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Izsáki évértékelő

A fogathajtó szakág az eddigi
legeredményesebb évét tudja maga mögött

Mint minden évben, idén
is a Biczó csárda tanácskozó termében tartotta
évértékelő és évindító közgyűlését a Magyar Lovas
Szövetség fogathajtó szakága Mondok József elnök
vezérletével. A szakágban
működő egyesületek küldöttei hét napirendi pontot
tárgyaltak meg és fogadtak el, hol vita nélkül, hol
kisebb nagyobb vitával,
véleménnyel, jobbító szándékú észrevétellel javaslattal fűszerezve – összegzett
a tanácskozást követően
az szakág elnöke, Mondok
József.
- Mit emelne ki mint a
tanácskozás és a szakág vezetője?
- Elsősorban azt, hogy
jó döntés volt, amikor a
közgyűlést megelőzően,
szinte a késő estébe nyúló
szakági elnökségi ülésen
beszéltük át a múlt történéseit és az előttünk
álló feladatokat így nem
csak én, hanem a szakág
elnökségének tagjai is
azonos kérdésben azonos
álláspontot képviseltünk
a közgyűlésen. A szakág
elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolóból azt
emelném ki, hogy a szakág 43 éves történetének
legsikeresebb évét zártuk
– a fogathajtóink a 2-es
fogathajtó vb-n - egyéniben 1 arany-, 1 bronz, csapatban ugyancsak
aranyérmet szereztek, a
korosztályos póni fogathajtó Eb-n egyéniben 1
arany-, 1 ezüst-, 1 bronzérem mellé jött a csapat
bronzérem, míg a 4-es fogathajtó Eb-n egyéniben is
és csapatban bronzérmes
helyen végeztek hajtóink.
12 érem! – kell ennél több?
– akkor amikor tudvalévő,
hogy nem könnyű helyzetben voltak, vannak a
versenyrendezők, a fogattulajdonosok, támogatók, szakembereink és
sportolóink. Növekedett
a versenyzői létszámunk,
az egyesületek száma és
tervezett versenyeinket
is megrendeztük – mindez nem kis erőfeszítést,
áldozatot követelt mindazoktól, akik a mindennapokban azon dolgoztak,
hogy szakágunkban nagy

törések ne legyenek. Köszönet ezekért az erőfeszítésekért mindenkinek,
aki rész vállalt a mindennapokban sportágunkért,
nem voltunk és nem vagyunk irigylésre méltó
helyzetben körülmények
között, de az elért eredményeinkért biztos vannak
akik irigykedve néztek,
néznek ránk. Sem a beszámolóban sem az azt
követő vitában sem hallgattuk el, hogy vannak
gondjaink, megoldásra
váró feladataink szinte
minden szinten. És a B
kategóriás versenyek száma csökkenőben, a C kategóriás versenyek száma
pedig az utóbbi években
megnőtt. Nem véletlen,
hogy a FEI fogathajtó
szakágának vezérkara is
2014. január 1-től új versenyszabályzatot léptetett
életbe – elsősorban költségkímélő versenyrendszer és a sportág média
és támogatók felé történő
eladhatósága felé több
új formátum lépett életbe, ezzel párhuzamosan
mi magunk is a nemzeti
szabályzatunkat ennek
szellemében dolgoztuk ki,
vitattuk meg és fogadtuk
el a közgyűlésen. A kapitányok is értékelték az
elmúlt évet és vázolták
az idei fő célkitűzéseket,
elvárásokat. Pont került
a kapitány személyének
kérdésére is – Tóth Tamás a 4-esek mellett a
jövőben a 2-esek szakmai
munkáját is irányítja,
míg Mátyus Zsuzsanna
a jövőben is a póni és az
1-esek kapitányi teendőit
látja el.
- A 2014. évi hazai
versenynaptár is napirenden volt?
- Valójában igen, bár ez
már korábban kialakult,
hiszen a FEI a nemzetközi versenynaptárát már

