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a ’48-as emlékmű előtt tartjuk az
1848-as Magyar Forradalom
és Szabadságharc évfordulójára emlékező ünnepségünket.
Beszédet mond Mondok József
polgármester. Ünnepi műsort az
iskola tanulói adnak.
Minden izsákit tisztelettel
meghívunk az emlékezésre!
Izsák Város Önkormányzata

Önkormányzati lap

XXIV. évfolyam 2. szám

Térségi rezsicsökkentési fórum

Támogatásra
és közös kiállásra van szükség
a rezsicsökkentés folytatása,
megvédése érdekében, hangsúlyozza a Fidesz
kommunikációja
az intézkedéseket
ért hazai és külföldi támadások
kapcsán. Ennek
erősítésére rezsi
fórumokra hívják mindazokat, akik támogatják a lakossági terheket csökkentő lépéseket. Az izsákiak a szanki rezsifórumra kaptak meghívót.
Az elmúlt négy esztendő története bizonyítja, hogy tudatos, átgondolt
politika részesei vagyunk - kezdte beszédét Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke, térségünk országgyűlésiképviselő-jelöltje a szanki Művelődési
Ház zsúfolásig megtelt nagytermében. Hangsúlyozta továbbá, hogy a
2010-es választások előtt tudatos, nemzetépítő politika előkészületei történtek meg, ami megfelelő alapot jelentett az elmúlt négy év kormányzati
munkájához.
Lezsák Sándor idézte Orbán Viktort, aki 2010-ben utasítást adott arra,
hogy készítsék elő a rezsidíjak befagyasztását és későbbi csökkentését.
Szükségesnek nevezte a rezsifórumok megtartását, mert meg kell győzni
mindenkit arról, hogy nem történhet meg még egyszer az, ami 2002 és
2010 között, amikor 15 alkalommal emelték a különböző energiaárakat a
közüzemi szolgáltatók - mondta.
„A közüzem a közösség szolgálata, mint ilyen nem nyerészkedhet, ami
profitot termel, azt a fejlesztésekre kell fordítani”- fogalmazott. Lezsák
Sándor szólt arról is, hogy a rezsicsökkentés egy folyamat, nem lehet meghatározni, hogy annak hány szakasza lesz. Nem lehet tudni, hogy mikor
érjük el az optimális szintet - fűzte hozzá.
Közlése szerint „egy másik világ, egy új rendszer kezdődik Magyarországon”, ennek rendezőelve az új alaptörvény.
Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára
fontos lépésnek nevezte, hogy a parlament megszavazta a rezsicsökkentés harmadik ütemét. Továbbá hangsúlyozta: lesz negyedik üteme is a
rezsicsökkentésnek, s ma még nem lehet tudni, hogy hány lépés lesz.
Álláspontja szerint ma még mindig magasak Magyarországon a rezsiköltségek. Kitért arra, 2010-ben az „önmagát menedzsernek nevező Bajnai”
és kormánya 9,5 százalékos költségvetési hiányt, IMF-hitelt, 11 százalék
feletti munkanélküliséget hagyott maga után. Az államtitkár hazánk
alapvető érdekének nevezte az ország energiafüggőségének csökkentését.
Ezért fontosnak tartja Paks bővítését.

Államtitkári látogatás
Január 20-án Lázár
János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, Lezsák Sándor,
az Országgyűlés alelnöke társaságában rövid
látogatást tett Izsákon.
A látogatás alkalmából
polgármesteri tájékoztatót hallgattak meg
Lázár János és Lezsák Sándor a helyszí- a városfejlesztési ternen tájékozódott a felújításra alaposan vekről. Mondok József
az iskolát, a fogorvosi
megérett iskola állapotáról
rendelőt és a belterületi
utakat érintő önkormányzati fejlesztési elképzelésekről tájékoztatta a
vendégeket.

Kampánygyűlés
Megkezdődött az országgyűlési
képviselőválasztás kampányidőszaka. Izsákon elsőként február
6-án Kollár László, a Jobbik jelöltje tartott bemutatkozó gyűlést a
Művelődési Házban, ahol a 4-es
választókerület (ez évtől Izsák ide
tartozik) jobbikos jelöltjét Magyar
Zoltán országgyűlési képviselő
ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A jelölt ismertette programját,
melynek három fő pilléreként a megélhetés biztosítását, a közbiztonság növelését és az elszámoltatás véghez vitelét jelölte meg.

Megjelenik havonta
2014. február 18.

Ára: 150 Ft

VIII. Egyesfogathajtó Világbajnokság

Fogathajtó Európa-bajnokság után
világbajnokság Izsákon

A szakági elnök ígéri,
Izsák ismét kiváló
házigazda lesz
A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) elnöksége február
13-án Lozanban tartott ülésén döntött a 2014. évi egyesfogathajtó világbajnokság
helyszínéről és időpontjáról.
E döntés Izsák számára igen
örömteli, hiszen szeptember
25-28. között városunk lesz
a házigazdája az egyes fogathajtók világversenyének. Versenyzők, hazai és nemzetközi
szakemberek, sportvezetők
egyöntetűen kiválóra értékelték a tavalyi izsáki Európa-bajnokságot, annak megrendezését, lebonyolítását,
a pálya minőségét, így okkal
számíthattunk sikerre vb-pályázatunk benyújtásakor.
Mondok József, városunk
polgármestere, a Magyar
Lovas Szövetség alelnöke, a
fogathajtó szakág elnöke a
következőképpen kommentálta a döntést: „Nem lepett
meg különösebben a Lozanból
érkezett hír, hiszen Magyarország Izsák helyszínnel volt
az egyedüli pályázó a vb. megrendezésére, mivel a németek

(München) a közelmúltban
visszaléptek. Visszalépésük
okán a FEI elnöksége kiírhatott volna egy újabb pályázatot, hiszen lett volna még
erre idő, ám nem tették, mivel
teljesen alkalmasnak látják
Magyarországot, Izsákot a
világverseny lebonyolítására.
Újabb magyar sportdiplomáciai siker ez, hiszen ha az eddig
Magyarországon rendezett

met. Most itt a nagy lehetőség.
Hazai rendezésű világbajnokság, hazai közönség. Akár
megtörténhet az első magyar
éremszerzés is ősszel Izsákon.
A hónap elején volt az egyes
válogatott keret értekezlete,
tizenöt fogathajtó készül a tavaszi fábiánsebestyéni idénynyitóra és közülük 8-9 hajtó
állhat rajthoz a szeptemberi
izsáki vb-n.”

A Szilvásvárad SE-hez igazolt Bajáki Ferenc, aki korábban izsáki színekben nyert magyar bajnoki címet,
idén második világbajnokságára készülhet
világ- és Európa-bajnokságok
rendezésével nem lettek volna
elégedettek a Nemzetközi
Lovas Szövetség illetékesei,
biztosan nem kaptuk volna
meg a rendezési jogot.
Állunk elébe az újabb kihívásnak, amely egyes fogathajtóink számára egy komoly
mérföldkő lehet, hiszen eddig
ez az egyetlen szakágunk
amely még nem nyert vb-ér-

Az elmúlt évi Eb-hez hasonlóan az idei vb. szintén
a Sárfehér Napok kertében
zajlik majd, így ismét igen
mozgalmas és sportélményekben is gazdag városi ünnep elé
nézhetünk Már csak azért is,
mert az izsáki Sárfehér SE.
színeiben az orgoványi Szabó
Erika újra bakra ül és 1998
után most is ott lehet a vb.
indulói között.

Az Izsáki Karitász Csoport munkájáról
Kedves Olvasó! Szeretnék
rövid ismertetést adni az izsáki
karitász csoport 2013. évi tevékenységéről. Örömmel teszem
ezt, mert nem csak a magam,
hanem a csoport nevében is
írok, közös segítség nyújtásainkról, imaalkalmainkról és
vidám együtt töltött időnkről.
A csoport közös célja, hogy
segítsen minél több rászoruló
emberen. Nagy szükség van
erre a tárgyi és lelki segítségre
egyaránt. Programjainkból és
segítségnyújtási akcióinkból
egy néhányat felsorolok, hogy
többen megismerhessék a mi
munkánkat.
A Karitász szervezett formában a Magyar Élelmiszerbank-

A Karitász Csoport tagjai segítő munkájuk mellett
igazi közösségként működnek
tól lehetőséget kapott már több
alkalommal, hogy a Karácsonyi
élelmiszergyűjtésben részt
vegyen. A legutóbbi gyűjtési lehetőséget a kiskőrösi Tescoban
kapta, ahol 900 kg tartós élel-

miszert gyűjtöttünk össze, amit
az ünnep előtt kiosztottunk.
Tapasztalataink szerint nagy
örömmel fogadták mindazok,
akik ezt kapták.
Folytatás a 3. oldalon.