előző év novemberében
kiadta, ehhez kellett nekünk és a nemzeteknek
a saját hazai és általuk
rendezendő nemzetközi versenyeket igazítani
ezen sok változtatást már
nem lehetett tenni, persze
a jövőt illetően a hasznos
észrevételeknek helye
van. Itt merült fel a már
évek óta visszatérő téma a
régió vagy megye kérdése
– szerintem a lovas szövetség soros közgyűlésén
ezt a kérdést érdemes
nyugvó pontra tenni. Az
már biztos, hogy – Fábiánsebestyénben, Vecsésen
és Kisbéren lesz hazai
rendezésű nemzetközi
fogathajtó verseny 2014ben, Magyarország Izsák
helyszínnel kapta meg
a VIII. Egyesfogathajtó
világbajnokság rendezési jogát, így a 2014. évi
magyar bajnoki döntőt a
Pest megyei Jászkarajenő
rendezheti a jubileumi
XX. Jászkarajenői Lovasnap keretében. Válogatottjaink közül a 4-esek
Aachenre és a XXII Négyesfogathajtó Világbajnokságra készülhetnek,
mely a lovas világjátékok
keretében Normandiában
kerül megrendezésre, míg
a póni fogathajtóink a
Lengyelországban rendezendő korosztályos Eb-re
készülhetnek. A világbajnoki címvédő 2-es fogathajtóink a 2015-ös hazai
rendezésű (Fábiánsebestyénben) világbajnokságra készülés jegyében a
Duna–Alpesi kupára hangolnak, ahol egyéniben
is és csapatban is címvédőként állhatnak rajthoz
legjobbjaink.
- Hogy áll a szakág
szakember utánpótlás
kérdésben?
- Őszinte leszek, ez sebezhető pontunk. Idősödik a
szakember gárda itthon

is és nemzetközi szinten
is. Kevés a nemzetközi
bírónk és azon szakembereink száma akik külföldi
versenyeken, Eb, vb-ken
„hadra foghatók”, hiszen
ide képzett nyelvet beszélő szakemberekre van
volna szükség. A hazai
bírói gárda is, mondjuk
meg őszintén fiatalításra
vár, éppen ezért erre a
jövőben kiemelt figyelmet
kell fordítanunk. Képzés,
képzés, képzés! Ezt, tudom, tudjuk, nem egy év
alatt lehet megoldani, de
nem lehet halogatni.
- Mivel lenne elégedett
a szakág elnöki 2014ben?
- A 2013. évi eredményeket nehéz lenne überelni,
hiszen a 12 érem fantasztikus eredmény. A 4-es
vb-n két éremmel kiegyeznék, s ha már a 4-eseknél
vagyunk a TOP 10-be 2-3
magyar hajtónak esélye
van bekerülni, hogy a
fedett pályás világkupa
sorozatban ott legyenek
legjobbjaink, fiatal hajtóink ha megismétlik a
2013. évi eredményeiket
azaz 4 éremmel jönnek
haza Lengyelországból,
fantasztikus lenne és a
végére hagytam a hazai
rendezésű 1-es Vb-n akár
egyéniben akár csapatban
érmet szereznének hajtóink, sporttörténelmi tett
lenne. Azért dolgozunk
ezen eredményes sportágban, hogy ezek a ma
még talán az egyeseknél
álomnak tűnő elvárások
megvalósuljanak. Nem
lesz könnyű azt tudom, de
megpróbáljuk a lehetetlent, a csodákra még talán
egy évet várni kell.
- Végezetül egy személyes kérdés – hogy bírja
mindezt? Polgármester, alelnök, szakág
elnök, vállalkozásai
vannak, van kedvenc
időtöltése, szenvedélye
… soroljam?
- Hogy meddig bírom
erre nehéz lenne válaszolni, arra, hogy hogyan bírom, azt tudom mondani
remek kollégáim, segítőim vannak minden téren
– a feladat megosztott, a
felelősség az enyém.
Baranyai Antal

Ára: 150 Ft

Idénynyitó Izsákon

Március 29-én a hagyományos Kamuthy Kupa
versennyel megkezdődött a 2014. évi távlovas
és távhajtó hazai versenysorozat.
Idén a juniorok az EBre, míg a felnőttek a
lovasvilágjátékok keretében sorra kerülő
világbajnokságra készülnek - mondta érdeklődésünkre Bányai
Béla a szakág elnöke,
aki maga is nyeregbe
szállt Izsákon a 80 kmes távon.

Ideális tavaszi időben
remek verseny volt a
nyitó - 40 km-es távon Füzesi Kitti (Pécs)
nyert Dárius nyergében
2.32.38-as idővel - 80
km-es távon Bányavölgyi Renáta (Bükkösd)
bizonyult a legjobbnak
4.12.10-es időeredményével, míg a távhajtók
40 km-es távján a magyar bajnok Peter Kulier
(Gyenesdiás) 2.00.33mas idővel utasította
maga mögé a mezőnyt.
-baranyai-

90 esztendő

Az önkormányzati köszöntés alkalmából készült
felvételen az ünnepelt és felesége, valamint Bagócsi
Károly, Soltészné Marton Ildikó és az egyik unoka,
Kátainé Fejszés Éva