IZSÁKI Hírek

. oldal
Az Izsáki Hírek 2013. november 19-i számában olvashattak egy értekezést a Feltétel
Nélküli Alapjövedelem (FNA)
bevezetése érdekében indított
európai polgári kezdeményezésről. Az aláírásgyűjtés, melynek határideje 2014. január
14-én járt le, akkor érvényes,
ha legalább hét tagállamban
összegyűlik a rájuk vonatkozó
szavazat-minimum és mindösszesen összegyűlik egymillió
aláírás. Hát ez nem jött össze!
Hat országban érték el a szükséges minimumot (hazánk
hetedikként 88%-ot ért el) és
összesen is csak 285.042 szavazatot (28%) sikerült összegyűjteni. Ennek értelmében
az Európai Bizottság és az Európa Parlament nem köteles
érdemben az FNA felvetéssel
foglalkozni.
Mint ahogy korábban magáról
a kezdeményezésről, ugyanígy
annak eredményéről is, a
közmédia ismét szűkszavúan
számolt be. Leginkább azzal a
megjegyzéssel, hogy „az európaiak elutasították az FNA-ról
szóló kezdeményezést!” Kétségtelen, a számok ezt mutatják. De ha hozzávesszük, olyan
körülmények között, ahol mind
a politikai döntéshozók, mind
a mai gazdasági viszonyok
haszonélvezői ellenérdekeltek
a kezdeményezést illetően,
a civil társadalom által elért
eredményt azért nem lehet elbagatellizálni. Azért már majd
háromszázezer európai ember
elkötelezetten úgy véli, hogy
itt volna az ideje a társadalmi
és gazdasági életünk igazságosabbá tétele irányába történő
elmozdulásnak. A gazdasági
növekedés ellenére történő
elszegényedés, előbb-utóbb rá
fogja döbbenti az embereket a
változtatás szükségességére.
Az aláírásgyűjtés még be
sem fejeződött, amikor 2014.
január 11-én a LÉT elnevezésű szakértői munkacsoport
azt javasolta, hogy Magyarországon mindenkinek feltétel

Még egyszer a Feltétel Nélküli
Alapjövedelemről
nélkül járjon alapjövedelem,
melynek értelmében gyerekek
25, felnőttek 50, várandós
édesanyák pedig 75 ezer forintot, úgynevezett „LÉTpénzt”
kapnának havonta a Magyar
Államkincstártól egyszerűen
a „létezés jogán”. A munkacsoport várakozásai szerint az
alapjövedelem bevezetésével
lényegében - történelmében
először - Magyarországon
megszűnne a nincstelenség.
Úgy látják, az alapjövedelem
bevezetése a társadalmi békét
is szolgálná, és földcsuszamlásszerű változást hozna, és
azt szeretnék, ha arról a következő hetekben társadalmi
vita bontakozna ki.
A javaslatot kidolgozó munkacsoport szerint, a LÉT-hez
szükséges pénzek mintegy
92-94%-a (!) a meglévő források átcsoportosításával a
költségvetésből finanszírozható lenne! (A maradék mintegy 6-8% a mai költségvetés,
szerintünk felesleges kiadásainak, egy részéből fedezhető.)
A „létpénzt” a rászorultság
alapú pénzbeli ellátások helyett adnák minden tartósan
magyarországi lakosnak, és
ahhoz nem kapcsolódna sem
hozzáférési, sem pedig kizáró
feltétel. Bevezetésével egy időben megszűnnének az annál
kisebb összegű támogatások,
míg az a fölöttiek, néhány kivételével, ennyivel csökkennének. A modell szerint a létpénz
bevezetésével, ugyanannyival
csökkennének a bruttó bérek,
illetve ez az alapjövedelem
beépülne a bérekbe.
Magyarországon nagyjából
hárommillió olyan ember él,
akinek nem kell tartania a
létbizonytalanságtól. A többi
hétmilliónak viszont igen. A
magyarok biztonságérzete egy

XI. Petőfi Túra
A Petőfi Túrasorozat idén már
négy távon kerül megrendezésre 2014. április 5-én. Az eddigi
megszokott - gyalogos vagy
kerékpáros - 20, 40 és 70 kmes távokon túl, kerékpárral 90
km-es távon is lehet túrázni. A
20 km-es táv nem igényel nagy
fizikai állóképességet, így ezt
bárki könnyedén teljesítheti.
A hosszabb távok teljesítéséhez komolyabb felkészültség
szükséges. A távok egyénileg és
csoportosan is teljesíthetőek, a
teljesítés igazolása kihelyezett
ellenőrző pontokon történik. A
szintidőn belül beérkezők kitűzőt és emléklapot kapnak.
A 40 km-es táv most is az izsáki katolikus közösségi háztól
(ahol egykoron Táncsics Mihály
tanított) indul és Kiskőrösön

2014. február 18.

(Petőfi szülőházát érintve) a
Közúti Szakgyűjtemény a célállomás. Az Izsákról induló „Táncsicstól - Petőfiig” túraútvonal
egyre népszerűbb az izsákiak
körében is. A távot tíz óra alatt
legyalogolni már igazi teljesítmény és felejthetetlen élményt
nyújt minden túrázónak, ezen
felül jó alkalom a baráti társaságok, osztályközösségek
összekovácsolására is.
A Tegyünk Izsákért Egyesület
bátorít minden fiatalt, és persze
minden „régebb-óta” fiatalt,
tegye próbára állóképességét,
vegyen rész a túrán! Bővebb
információ az ICK honlapján
(ick.izsak.hu) található, mely
az IZSÁKI PROGRAMTÁR-ból
kiindulva érhető el.
Faragó Gábor

zsákutcás diktatúrához kötődik, a demokráciához pedig
a létbizonytalanság élménye
kapcsolódik. A LÉT ennek az
ellentmondásnak a föloldására
tett most kísérletet, amelyet
nem pártok, hivatalok vagy
költségvetéssel rendelkező kutatóbázisok szültek, hanem egy
szakemberekből álló független,
neves szociológus, közgazdász
és pénzügyi szakemberek alkotta munkacsoport.
Fontos még megemlíteni,
hogy amíg az FNA az adózási
és elosztási rendszer teljes
átalakításával valódi, a megélhetést biztosító alapjövedelemmel való ellátást célozza
meg, addig a LÉT tanulmány,
a mai magyar költségvetési
viszonyokhoz igazított alapjövedelem még nem lehet
„elég magas”, így az alapjövedelemmel elérhető célok
sem valósulhatnak meg teljes
egészében. Ezzel együtt egy a
LÉT-ről szóló vita előmozdíthatja a társadalmi problémák
megoldását. Ugyanis az alapjövedelem bevezethetősége
nem annyira finanszírozási
kérdés, hanem a társadalmi
elfogadottságon múlik. Mert
ha nincs (köz)akarat, akkor
hiába van megoldás, akkor lesz
ezer kifogás ellene.
A helyzet az, hogy az elmúlt
két évtizedben Magyarországon nem volt valódi politikai akarat a felzárkóztatásra, és a mai ellenzéki pártok
programjaiban sincs meg az
elkötelezettség az ilyen „jó
gondolatokra”. Az alapjövedelemről szóló társadalmi vita
kampánytémává silányult. A
Fidesz blődinek tartja az elképzelést: „ez egy ötletelgetés,
ami mögé beállt az MSZP; mi
nagyon igazságtalannak és

veszélyesnek látjuk a költségvetésre és a magyar emberekre
nézve”.
Ezt tükrözi a Századvég januári közvélemény-kutatása
is, mely szerint a magyar
lakosság kétharmada nem
támogatja a LÉT alapjövedelem-koncepcióját. (Persze azt
is mondhatnánk, hogy a magyar lakosság 30%-a egyetért
a mindenkinek járó alapjövedelemmel.) A megkérdezettek
78 százaléka gondolja úgy,
hogy a LÉT bevezetését nem
bírná el a magyar gazdaság és
nem értenek egyet a segélyek,
a gyes és a gyed, valamint a
családi adókedvezmény kiváltásával sem. A válaszadók 61
százaléka szerint az intézkedés hatására kevesebben dolgoznának, a lakosság jelentős
többsége pedig kiáll a mellet,
hogy általánosságban az embereknek inkább munkából
kellene megélniük. Mindezt
természetesen érdemi vita, és
a kezdeményezés valódi megismerésének igénye nélkül.
Pedig az ember elsősorban
„ember” és csak ez után tartozik valamilyen nemzethez,
csoporthoz, vagy ideológiához.
Az emberi szükségletek hierarchiája, az alapvető fiziológiai
szükségletektől az önmegvalósításig (Maslow-piramis) szerint, csak akkor léphetünk a
következő szintre, ha az alsóbb
szintek kielégítése megtörténik. A piramis alapját azok a
fiziológia szükségletek képezik, melyek nyilvánvalóan elengedhetetlenek a túléléséhez
(élelem, ruházat, biztonságérzet. stb.) Ha ezen szükségletek
nincsenek biztosítva, akkor
minden egyéb szükséglet háttérbe szorulhat. Ha valaki
például éhezik, számára egy
cél létezik: az élelemszerzés.

Korgó gyomorral akár a börtönt is elfogadná: csak ehessen
végre és már nem érdeklik a
társadalmi elvárások sem.
Az FNA és részleges mértékben a LÉT is, a túléléshez
szükséges feltételeknek a kielégítését célozza meg. Fizetőképessé teszi „a jövedelmi
piramis alján” lévőket, ezzel
is ösztönzi a helyi piacokat, a
közszolgáltatóknak bevételt
hoz, stb. És mielőtt az érzelmek felől megközelítve az
„úgy sem akarnak dolgozni”
felkiáltással vetnék el a témát,
talán azon is érdemes lenne
elgondolkodni, hogy „hagyják
e dolgozni?” (van-e elég munkahely?), „tudnak-e dolgozni?”
(képzettek-e?) szempontból
is át kellene gondolni a mai
magyar valóságot. Ebből a
nézőpontból a mai magyar
kampánykultúra – (Munkaügyisként hogyan döntene, ha
a jelölt arra a kérdésre, hogy
„Miért pont Önt válasszuk?”,
„Azért mert a többiek gazemberek!”, volna a válasz?) – nem
segíti a tisztánlátást. Szellemi
és közéletünk problémája,
hogy már minden kérdést
csak a hatalmi harc terepeként
tekintik, vagy ami rosszabb, a
Jó és a Gonosz küzdelmének
minősítik. A politikai színtéren nem folyik más, mint
pozícióhajszolás a süllyedő
Titanicon. Éppen ezért válik
egyre jelentősebbé az egyén
felelőssége, amikor a „megvezetés” helyett inkább legyen
képes a problémamegoldás
felől közelíteni. Azért fontos
minden egyes ember önálló véleményalkotása, hiszen ebből
alakul ki a közgondolkodás.
És minél többen gondolkodnak
azonos módon, annál nagyobb
a kényszerítő erő a politikai
vezetés felé, hogy a legmegfelelőbb döntéseket hozzák. Már
csak az a kérdés, mi hogyan
gondolkodunk?
Izsák, 2014. január 10.
Faragó Gábor

tavaszváró a nagytraktor kft-nél
Kezdje velünk a tavaszi munkákra való felkészülést!

Mezőgazdasági gépek, traktorok és alkatrészeik, csapágy, szimmering, ékszíj, olaj, szerszám,
akkumulátor, BRUDER makett stb. - az izsáki traktoralkatrész üzletben! Tel.:76/ 374-411
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Hulladékszállítási díjhátralékok
Korábban személyre szóló megkeresést küldtem azoknak a lakosoknak, akik jelentős
hulladékszállítási díjhátralékot halmoztak fel és figyelmeztettem őket a végrehajtással
járó költségek alakulásáról. Nem engedhető meg, hogy többen nem tesznek eleget kötelezettségüknek és a részemre 2014. február 6-án átadott IK/5/2014/117. számú levél alapján
Izsák városnak a leszámlázott összeg 9 százalékát kitevő hátraléka áll fenn. A szolgáltató
tájékoztatása szerint a 10.000 Ft tartozásnál magasabb összegek behajtására a végrehajtást
kezdeményezte, mely 145 főt érint településünkön. Kérem, hogy aki tudja azonnal rendezze
tartozást, hogy ne kerüljön sor a végrehajtási díjak terhelésére, mely szinte megegyezik a
tartozások összegével.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Hat és fél évtized családi szeretetben

Hat és fél évtizede együtt
Mint arról előző számunkban át, stabil alapja egy normálisan
beszámoltunk, idős Farkas működő társadalomnak. Ennek
Jánost és feleségét Géró Jolán titkairól kérdeztem őket a szép
- nemrégiben ünnepelt - 65. há- évforduló alkalmából.
zassági évfordulójuk alkalmáBeszélgetésünk első mondataból Ferenc pápa is köszöntötte, iban szinte egyszerre mondják,
oklevelet küldött a jubiláló hogy nincs ebben semmi nagy
házaspárnak. Ma, amikor a titok. Az Istenbe és egymásba
család intézménye válságban vetett hitük és szeretetük tarvan, amikor az Európai Unió totta őket együtt és ez tartja
egyes körei azért támadják a meg őket ma is. Örömeikben
magyar alkotmányt, mert töb- és nagy veszteségükben is ez
bek között a család fogalmát volt és maradt a támaszuk.
is a legfontosabb alapértékek Mérhetetlen szeretettel beszélközé sorolja, akkor nagyon is nek gyermekeikről, menyükelismerésre méltók az olyan ről, vejükről, az unokákról, a
példák, mint Farkas Jánoséké. dédunokákról. Hasonlóan az
Akik élő bizonyítékai annak, együtt töltött évtizedekről, s a
hogyan lehet egy család való- kezdetekről, amikor még csak
ban összetartó, és szeretetben ketten voltak, s a nem könnyű
megtartó erő egy egész életen 1950-es évek elején fiatal há-

Gondolom...

...sokak szerint abszurd dolog az, hogy a több
száz milliós ingatlanvagyonnal rendelkező (volt)
MSZP-alelnök, akiről most éppen az derült ki, hogy
negyedmilliárd forintnyi titkos befektetése van Bécsben, nemrégiben éhségmenet élén vonult végig a fél
országon. Ezzel ostorozva a kormányzatot, hogy miért nem számolják fel
egyik pillanatról a másikra az egyébként valóban létező szegénységet, vagy
a szintén létező devizadósság-problémákat. Vonulós hevületében (vagy
inkább hevületükben, hiszen más hasonló anyagi kondíciókkal rendelkező
„baloldali” prominensek is útra keltek akkor néhány kilométer erejéig)
nagyvonalúan megfeledkezett arról az egyáltalán nem mellékes tényről,
hogy a devizakölcsönt ők szabadították az emberek nyakába, s a szegénység
sem csupán az elmúlt négy év terméke. Utóbbi növekedéséhez igencsak
hozzájárult például az általuk elvett tizenharmadik havi bér, nyugdíj, gyed,
a kétszeresére emelt áram- és a háromszorosára emelt gázdíj, az egyéb
áremelések, az óriási IMF hitel törlesztésének és az államadósság egekbe
szökésének a terhei. Nyolc évük beszédes hagyatékai.
Gondolom, az általános magyar jövedelmi helyzet ismeretében jogosan
tehető fel a kérdés, honnét lehetnek egyes politikusoknak százmilliói,
milliárdjai? S ha már „termett” nekik, és szociálisan ennyire „érzékenyek”,
a vonulgatás helyett miért nem lépnek a tettek mezejére, s osztanak egy
keveset a rászorulóknak. Gyakorlatba ültetve, a szóban már igen intenzív
szegénység ellenes harcukat. E nélkül nagyon álságos ez a nagy-nagy aggódás. Hiszen a náluk pihenő, nehezen magyarázható eredetű milliárdok
is okai az aggasztó szegénységnek.
Gondolom, azokat a kísérleteket is érdekesnek tartják sokan, amelyekkel azt bizonygatják ugyanezen érdekkörök, hogy a rezsicsökkentéssel
valójában rosszul jártunk. Szerintük ez így nem jó. Inkább az áfát kellene
csökkenteni – mondogatják. Ügyes gondolat, csak egy a baj vele. Így a
költségvetésből vonnának el jelentős összegeket, melyeket a pénzügyi
egyensúly megtartása miatt, másik adókból kellene beszedni. Vagyis
ismét az emberek zsebe bánná a korszakos ötletet. Amit egyik kézzel
adnak azt, ugyanazzal a mozdulattal már el is vennék. Ismerős módszer.
Ezzel szemben a most megvalósított rezsicsökkentés az energiacégek
extraprofitjának egy részét vonta el, amibe e cégek nem roppannak bele
(mert még így is szép hasznot szednek), ám a szerény anyagiakkal bíró
családoknak az éves díjmegtakarítás egy havi plusz fizetést jelent. Ez a
pénz az ágálóknak nyilván szóra sem érdemes (nem is értem, miért nem
utasítják vissza a maguk részét), ám a napi megélhetésért küzdők számára
a fennmaradást jelentheti. Vajon mindez miért fáj egyeseknek annyira,
hogy még Brüsszelben is feljelentettek bennünket miatta? Mielőtt valami
választási propagandának értékelné bárki a fenti gondolatokat, rögzítem:
csupán tényeket írtam le. Hogy ezek, szimpátiája, elkötelezettsége alapján kit
hogyan érintenek, az ettől teljesen független. A tények beszélnek, azt pedig
ki-ki eldöntheti, hogy neki mit mondanak? Pártszinpátia, vagy „csupán” a
józan ész alapján dönt? Ez is szabadon választható...

zasokként építgetni kezdték
közös életüket.
Mindketten izsáki születésűek. Jani bácsi a kereskedelmi
érettségi után banki alkalmazott Pesten, a háborúban egy
ideig katona, majd hazatérve
szőlőt művelt, szeszfőzdei fizikai munkás, állami gazdasági
adminisztratív dolgozó, MESZÖV alkalmazott Kecskeméten, végül nyugdíjazásáig
a Sárfehér Tsz. főkönyvelője.
Minden munkát becsülettel
és odaadással végzett. Ezt látták az emberek, s elismerték.
Felesége segített a szőlőmunkákban, nevelte a gyerekeket,
biztosította a meleg, mindig
biztonságot adó otthont. Olyan
családi alapokat és hátteret
építettek így, amely ma is összetartja őket. Budapesten élő
lányuk minden héten három
napon velük van, menyük naponta felkeresi őket, unokáik,
azok családjai szintén gyakori
vendégek. Hálásak ezért, mert
így a betegségek által egyre nehezebbé váló mindennapokat is
könnyebb elviselni, s ami még
ennél is örömtelibb, beértnek
láthatják ami mindig is fontos volt számukra: kitartóan
működik köztük az erő, amely
nélkül nincs család – az egymás
iránti szeretet.
-tetézi-

Az Izsáki Karitász Csoport munkájáról

Folytatás az 1. oldalról.
Lehetőség nyílt arra is, hogy gyertyákat árusítsunk az „Egymillió csillag a szegényekért” akció keretében.
Ez úgy történik, hogy adventben az
erre a célra kapott gyertyákat előre
meghatározott helyen és időpontban
árusíthatjuk. Ebből némi pénzadomány gyűlt össze.
Az EU-s élelmiszersegély program
részese is a Karitász, így évente
egy-két alkalommal kapunk több
mázsa élelmiszert, amit szintén
szétosztunk az arra rászorulók között. Ilyenkor is van bőven feladata
minden önkéntesnek, hiszen ennyi
élelmiszer szétosztása nem kevés
odafigyelést jelent.
Minden évben megszervezzük a
Karitász-bált. Ez egy jó alkalom a
vidám, szórakoztató együttlétre,
de ugyanakkor ennek az előkészítése jó együttműködést, egymásra
figyelést és önzetlen segítséget is
jelent. Különösen jóleső érzés látni
a fiatalokat, ahogy már hónapokkal
előtte tervezgetik, mit táncolnak
majd a bál nyitótáncaként, és milyen
színdarabot adnak elő. De így van ez
minden karitász taggal is, ahogyan
készülnek, ki miben tud részt venni.
A bál nyeresége pedig nagyon jól jön
a különböző segélyezéseknél. Így
tudtunk 12 családnak Karácsony
előtt tűzifát adni, hogy otthonaikban valóban a melegség hangulata
áradjon szét.
Több alkalommal segítettünk
olyan gyerekek étkezési hozzájárulásában, akiknek nem volt biztosítva a
napi étkezés. Nem feledkezünk meg
a nagy ünnepek előtt (Karácsony,
Húsvét) kisebb-nagyobb élelmiszercsomagot készíteni. 2013-ban
ezen alkalmakkor 115 családhoz
juttattunk élelmiszert.
Ez hoz össze minket, ez a közös
cél, hogy meglássuk és észrevegyük
a nehéz helyzeteket és közös erővel