Április 3-án ünnepelte
90-dik születésnapját Kocsis Ferenc, aki 1985 óta
lakik Izsákon feleségével,
Szén Erzsébettel, akivel
éppen 67 éve kötöttek
házasságot. Két leányuk,
azok családjai, két unokájuk, egy dédunokájuk
ünnepelt velük a szép
kerek évforduló alkalmából. Mint Feri bácsi – aki
csakúgy mint felesége,
letagadhatna bőven az
életkorából jó néhány
évet – azt mondja, hogy
a hosszú életet annak
köszönheti, hogy igazi
szeretetközösségben éltek
családjával mindig. Ma is
minden hétvégén együtt
vannak, ami sok örömöt
és erőt ad nekik. Mások
felé is mindig tisztelettel

és megbecsüléssel fordult.
Sohasem kényszerből,
mindig kedvvel dolgozott.
Negyven évi munkaviszony után ment nyugdíjba. Harminchárom éven
át volt Uzovicson polgári
alkalmazott. A kertet,
a ház környékét ma is
együtt, feleségével tartják
rendben, tehát megvan
a napi mozgás is. - Hát
mindezek, de mindenekelőtt a családi szeret, ami
e hosszú élet titka, összegzett Feri bácsi, kérdésükre adott válaszában.
Az állam és az önkormányzat nevében Bagócsi
Károly címzetes főjegyző,
a Gondozási Központ dolgozói nevében Soltészné
Marton Ildikó köszöntötte
az ünnepeltet.

IZSÁKI Hírek

. oldal

Szilvásváradi lovas
beruházás

Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség elnöke, Horváth
László Heves megyei kormánymegbízott, Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter és Mondok József, a szövetség alelnöke a szilvásváradi Lovas- és Rendezvényközpont ünnepélyes
alapkőletételén 2014. március 17-én. Fotó: MTI

Magyarország legnagyobb
vidéki, 1,65 milliárd forintos
lovas beruházása kezdődik
Szilvásváradon - jelentette ki
Fazekas Sándor a Lovas- és
Rendezvényközpont alapkőletételén március 17-én.
A vidékfejlesztési miniszter
szerint a 21. század követelményeinek megfelelő létesítmény megvalósulásával a
lovastársadalom régi vágya
teljesül. Fazekas Sándor felidézte: évente mintegy félmillió turista, köztük sok külföldi
látogat Szilvásváradra. A lovasközpont elkészültével ez a
szám akár meg is duplázódhat
- tette hozzá.
Az új Szilvásváradi Lovas- és
Rendezvényközpont alapkő
letételét megelőző sajtótájékoztatón, Lázár Vilmos
a Magyar Lovas Szövetség
elnöke elmondta, hogy az új
létesítmény a tervek szerint

2015 tavaszától a lovassport
valamennyi hazai és nemzetközi versenyeinek rendezésére megfelelő feltételeket
biztosít.
A szövetség elnöke bejelentette, hogy Magyarország
megpályázza a 2016. évi négyesfogathajtó világbajnokság
rendezését - kedvező FEI
döntés esetén 1984 után 32
évvel 2016-ban ismét világbajnokság helyszíne lehet a heves
megyei lovas és idegenforgalmi település, Szilvásvárad.
Az ünnepélyes alapkőletételen jelen volt Mondok József,
Izsák város polgármestere,
a Magyar Lovas Szövetség
alelnöke, a fogathajtó szakág
első embere, a 2014 szeptemberében Izsákon rendezendő
VIII. Egyesfogathajtó világbajnokság szervező bizottságának elnöke is.
-baranyai-

„A vidék, ahol élünk”

A Kolon-tó kincsei

A májusi tésztafesztivál alkalmából fotókiállítást rendezünk, a Művelődési Házban,
a címben jelzett tematikával.
Megnyitó május 16-án 18
órakor. A tárlatot megnyitja
Bálint Vilmos. Várjuk mindazok felvételeit, akik úgy
érzik, hogy vannak olyan, a
témába vágó képeik, amelyek
közérdeklődésre is számot
tarthatnak. Beérkezési határidő 2014. április 30. Zsűrizés

május 4-én. Az alkotásokat
elektronikus formában, minimum 2 megabájtos méretben
kérjük a moha@kolon-to.com
e-mail címre beküldeni. Bővebb információ a 06-70-2092039 és a 06/30-488-4540-es
telefonszámokon kérhető.
A kiállításra kerülő fotók
önköltségi áron megvásárolhatók lesznek!
Kiskunsági
Madárvédelmi Egyesület

Csomor Zoltán sikeres
szezonnyitója
A Bonyhád térségében rendezett szezonnyitó országos,
125 kilométeres kerékpáros
körversenyen, ahol a magyarok mellett osztrák, román
és szerb versenyzők is rajthoz álltak, az izsáki Csomor
Zoltán a dobogó harmadik fokára állhatott. Zoltán, az elit
kategóriában, a Veloki Team

tagjaként igen jó formában indult, s a második körben meg
is lépett a mezőnytől. Később
azonban utolérték, ám így is
csupán nyolc másodperccel
maradt el a győztes osztrák
Grünwald Lukas, s ennél is
kevesebbel a második helyezett Hemmert János mögött.
Szépen csillog a bronz!