megpróbáljuk enyhíteni azokat.
Ezért fontos, hogy mi magunk is jó
közösségbe legyünk egymással. Ehhez elsősorban kell a közös imádság,
ami leginkább erősít ebben minket.
Éppen ezért havonta kétszer találkozunk, egyik alkalommal inkább
a gyakorlati dolgok megbeszélésére
kerül a sor, a másik alkalommal az
imádságban vagyunk együtt. Úgy
érzem, ha az imádságban minél
inkább együtt tudunk lenni, akkor
jobban sikerül a problémákban, nehézségekben is együtt lenni azokkal,
akik éppen rászorulnak.
Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy van igényünk közös lelki
feltöltődésre lelki nap keretében is.
Amennyire időnk és lehetőségünk
engedi, évente szervezünk ilyen
alkalmakat, amikor egy vendég
előadó tanítása által válunk lelkileg
gazdagabbá.
Látogatunk időseket és betegeket
otthonaikban, de eljutunk az idősek
otthonába is. Ilyenkor készülünk
egy rövid kis műsorral is, ezáltal
felvidítjuk egy kicsit az ott lakókat, megpróbálunk egy kis örömet
csempészni a napjukba. Biztosan
állíthatom, hogy mi is gazdagodunk
általuk.
Szintén mindannyian fontosnak
tartjuk a közös zarándoklatokat,
vagy csak egyszerűen a vidám
együttléteket, mint például a szalonnasütés vagy egy kis túra a borókásban. Ezek is hozzátartoznak
a csoport életéhez.
Engem is nagyon sok örömmel tölt
el az, hogy már 17 éve ezt a csoportot
vezethetem, segíthetem és ez a segítés kölcsönös a csoporttagok részéről
is, hisz én is sok erőt és buzdítást
kapok tőlük. Szeretném a jövőben is
a csoport munkáját, programját még
nagyobb odafigyeléssel és szeretettel
támogatni.
Végül, de nem utolsó sorban meg-

köszönjük mindazok támogatását,
akik a Karitász jótékonykodásához
kisebb vagy nagyobb mértékben
hozzájárultak az idei bál alkalmával.
Isten áldása legyen életükön, hogy
segítő szándékuk minél inkább ki
tudjon teljesedni!
Támogatóink névsora a teljesség
igénye nélkül: Köszönetet mondunk
a Vino étterem tulajdonosának,
Prikkel Lászlónak, hogy minden
évben biztosítja a helyet, valamint az
ott dolgozóknak a figyelmes, kedves
kiszolgálásért! Továbbá: Kiss Éva
kárpitos mester, Izsáki Házitészta
Kft., Sajtüzem, Bognár pékség,
Szivárvány üzlet, Mondok József,
Varga Birtok Kft, Bajusz Otthon
Áruház, Edit virág, Kati bazár, Gajdácsi Istvánné Tupperware, Hajnák
Erzsébet, Csontos Mária – Góhér
Zoltán, Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet, Kovács Butik, Coop
Zrt. bolt, Gyallai Éva kozmetikus,
Bencze Sándorné, Otthon ABC. bolt,
Baracska Jánosné, Rácz Sándorné,
Nagy Istvánné, Tóth Józsefné, Csomor József, Petrányi Imréné, Ungor
Erik, Borsosné Méteráru üzlet,
Papp Zoltánné, Thermál Kft, Izsáki
gyógyszertár, Adri turkáló, Nagytraktor Kft, Laguna ABC., Csabanyi
Istvánné masszőr, Tulipán kávézó,
Földvári házaspár, Törteli Dánielné, ifj. Benyovszki László, Kissné
Bencze Ágnes, Somogyi Lajosné,
Vida Istvánné, Radványi Nagy Ilona, Hajma Lajos, Juhász Ferencné,
id. Kovács József, Bencze Katalin,
Krasnyánszki József, Banhidi Éva,
Rőfiné Kállai Szilvia, Bíróné Tompai
Szilvia, Pál Éva, Árvai Erika, Máté
Jánosné, Kanizsai Ágnes, Varga
Katalin, Csíder Alexandra, Csomor
Sándorné, Holsza trafik, Miklovics
Józsefné, Farkas Erzsébet, Bálint
Margit Fornetti bolt, Saci virágbolt

Nagy Ferencné
karitász csoportvezető
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Mátyás
Választás Isten szempontjai
szerint. Szent Lukács adja
hírül az apostolok Cselekedeteiben, hogy a Júdás árulásával majd önakasztásával
megüresedett apostoli helyet
betölti az apostolok köré gyűlt
közösség. Érezték, hogy nem
véletlenszerűen szemelt ki
Jézus tanítványai seregéből
éppen 12-t, hiszen az Új Izrael
patriarcháinak szánta őket, Új
Szövetséget, új népet kellett
szerezniük Istennek a népek
sokaságából. Abban a 10 napban, mely Jézus felvételétől
a Lélek kiáradásáig telt el,
feláll Péter a mintegy százhúsz
jelenlévő közt, s felveti a választás szükségességét. Be kell
tölteni a Júdás által hűtlenül
elhagyott szolgálati helyet.
No, most, ha ismerték volna
a demokratikus választások
szabályait, az ott lévők hamar
pártokra szakadtak volna,
egymás hibáit felnagyítva
kiteregették volna, besározás
és kíméletlen törtetés kerekedett volna. De Isten országában nem ez módi. Egyetlen,
fontos szempontot tartanak
szemük előtt: a megválasztandó mindennek tanúja legyen,
ami János keresztségétől
kezdve Jézus mennybemenetele napjáig történt. Találnak
kettő ilyent: Józsefet, akit
Barzabásnak vagy Jusztusznak is hívnak, és Mátyást.
Aztán Pétert felszólítására
imádkoznak, mutassa meg
az Úr, aki a szívek vizsgálója,
hogy a kettő közül melyik
az Ő választottja. A labda
az Út térfelén pattog. Sorsot
vetnek, a sors Mátyásra esik,
így őt az apostoli testülethez
sorolják. Uram, mutasd meg,
melyikre esett a választásod?

Kit szemeltél ki már akkor,
mielőtt még anyja méhében
lett volna?
Az Egyház azóta is hasonlóan
cselekszik. Papi és szerzetesi
hivatásoknál, püspöki kinevezésnél vagy pápaválasztásnál,
egyaránt. Uram, mutasd meg!
Nem mi erőlködünk, nem a
mi rövidlátó szempontjaink
a fontosak, hanem: Mutasd
meg, ki a választottad. Mi
azt keressük, Te kit adsz
nekünk? A legutóbbi pápaválasztásoknál ez egészen
világosan megmutatkozik.
Száztízegynéhány, jórészt
koros bíboros imában telt napok után, világtól elzárva, azt
keresi, kit választott az Úr, és
megtalálják. Sőt, telitalálat
lesz. Mert nem a bulvár sajtó
találgatásai szerint, hanem a
Lélekre hallgatva teszik le a
voksukat.
Nálunk is esnek választások,
négyévente bizonyosan. Nem
csak emberi szempontok,
hanem sötét és ronda indulataink kerülnek elő. Olyan
emberek is, akikről többet
gondolnánk, nem az eszüket
vagy a szívüket, csak a beleiket használják. Isten szempontjai jórészt eltűnnek. Legalább mi, az Új Izrael népe,
krisztuskövető keresztények,
merjünk józan értelemmel és
igaz szívvel mérlegelni. Merjük megkérdezni: Uram, a szegényes választási lehetőségek
közül mégis kit válasszunk?
Ki elfogadhatóbb a számodra,
aki tanúságot tud tenni Rólad
és a nép iránti elkötelezettségéről?
Ó, mondd. Te kit választanál?
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Február 22-én, szombaton tartja a Solti Esperesi Kerület
a képviselő testületek lelki napját Izsákon. Délelőtt fél 10kor szentmise lesz, majd előadás, csoportos megbeszélés
következik. A lelki nap előadója Dr. Jeney Gábor kecskeméti
plébános atya lesz.
- Február 19-ig tart a lourdesi kilenced. Minden nap du.
2-kor a plébánián végezzük az ájtatosságot.
- Március 5-én, hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjti
idő. Hamvazó szerda szigorú böjti nap. Hamut szentelünk; a
bűnbánat jeléül hamvazkodunk, utána vasárnap is. Nagyböjt
péntekjein du. fél 6-kor keresztúti ájtatosságot végzünk a
szentmisében pedig nagyböjti elmélkedések lesznek. Nagyböjt péntekjein hústilalom van.
- A Képviselő-testület elfogadta az idei évre szóló költségvetést. Kérjük katolikus testvéreinket, hogy a közteherviselés
szellemében járuljanak hozzá a közös anyagi szükségleteinkhez! Akár a sekrestyében, akár a plébánián, vagy a
takarékszövetkezetben befizethetjük hozzájárulásainkat!
Isten fizesse meg!

Református múltunk 57.

„1815. július 30. Tellyes
Gyűlésben.
Megnyervén Takaró Sándor
és Pap Mihály házát Oskola
fundusul az Eklézsia, alkura
kívánt menni az emlitett emberekkel az épületekre nézve,
még pedig oly formán hogy inkább megerőlteti magát, tsak
hogy azok az emberek kedvek
szerént ki eligittessenek, s ne
legyen okok a panaszolkodásra. Erre nézve elsöben meg
nézegettette az épületeket,
azután bé hivatván magukat
személyesen, Takaró Sándornak ígért 400 forintot, jollehet
felinyit sem ér, Pap Mihálynak pedig 100. Jóllehet 40 forintnál többet nem ér. Az első
még 50 forinton kötözködött,
de az Elöljáróság annyit meg
nem adhatván dél utánnig
valo gondolkodásra hagyott
időt, akkor jelentse ki, hogy
inkább áll é az Uraság rendelése szerent valo betsühöz,
vagy a 400 forinthoz. A másik
reá állott ugyan s foglalo is

adatott néki, de délután, a
tökéletesen lejendö ki fizetés
idején meg nem jelent.
Késő lévén az idén az épittetés,
meg nézegette az Elöljáróság,
ha vallyon mimodon keljen az
oskolán segiteni, hogy még a télen megszolgálhatna. Úgy ítélték hogy a ki felé dülő kémény
még megszolgált, a tetején is
kevés igazítással meg tsináltathatja az Helység bírája, mely is
néki tudtára adatott. Azomba
egy hét mulva, a szolgálatra
még alkalmatosnak itéltetett
kö kémény ledült, s helyiben
azután a Helység birája által
fakémény állittatott.
1815.október 12. Tellyes
Gyűlésben.
Mivel az Oskolának minden
épületei rosz karban vagynak,
és az Oskola épittetését nem
sokára követni kell a Parochiális ház épittetésének, tehát
az Eklézsiai Elöljáróság jónak
itélte, hogy annyi kő vásároltasson az oskolához, hogy a
Parochiális háznak is marad-

Jó munkához régen is idő kellett. De úgy tűnik,
hogy akkor még volt is, mert nem csak hogy
nem siettek sehova, de nem is rohantak. Igaz, az
ember „a régi szép időkben” is ember volt, s ha a
nagyvonalúság okán nem „panaszolkodhattak”
volna, találtak alkalmat a pumpolásra. S bár
Hérakleitosz nem volt református, bizonnyal

jon erre nézve egyrészröl a
Szabadszállási Communitas
Elöljáróinak requiráltatásán
Damásdi János Elöljáro által
meghatározta, hogy engednék
meg szükséges kö vágatását
Jakabszállási pusztájokon,
más részröl pedig Szegedi
Mihály Elöljáróra bizta, járjon
végire, ha vallyon a mint hire
van, a Köntsögi pusztán lévő
vágott kö kié, el adó é vagy
nem, ha az, kire van bizva.
Ugyan ezen alkalmatossággal
tekintetbe vévén az Elézsiai
Elöljáróság azt, hogy a Pesten
vásároltatott fenyő kevés is,
drága is, fenyönek Szolnokbol
valo hozataláról gondolkozott,
mivel a mint beszéllik ott 7
öles fenyöt 2 forinton lehet
venni, de minekelőtte a végén
határozást tett volna, reá
bízta az Eklézsia Curátorára,
hogy járjon végire a Szolnokba
fenyőért volt emberektöl a dolognak s referáljon.” (P.IV.:
50-51.ol.)
közli: Nagy Árpád

azért nem léphetett kétszer ugyanabba a folyóba,
de nékünk íme, ez is megy, még ha nem is telik
kedvünk benne…
Csak aztán nehogy úgy járjunk mint az iskolai
kémény, amelyik leomlott, s aztán „felcsinálták”
– de az már nem volt az igazi.
-na-

MEGEMLÉKEZÉS

Gyülekezeti
hírek

Termul Sándor

- február 16. (vasár-

halálának 2. évfordulójára
fájó szívvel emlékezünk

nap), 10.00: a hitmélyítő
hetet lezáró úrvacsora
- február 23. (vasárnap),
13.30: istentisztelet a

„Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél
Nem hagytál el minket, csak álmodni mentél. Szíved nemes volt, kezed dolgos.
Életed nehéz volt, álmod legyen boldog.”
Szerető családod

kisizsáki ökumenikus
kápolnában
- március 9. (vasárnap),
10.00: böjtfői úrvacsora
- március 8. (szombat),
18.00: bűnbánati, előkészítő istentisztelet

MEGEMLÉKEZÉS
id. Bátri Balázs
halálának 4. évfordulójára.
„Bármennyire múlnak az évek,
mi akkor is nagyon szeretünk Téged.
Emléked soha el nem halványul lelkünkben,
velünk vagy és nagyon hiányzol.”
Szerető felesége gyermekei és unokái

IKEM hírek
- éves rendes közgyűlés: március 1-én (szombat), 15 órától, református gyülekezeti házban
- március 14. (péntek), 17 óra: „Az angol beteg – gróf Almásy László Afrika-kutató élete
és munkássága” címmel tart előadást Gőgös Norbert úr (Magyar Földrajzi Társaság),
helyszín: református gyülekezeti ház
Az előadások továbbra is ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

IZSÁKI Hírek

2014. február 18.

. oldal

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
A tél még hozhat meglepetéseket a szőlőrügyek egészségi
állapotában, viszont a vesszők
hajtatását ettől függetlenül
érdemes elkezdeni a rügyvizsgálatokkal együtt. A talajvizsgálatok függvényében, vagy ennek
hiányában a tavalyi betakarított
termés figyelembe vételével a
tápanyag visszapótlást időszerű
elkezdeni, szerves és műtrágya formájában. Igény esetén
kedvezményes beszerzésre van
lehetőség, amit kérünk, előre
jelezni szíveskedjenek és az
együttes beszerzést lekoordináljuk.
Az Igazgatóság döntése szerint
a szövetkezet tulajdonába levő
konténerek és felépítmények
egy részét árverésre bocsájtjuk,
mivel az egyre inkább meghatározó gépi szüret miatt, az eszközök kihasználatlanok. Azonos
árajánlat esetén a szövetkezet
tagjai elsőbbséget élveznek a

vásárláskor. Az árverés időpontját és helyét az előírások szerint
hirdetjük meg, várhatóan március hónap végén.
Igény esetén tagjainknak munkaeszközök, kisgépek kölcsönzésére is biztosítunk lehetőséget. (Pl. támoszlopozásokhoz
gödörfúró, huzalterítő, stb.)
Érdeklődni a szövetkezeti irodán lehet.
Csak érdekességként az alábbi
adatok, ha közülük néhány
fenntartással is kezelhető, tájékozódásra alkalmasak. HNT
információ szerint Magyarországon a múlt évben mintegy
386 ezer tonna szőlőt szüreteltek le, ami a korábbi évekénél lényegesen magasabb, 6,9 tonnás
hektáronkénti átlagtermés. A
leszüretelt szőlőmennyiségből
2,663 millió hektoliter, seprős
bor készült. Ennek a mennyiségnek a kétharmada fehér-,
5,7 százaléka rozé-, 28,5 száza-

Gondolatok a házasságról
Február második vasárnapja

a Házasság Világnapja. Amerikából indult a kezdeményezés
az 1980-as években. Cél, a házasság népszerűsítése. Jelszavuk: Hiszünk a házasságban! A
kezdeményezők természetesen
házasok voltak. Én, a magam
részéről persze, hogy híve vagyok
a házasságnak, mert ha ez nem
így volna, joggal tarthatna az
olvasó ostobának, vagy hülyének,
hiszen negyvenöt éve benne élek
és feltehetnék a kérdést, vajon
mégis mégis így?
Összegyűjtöttem egy csomó
házassággal kapcsolatos gondolatot, többnyire híres emberektől.
Tehát, nem az én gondolataim
és nem is azonosulok minddel.
Nézzük hát.
1.) Egy francia gondolkodó írja:
A házasság a legnagyobb esztelenség a világon, de remélem
lányaim, ti is elkövetitek.
2.) A jó házasságnak a férfi a
feje, de a szíve a nő. (Rückert)
3.) A házasság olyan bűn, hogy
még az egyház is megtagadja a
feloldozást.
4.) Életünkben arra van szükségünk, hogy legyen valaki, aki
rábír, hogy megtegyük, amire
képesek vagyunk. (Emerson)
5.) A házasságban egy kis veszekedés is többet ér, mintha
minden fél érzéseit és gondolatait
magába zárná. Ha egyetértést
akarnak, az első feltétel, hogy értsük egymást, s ehhez szükséges,
hogy szóljunk.
6.) Egy sikeres férfi mögött mindig egy megértő feleség áll.
7.) Barbara Dale szerint pedig:
Minden sikeres nő mögött egy
nagy halom mosni való ruha.
8.) A házasságok az égben köttetnek. Ahol egyébként a mennydörgés és villámlás keletkezik.
9.) A jó házasságban a házasfelek minden nap úgy érzik, hogy
tartoznak egymásnak, méghozzá
napról napra nő a tartozás... Ez a
világon az egyetlen boldog eladósodás (Fekete Gyula)
10.) Az asszony akkor a legerő-

sebb, ha gyengédséggel vértezi fel
magát. (George Sand)
11.) Végül Fáy András költő,
politikus (1786-1864) véleménye
a házasságról. Róla Mikszáth
Kálmán azt írta, ha nem lett volna Deák Ferenc, őt illette volna
a „Haza bölcse” cím.
Az asszony egy szükséges rossz.
Szép bőre kompingált gonosz.
Házi doromb.
Ha férjnél van övé a ház.
A férje pedig csupán váz,
S fületlen gomb.
Vége a szabadságnak,
Az eszének, kalapjának.
S többnyire boldogságának,
S belép a gond.
Nagy baj, ha kezdi félteni,
Mert több egy asszonyt őrizni,
Mint száz bolhát.
Még nagyobb baj szemet hunyni,
S annak vakká lenni tudni,
Aki jól lát.
A menyecskét galambjának,
A gavallért barátjának
Nevezgetni, s a sógorának
venni fűt, fát.
Ha szép a feleséged,
Az a kínos megérzésed,
Hogy mást ölel.
Ha pedig csúf a menyecske,
Szomszédban nyal sót a kecske.
Otthon nem kell.
Megöleled a pénzéért,
Vagy a ház csendességéért,
De a csinos szomszédnéért
A hideg lel.
Jaj, de ha asszony nem volna,
Az emberi nem kihalna.
Ezt gondold meg!
Apád is feleséget vett,
Ő is papucs alatt szenvedett.
S mégsem halt meg.
Ne légy hát jobb az apádnál,
Jobb a Deákné vásznánál,
Hanem sürögj a lányok körül,
S házasodj meg.

Varga László

léka pedig vörösbor. A magyar
borexport évente mintegy 700
ezer hektoliter, míg az import
valamivel több, mint 500 ezer
hektolitert tesz ki. (Ez megkérdőjelezhető!). Magyarországon
a megművelt szőlőterület nagysága a múlt év végén 63.830ha
volt, (de, mennyiről adtak le
szüreti jelentést, azt nem tudjuk) a 22 magyar borvidék közül
a legnagyobb területtel, mintegy 20 ezer hektárral a Kunság
rendelkezik, a két legkisebb
pedig a Nagy-Somlói és a Móri
mintegy 500 hektáros területtel.
Magyarországon 2010-2013 között a szőlőterület 13,87 százalékát, 8.858 hektárt telepítettek
újra. Az országban a fehérszőlő
aránya 67, a kékszőlőé 33 százalék. 2012-ben mintegy 258 ezer
tonna szőlő termett és mintegy
1,8 millió hektoliter bort készítettek a tavalyelőtt leszüretelt
szőlőmennyiségből.

A Gazdaesték program tovább folytatódik az alábbi
előadásokkal.
2014. február 18. /kedd/
17 óra
Mi várható az újévben, termelőket érintő támogatási
lehetőségek 2014-ben
Előadó: Hajdu Sándor hivatalvezető, Bács-Kiskun Megyei
MVH.
Szőlő növényvédelmi ajánlat
BASF szerekkel
Előadó: Mérai Imre regionális
értékesítési szaktanácsadó
2014. február 25. /kedd/
17 óra
Az agrárium helyzetértékelése és ezen belül a szőlő-bor
ágazat kilátásai Magyarországon, borvidéki lehetőségeink
Előadó: Dr. Feldman Zsolt
VM. h. államtitkár
Növényvédelmi ajánlások
Makhteshim Agan Hungary
Zrt, Előadó: Dajka Péter

Farsangi mulatság
Kisizsákon

2014. március 04. /kedd/
17h óra
Növénytáplálás és védelem
aszályban és fagyban
Előadó: Tánczos László, Jeli
2000 Kft, igazgató
Syngenta növényvédelmi ajánlata Előadó: Tarczal Erik
2014. március 11. /kedd/ 18 óra
Záró vacsora, a térség termelőinek és borászatainak 2013. év
újborainak bemutatása, hegybíró évjárat értékelése, Izsák,
Vino étterem.
Boraikat bemutatják: térségi
borászatok vezetői
Az előadásokra minden érdeklődőt szeretettel várunk. A
szövetkezet tagjai kérdéseikkel,
személyesen, telefonon, vagy
interneten is (aranysarfeher@
sv-net.hu) kereshetnek bennünket. A www.aranysarfeher.
hu weblapon is igyekszünk friss
információkkal segíteni tagjaink
tájékozódását.
Vezetőség

Ha akarod
Aranybogyókat rejtettek zöld legyezők,
bársony volt, s tiszta a föld, - még délelőtt.
Görbe hátú paraszt a földig hajolt,
hajlása a hála alzata volt.
Szőlőt tépett, s felemelte a fénybe,
s ujján át végigcsordult édes méze.
Ó gazdag élet, mikor megvan minden,
föld, termés, s Isten áldása a szívben.
Aztán mélyebb lett arcán a barázda,
s derűből ború, késő délutánra.
Fordult a föld, beszéltek a csillagok:
„markold meg a földet, ha még tudod.
Holnap a mezsgyét kiveszik idegenek,
s kegyetlen megtapossák a szívedet,
abból kicsordul, mint a szőlő leve,
s fehér fejedre hull az ítélete.

Január 25-én vidám farsangi programra invitálta
Békésiné Budai Ágnes részönkormányzati képviselő a
kisizsákiakat, a településrész kultúrházába. Az általa
szervezett mulatságon a tánc és vendéglátás mellett
műsorok is várták az érdeklődőket. Többek között
fellépett a soltszentimrei asszonykórus, valamint
citeramuzsika kísérte hazafias dalokat és Kecskeméty
Csenge hegedűjátékát is meghallgathatták a
farsangolók. Süteményt ki-ki mag vitt a mulatságra,
míg a langallót (kenyérlángost) és az őzpörköltet
a támogatók jóvoltából a rendezők biztosították a
vendégeknek.

„PÁHI” AJTÓ-ABLAK
gyártó üzem ajánlata.
Fa-műanyag nyílászárók gyártása,
beépítése, termelői áron!
Érdeklődni:
Góhér Mihály
asztalos mesternél
a 06-20-322-82-27
telefonszámon lehet.
vagy Páhi Rákóczi u. 56.
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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OBSERVER BUDAPEST
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1084 Budapest,
VIII. ker. Auróra u. 11.
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A föld nem tiéd, idegen lesz minden,
csak a földszerelem nem, a szívben.
Utódok, magvak, szélben széthullanak;
mondd: van-e benned hűség? Magyar paraszt!
Időtlen időktől, a földdel egybenőtt!
Hajtasz-e fejet idegen úr előtt?
Amikor idegen magvakat vetnek,
s szent földedre lép pogány és eretnek.
Másé lesz a föld párálló szaga,
ha idegené lesz a magyar haza!
Az új ezredévben, még egy délután,
hazádban, itthon, szolga leszel csupán!
Vagy véreddel írod le akaratod:
a magyar föld a tiéd, hát nem adod,
amelyért őseidnek vére folyt,
s áldásnak kaptad a búzát, és a bort!”

Magyar Gyuláné

Farsangkor
Nyisd ki szemed, még áll a bál;
farsang, piros ruhában jár.
Zenés dobok ütődnek össze,
valaki kérdi: „közénk jössz-e?”
Eljártad már a nehéz csárdást,
de addig, úgysem nem kapsz áldást
újborbul, amely lépni késztet,
könnyed lesz repülésed.
Keringődet, míg el nem járod,
s tangóra vált majd lassú táncod!
Ölelned kéne, karod merev,
szél sodorja lépésidet,
mintha ráadás tánca volna,
röpítve, néha megbotolva.
Kezedben pohár, zöld nedű,
ne idd ki, tudd meg: keserű!
Csontkötegek, hústömegek,
áramló nedvek, szövetek
orgiája volt az élet,
nézte a szomorú lélek!
Farsangi tánc, álarcos bál,
mögötte vigyor’g a Halál!

Magyar Gyuláné

IZSÁKI Hírek
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Februári
események
Séta Izsákon

“Ha nem repülhetsz, fuss! Ha
nem futhatsz, menj!
Ha nem mehetsz, csússz! De
bárhogy is legyen: mozogj! /Ifjabb dr. Martin Luther King/
A 2013/2014-es tanévben a
TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0979
pályázat segítségével lehetősége
nyílt iskolánk 20 tanulójának
arra, hogy 30 alkalommal, alkalomszerűen részt vegyen szabadtéri mozgásos tevékenységekben.
A Séta Izsákon szakkör kiváló
alkalmat nyújtott a tanulóknak
arra, hogy megismerkedjenek
új mozgásformákkal és különböző számukra ismert, illetve
ismeretlen eszközökkel, régi
népi játékokkal. Mód adódott
arra, hogy különböző helyekre
is eljussanak, megismerkedjenek
lakóhelyük nevezetességeivel,
természeti adottságaival. Hangsúlyos szerepe volt a szakköri
foglalkozásoknak a mindennapi
mozgás megszerettetése, a szabadban végezhető sportolás iránti kedv felkeltése. Egészséges
életvitel, táplálkozás, környezetvédelem, közlekedési szabályok
megismerése, egészségmegőrző
szokások kialakítása, sportszerű
magatartás.
Cél a tanulókban felébreszteni
a természet szeretetét, megóvá-

sát, a szépre való fogékonyságot,
az állóképességet, kitartást,
sportszerűséget, egészséges
versenyszellemet. Fontos, hogy
tanulóink sokat mozogjanak,
legyenek a friss levegőn, használják ki természetes környezetük
(napfény, víz, levegő) pozitív
hatásait, végezzenek szabadidős
tevékenységeket. Pihenjenek
aktívan, ne üljenek sokat a számítógép és a tévé előtt, legyenek
minél többet a szabadban.
A helyi adottságoknak köszönhetően (Kolon-tó) sétával

„ Finom volt a gyümölcssaláta.”
„ Megtanultam egészségesen
étkezni.”
„ Az volt a legjobb, hogy rollerezhettem, biciklizhettem és

sétálhattam bottal.”
„Az volt a jó, hogy etethettem
lovakat, madarakat.”
„ A téli buli nagyon király
volt!”
Szakkörvezető: Kovács Edina

„Volt egy farsang,
állt a bál…”

Jótékonysági bál a harmadik
osztályosok erdei iskolájáért
Iskolánkban már hagyomány,
hogy a harmadik évfolyam minden osztálya felköltözik egy hétre erdei iskolába. Megismerhetik
hazánk valamelyik hegyvidéki
táját, az ottani természeti adottságokat. A gyerekek együtt élhetik át az érdekes és változatos
programok mindegyikét.
2014. június első hetében 2
harmadikos osztály indul a nagy
erdei kalandra. Értük rendeztük
meg február 1-jén a Sportcsarnokban a jótékonysági bált.
Örömünkre szolgált az az összefogás, segítség, támogatás,
amit a szülőktől és városunk
lakosaitól kaptunk.
Ezúton is köszönjük a harmadik osztályos tanulók és szüleik
nevében mindazoknak, akik valamilyen formában: szolgáltatással,
műsorral, tombolatárgyakkal,
pénzzel vagy kétkezi munkával
segítették a bál sikerét!
Köszönjük azoknak is, akik
megtiszteltek jelenlétükkel és
jó hangulatukkal emelték a bál
színvonalát!
Erősné Solti Gizella és Fodorné
Bálint Éva osztályfőnökök

Farsang

könnyen megtehető távolságban
sok ritka növény és állat élőhelye
tekinthető meg. A túra közben a
gyerekek megtanulták tisztelni
egymást és védeni a környezetüket, élőhelyüket. A pályázat
nyújtotta lehetőségként a tanulók különböző új mozgásformákkal, sporteszközökkel ismerkedtek meg, pl. nordic walking bot,
roller, kerékpár, távcső.
Gyerekszáj: (tanulói összegzés)
„Legemlékezetesebb az volt,
hogy rollerezhettem, szánkózhattam és kimehettem a játszótérre.”
„ Megtanultam hogyan kell
újrahasznosítani.”
„ A legjobban az tetszett, amikor bújócskáztunk az erdőben.”

A február nem szólhatott másról az iskolában, mint a farsangról. A Vízkereszttől Hamvazószerdáig, a nagyböjt időszakáig
tartó időszakot hagyományosan
vidám mulatságok, bálok, lakomák, népünnepélyek jellemzik. A
farsang csúcspontja a karnevál,
amely a mulatozás közepette
valójában télbúcsúztató is. Iskolánkban kicsik és nagyok mindmind izgalommal telve, lelkesen
készültek az ünnepségre.
Alsósok és felsősök külön rendezvényen vonultak fel produkcióikkal és jelmezeikkel, így a
zsűri tagjainak többször kellett

nehéz döntést hoznia, amikor
értékelték a látottakat. Szinte
minden osztály zenés, táncos
bemutatóval készült, míg mások
előadást mutattak be. A humor
sem hiányozhatott: szülők, rokonok és tanárok mind együtt
nevettek a törpökön, vagy éppen
a cowboyokon. Az alsósok közül
szinte mindenki jelmezbe bújt,
ily módon fordulhatott az elő,
hogy rózsával, pókemberrel,
vázával, kalózzal, lovaggal, vagy
éppen hőlégballonnal találkozhatott az, aki részt vett az iskolai
farsangon.
Természetesen a tombolasorsolás sem hiányozhatott. Akinek
volt tombolája, az többek között
300 darabos puzzle-t, kártyát,
hálózsákot, társasjátékot, kisautót nyerhetett, míg a fődíj egy
roller volt. Miután mindenki bemutatta a produkcióját, és lezajlott a felvonulás is, kezdődhetett
az evés-ivás, míg a felsősök a
csarnokban rendezett diszkóban
múlatták az időt.
Minden évben sokan öltöznek
be, ebben az évben is így történt.
Az alsó tagozaton minden osztály nagy izgalommal készült. Az
1. a osztály hupikék törpikéknek
öltözött, az 1.b osztályosok színes ceruzákként újrafestették az
eget, az 1. c osztály tanulói pedig
pingvinek voltak. A 2. a osztályosok mangó ízű fánkot sütöttek
mint törpikék. Mesejelenettel,
„A kiskakas gyémánt félkrajcárja” előadásával kedveskedtek a 2.
b osztály tanulói. Cowboyoknak
öltöztek fel a 2.c osztályosok.
Kalóz jelmez rejtette el a 4.a osztályt. A 4.b osztályosok ötletesen
zenére játszottak el egy ökölvívó
mérkőzést, míg a 4.c-sek a „Légy
jó mindhalálig” című musical
dallamára fergeteges hangulatot
teremtettek.
Köszönet illeti a szervezőket, az
iskola vezetését, és mindenkit,
aki segített.

Molnárné Tóth Ibolya
és Szabóné Pápa Edit

Tanulmányi
versenyek
Szövegértés verseny

Január 23-án került megrendezésre a felső tagozatosok részére
meghirdetett házi szövegértő
olvasás verseny, amelyben a
résztvevők számot adhattak arról, hogy mennyire képesek egy
adott szöveg feldolgozására. A
7-8. évfolyam tanulói országos
szövegértő verseny feladatát
oldották meg. A verseny eredménye:
8. osztály
1. helyezett: Páli Richárd 8.c
2. helyezett: Mankovics Mihály
8.c
3. helyezett: Újszászi Márton
8.c
7. osztály
1. helyezett: K. Szabó Márta
Inez 7.b
2. helyezett: Kocsis Patrícia 7.a
3. helyezett: Csontos Viktória
7.a
6. osztály
1. helyezett: Virág Vivien 6.b
2. helyezett: Csépe Erzsébet 6.c
3. helyezett: Miskovicz Alexa 6.b

és Pickerman Gréta 6.b
5. osztály
1. helyezett: Cseh Dorina 5.a
2. helyezett: Mezei Kristóf 5.a
3. helyezett: Somogyi Kitti 5.a
A nyertesek tárgyjutalmat kaptak.

a megyét a 2014. március 8-án,
a Budapesten megrendezésre kerülő Torna Diákolimpia országos
elődöntőben.
Csapattagok:
- I. kcs. – Bencsik István, Bognár
Bence, Páli Donát, Perjés Kenéz
és Tóth Marcell,
- II. kcs. – Bárdi Áron, Csősz

Sport
Torna

- 2014. január 21-én Kalocsán
rendezték meg a Torna Alapfokú
Diákversenyek megyei döntőjét.
Mindhárom korcsoportban versenyeztünk.
Eredményeink:
- Az I. korcsoport csapatversenyében 1. hely, egyéni összetett versenyben Bencsik István
1., Perjés Kenéz 2. helyezés.
- A II. korcsoport csapatversenyében 2. hely, egyéniben Vida
Jonatán 3. lett.
- A III-IV. korcsoport csapatversenyében 2. helyezés, egyéniben
Bárdi Márk és Kovács Milán holtversenyben 3. helyezést ért el.
- 2014. január 25-én, Kiskunhalason tornáztunk a Torna Diákolimpia megyei döntőjében.
Eredményeink:
- Az I. korcsoport csapatversenyében 1., egyéniben Tóth
Marcell 1., Bencsik István és
Páli Donát holtversenyben 2.
helyezést ért el.
- A II. és a III-IV. korcsoportos
tornászaink 3. helyezettek lettek
a csapatversenyben.
A Diákolimpia megyei döntőjének 1-3. helyezett csapatai - közöttük az izsákiak is - képviselik

Tamás, Dóczi Márk, Fekete
Lajos, Perjés Bendegúz és Vida
Jonatán,
- III-IV. kcs. – Bárdi Márk,
Hajma András, Mózes László,
Konkoly Dominik, Kovács Milán,
Varga István és Vida Izsák.

Szabó József

Foci

- A IV. korcsoportos lányok a
Bugac kupán (meghívásos teremlabdarúgó tornán) II. helyezést
értek el. A Gólkirály: Andrási
Brigitta lett. Felkészítőjük: Gréczi Gáborné.
- Az I. korcsoportos fiúk a „Húsos kupán” Jakabszálláson VI.
helyezést értek el.
- A IV. korcsoportos fiúk megnyerték a megyei döntőt a Teremlabdarúgó Diákolimpián
Kiskunfélegyházán, így továbbjutottak az országos döntőbe.
Az országos döntő Zalaegerszegen került megrendezésre.
A 20 csapatos versenyben (19
megyegyőztes + 1 budapesti
csapat) az izsáki fiúk a XIII.
helyen végeztek. Gratulálunk a
jó eredményhez!
- A Bozsik Intézményi Program téli fordulói folyamatosan
zajlanak.

Gréczi Gábor

IZSÁKI Hírek
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
január 28.-án tartotta ez évi első ülését.
Első napirendi pontként tárgyalta a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, melyet
a testület elfogadott és a tett intézkedéseket jóváhagyta.
(Ettől az évtől az előterjesztések megtekinthetők a város
honlapján www.izsak.hu)
Második napirendi pontként Izsák Város Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés 1. fordulós tárgyalásához
benyújtott előterjesztést elfogadja és a költségvetés tervezett bevételi főösszegét 586.545 ezer forintban, kiadási
főösszegét 586.545 ezer forintban állapítja meg.
A kiadásokból működési célú kiadás: 		
501.811. 000.- Ft, melyből
a.) személyi juttatás 		
165.183.000 Ft,
b.) munkaadókat terhelő járulékok 44.618.000 Ft,
c.) dologi kiadás 207.000.000 Ft,
d.) speciális célú támogatások (segélyek) 75.000.000 Ft,
e.) működési célú támogatás 10.000.000 Ft.
Felhalmozási célú kiadások: 84.744.000 Ft.
Tartalék:
0 Ft.
Létszám:
71 fő.
Ezek a sarokszámok képezték a részletes tervezés
kereteit. Időközben számviteli változások miatt az
irányszámok némileg módosultak, illetve az étkeztetéssel kapcsolatos miniszteri döntések után nőtt
az állami támogatás mértéke, melyből 19.544 ezer
forint tartalékként szerepel a végleges költségvetési
tervezetben.
Harmadik napirendi pontként az önkormányzat adósságátvállalásával kapcsolatos előterjesztést tárgyalta
meg a testület és meghozta a lebonyolításhoz szükséges
döntéseket és felhatalmazta a Polgármester Urat a
szükséges nyilatkozatok megtételére, az adatszolgáltatás bonyolítására és a megállapodás aláírására.
Negyedik napirendi pontként a Képviselő-testület az
„Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft. 2014. évi feladatainak megtárgyalása, az általa nyújtott szolgáltatásokra
épülő pénzügyi terv elfogadása” című előterjesztést
tárgyalta meg, melyet a következő kiegészítéssel fogadott el: „- Az ügyvezető rendszeresen értékelje az
elvégzett teljesítményeket, a munkákat dokumentálják, mennyiségi felméréssel, megrendeléssel és telje-

Önkormányzati
hírek
sítésigazolással támasszák alá azokat, hogy utólag is
ellenőrizhető legyen a folyamat, hogy annak elvégzése
szükséges volt.
- Negyedévente készítsen az Izsáki Inno-Kom Kft
beszámolót a Képviselő-testület részére, az aktuális
eredményekről, költségekről, munkákról.
- Egy bizottsági ülés keretén belül tartsanak megbeszélést, amely keretében az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft.
2014. évi feladatait tárgyalják meg.”
Az ötödik napirendi pont keretében a kormányzati
funkciók és a számviteli módosítások miatt új alapító
okiratokat kellett készíteni, így a testület jóváhagyta: az
Izsáki Polgármesteri Hivatal, az Izsáki Általános Művelődési Központ, Izsák Város Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata, Izsák Város Gyermekjóléti– és Családsegítő
Szolgálata és a Gondozási Központ dokumentumait.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
szavazatszámláló bizottságok tagjairól és póttagjainak
megválasztásáról szóló előterjesztést elfogadta és a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak az alábbi
felsorolásban szereplő személyeket megválasztotta.
001. szavazókör: (Felsővárosi Óvoda)
Tagok: Pál Tamásné Izsák, Kossuth Lajos u. 96.
Krasznai Istvánné Izsák, Árpád u. 22.
Kanizsai Ágnes Izsák, Mező u. 97.
Póttagok: Horváth Elvira Izsák, Kodály Zoltán u. 52.
Kovács Lászlóné Izsák, Széktói u. 9.
002. szavazókör: (Központi Iskola)
Tagok: Bernáth Gáborné Izsák, Szily Kálmán u. 9.
Höss Ferencné Izsák, Kossuth Lajos u. 36.
Csavajda Márta Izsák, Kodály Zoltán u. 24/B.
Póttagok: Csathó Imréné Izsák, Kovács Aladár u.1/A.
Vargáné Pál Klára Rita Izsák, Tavasz u.1.
003. szavazókör: (Izsák Kht. Iroda)
Tagok: Rigó Józsefné Izsák, Tavasz u.11.
Trungelné Román Irma Izsák, Dobó u. 1.
K. Szabóné Kiss Márta Izsák, Alma u. 2.

MEGHÍVÓ
Ezúton tisztelettel hívom barátaival együtt
kampánynyitó nagygyűlésemre, melyet

2014. február 20-án 18 órai
kezdettel
Lakiteleken, a Művelődési Házban
tartok
(6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48/a).

Közreműködnek:

Bartos Mónika országgyűlési képviselő, Bányai Gábor a
Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke, Bíró Zoltán irodalomtörténész a RETÖRKI főigazgatója, Csizmadia Anna
énekes, a „Fölszállott a páva” 2012. évi győztese, Csurka
László színművész, Felföldi Zoltán Lakitelek polgármestere, Horváth Zsolt országgyűlési képviselő, Kassai
Lajos lovasíjász, Kerényi János a Bács-Kiskun megyei
Kormányhivatal vezetője, Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár, V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért
felelős államtitkár.
Baráti üdvözlettel:

Budapest, 2014. február 11.
Lezsák Sándor
Bács-Kiskun megye 4. sz. vk. elnöke

. oldal
Póttagok: Bíró István Tamásné Izsák, Mária u.16.
Nagy Lászlóné Izsák, Mátyás király u.18.
004.szavazókör: (Művelődési Ház)
Tagok: Soltészné Marton Ildikó Izsák, Hunyadi u. 22.
Sutus Jánosné Izsák, Vadász u. 2.
Magyar Jánosné Izsák, Zöldfa u. 4.
Póttagok: Csomor Márta Izsák, Kertész u. 2/a.
Bodzáné Höss Anikó Izsák, Mátyási József u. 6.
005. szavazókör: (Polgármesteri Hivatal)
Tagok: Papp Lukácsné Izsák, Deák Ferenc u. 6.
H. Szabó Józsefné Izsák, Gödör u. 18.
Spongáné Fölföldi Ottília Izsák, Kada Elek u. 3.
Póttagok: Jávorka Gyuláné Izsák, Gorkij u. 8.
Spongáné Futó Csilla Izsák, Alma u. 22.
006. szavazókör: (Kisizsák Művelődési Ház)
Tagok: Kollár Lilla Izsák, Reviczky u. 52.
Kollár Jánosné Izsák, Akácfa u.14.
Illésné Király Mária Izsák, Erkel Ferenc u. 7.
Póttagok: Viszkók Nikolett Izsák, Bajcsy–Zs. köz 5.
Varga Zsanett Izsák, Ságvári Endre u. 15.
Mondok József polgármester tájékoztatójában elmondta,
hogy: Egy héttel ezelőtt dr. Lázár János államtitkár úr
Izsákon járt Lezsák Sándor országgyűlési alelnök úrral,
hogy tájékozódjanak az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről. Tájékoztatta őket az iskola, a fogorvosi rendelő
és a belterületi utakkal kapcsolatos tervekről.
- Kettő pályázatot nyújtott be az önkormányzat a közfoglalkoztatási munkaprogramokra. Az egyik pályázat
keretében a lovas pálya fásítását szeretnék megoldani,
10 fő közfoglalkoztatott segítségével. A másik pályázaton
belül pedig a fogorvosi rendelő kialakítását szeretnék
megoldani ugyancsak 10 fővel.
- Hatvan rászoruló családot tudtak tüzelőfához juttatni
az elmúlt hetekben. Kéri, a jelenlegi hideg időkre tekintettel, hogy ha a képviselők környezetében, ismeretségi
körében úgy érzik, hogy valamely családnak szüksége
lenne segítségre, jelezzék részére.
A Képviselő-testület zárt ülésen két döntést hozott.
Elutasított egy méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos fellebbezést. Támogatta Csizovszki László
rendőr alezredes 2014. március 1-jei hatályú kinevezését a Kiskőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői
beosztásába.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönetet mondunk mindazoknak akik
édesanyánk
Lévai Elemérné
szül. Nagy Ida
temetésén megjelentek sírjára virágot, koszorút
helyeztek
Lányai

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak,
akik drága halottunkat
id. Vincze Sándort
elkísérték utolsó útjára és koszorút, virágot
helyeztek sírunkra, hogy ezzel is fájdalmunkat enyhítsék
Mély tisztelettel Paksi Istvánné és családjai

Halálunkkal
nem ér véget
semmi sem,
tovább élünk
gyermekeinkben
és az Ő gyermekeikben. Létünk
közös, az élet fáján.
Takács Károly

MEGEMLÉKEZÉS
Csősz Sándor
halálának 25. évfordulójára.
„Még éltél szerettünk,
soha el nem feledünk”
Feleséged és családod

halálának 5.
évfordulója
alkalmából
Felesége
és családja

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

Tisztelt Gyászolók!
Az Izsáki Katolikus Temetőkben
továbbra is a Jóindulat Kft. Temetkezés
temet!
Ügyintézéshez hívja Molnár Lászlót!
Tel.: 06-20/3113-572, 06-30/9639-222
Köszönjük

2014. február 18.

KIADÓ!
Az Izsák COOP Zrt. kedvező áron bérbe
adja az alábbi üzleteit, helyiségeit

Február 26.szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Az Oltalom Alapítvány
sorozata –
táplálkozzunk
egészségesen
20:00: ITV Híradó (ism.)
20:30: Esélyes-magazin mûsor
Február 27. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: „Vágtass velem” Fogathajtó EB. Izsákon
19:35: Ez már történelem
– ITV20 (válogatás 20 év
műsoraiból) 3.
Március 5. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: „Vágtass velem” Fogathajtó EB. Izsákon
19:35: Ez már történelem
– ITV20 (válogatás 20 év
műsoraiból) 3. (ism.)
Március 6. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Összefoglaló a
VIII. Négyesfogathajtó
Európa-bajnokságról
Március 12. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:40: Összefoglaló a
VIII. Négyesfogathajtó
Európa-bajnokságról
Március 13. csütörtök
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Az Oltalom Alapítvány
sorozata –
táplálkozzunk
egészségesen
Március 19. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:40: Március 15-ei
városi ünnepség
Március 20. csütörtök
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Március 15-ei
városi ünnepség

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák Hunyadi u 52. sz.
alatti családi ház eladó
Érd.: 20/453-6344
Izsák központi részén,
Fürst S. u. 3.szám alatti
családi ház eladó.
Érd.: 70-295-3477

Rákóczi út 42. szám alatti italbolt + 50
m2 raktár.
Kossuth tér 2. alatti (áruházépületben, a Tulipán cukrászda mellett) 83 m2-es volt bútorbolt + raktárak.
Dózsa tér 1. szám alatt klimatizált, internettel rendelkező irodák.
Érdeklődni lehet: Izsák Dózsa tér 1.
Hétfőtől-péntekig 8-12-ig és 13-16-ig
Telefon: 76/374-211 vagy 30/9459-928

Akció!
Minden héten változó akciós árukkal várjuk vásárlóinkat élelmiszerboltjainkban!
A COOP ABC-be kedden és csütörtökön friss, akciós
baromfiáru (csirke, kacsa, liba, pulyka) érkezik!
Csütörtökönként friss darált hús, kocsonyahús kapható!
Megrendelést felveszünk baromfiárura, darált húsra,
kocsonyahúsra, stb.
Az Oázis cukrászda termékei péntekenként kaphatók
a boltban! Tortára, süteményre, más napokra is felveszünk rendelést!
Jó minőségű Gergely tészták kedvező áron kaphatók:
4 tojásos, 500 gr. tészta 235 Ft/cs. 8 tojásos levestészták
185 Ft/cs.
Minden boltunkban friss zöldség-gyümölcs árut kínálunk napi áron!
Jót, jót áron a COOP-tól!

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Radics Kevin (anyja neve: Lakatos Szabina),
Müller Tamás (anyja neve: Csorba Gyöngyi), Tuba Mirella
Rebeka (anyja neve: Patai Anikó), Petrányi Blanka Angéla
(anyja neve: Hordós Julianna), Miklovics Zsófia (anyja
neve: Sebők Edina)
Helyesbítés előző számunkból: Kresznerits Áron (anyja
neve: Marosa Mónika)
Házasságkötés: nem történt
Meghaltak: Vámpli Lajosné sz: Radva Etelka – 89 éves
– Izsák, Somogyi Béla utca 18., Vincze Sándor – 71 éves
– Izsák, Szőlő utca 1., Kozmáné Budai Katalin sz: Budai
Katalin – 49 éves – Izsák, Béke utca 3., Papp János – 47
éves – Izsák, Szabadság tér 19., Lévai Elemérné sz: Nagy
Ida – 80éves – Izsák, Kada Elek utca 9., Horváth István
Imréné sz: Nagy Irma – 80 éves – Kossuth Lajos utca 37.
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