2014. április 18.

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezet énektájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
A HNT ismételten megkezdte
az újratelepítési jogok értékesítését. A fiatal gazdák idén is
ingyenesen juthattak újratelepítési joghoz, igényük azonban az
őszi közel 100 hektárt követően,
most a 40 hektárt sem haladta
meg. Az igénylők, a 22-ből 19
borvidéken megvalósítandó
telepítésekhez nyújtottak be
kérelmeket. A legaktívabbak a
Mátrai borvidék termelői voltak,
akik az összes igény 30%-át,
225 hektárnyi telepítési igényt
jeleztek! A legnagyobb termelői
igény 60 hektár, míg a legkisebb 0,1hektár telepítési jogra
vonatkozott!
A telepítési jogok megvásárlásával párhuzamosan a telepítési
engedélyek iránti kérelmek is
elbírálásra kerültek. A kérelmek
szerint a termelők összesen 49
szőlőfajtát kívánnak telepíteni.
A fehér szőlő területi aránya
75%, ami lényegesen meghaladja a hazai ültetvényszerkezetben
képviselt 66%-os arányát! A
legkedveltebb szőlőfajta 117
hektárral az Irsai Olivér, míg a
legkisebb igény 0,16 hektárra a
Csókaszőlőre érkezett. A telepítési engedélyek felhasználásával
a termelők 2014 novemberében
nyújthatják be egyéni terveiket

a MVH-hoz. Az értékesítéssel
a jogtartalék nem merült ki,
a HNT várhatóan 2014 során
további értékesítést tervez.
Új támogatási címeket hirdet
a VM az egyes állatok, zöldség
és szántóföldi növények mellett
a szőlő és gyümölcs ágazatban
tevékenykedő gazdák számára.
A tárca célja a sokszínű mezőgazdasági termelés fenntartása,
a vidéki foglalkoztatás erősítése
és egyes jelentős értékkel bíró
termékek versenyképességének
segítése. A támogatások igénylését a VM napokon belül ígéri.
Az Agrár Kamara új címét és
elérhetőségét érdemes megjegyezni, és keresni a legfrissebb
hazai és külföldi hírekért, szabályozási és támogatási információkért, piaci árakért a www.nak.
hu portálon.
A VM az MVH közreműködésével a 2013-as egységes területalapú támogatás kifizetését
március 27.-től kezdte folyósítani.
Tájékoztatjuk fiatal gazdáinkat, hogy megjelent a fiatal
mezőgazdasági termelők támogatási felhívása. Az új rendelet
elérhető a 34/2014. (IV.4.) VM
számon. A rendelet alapján
támogatás nyerhető el fejlesz-

tési célra és mezőgazdasági
tevékenység megkezdéséhez.
A pályázat 2014 május 1-től
- május 15.-ig nyújtható be.
Egy főre elnyerhető maximális
támogatás 12 millió Ft.
A HNT szerint a tavaly magasabb szőlőárak miatt, literenként
minimum 170 Ft-ért előállított
borok értékesítését megnehezíti
a nettó 100 Ft alatt behozott
import olasz és spanyol import
borok jelenléte. Ezek egyrészt a
minőségi borok értékesítésére
is kihatnak az ár letörésével,
másrészt, ha az olcsóbb hazai
borok a pincében maradnak, az
a szüretkori szőlőfelvásárlásban
okozhat zavarokat.
Közgyűlésünk tervezett időpontja 2014. 05. 30.-a (péntek),
17 óra, amire külön meghívót
a napirendi pontokkal időben
postázzuk. Helye: Izsák, Gazdaköri terem.
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.

Egyik olvasónk, Mucsi Irén
fordult szerkesztőségünkhöz, s
ezzel a nyilvánossághoz, gondjával, amelyet az egyik szomszédjának kutyája (s persze a
szomszéd, mint a kutya gazdája) okozott neki azzal, hogy az
eb lefojtotta a teljes baromfiállományát. Az állatot ugyanis
gazdája úgy tartja, hogy az
át tudott kaparni a szomszéd
portára, ahol elpusztította a
csirkéket. A kár 56 ezer fo-

Kutya-bajok

jobb lenne, s pláne emberibb,
ha mindenki vállalná a felelősséget, amiért vállalnia illene.
Ami valójában nem is annyira
illendőség, mint inkább kötelesség kérdése volna. Ahogyan
az is, hogy a kutyatartók arról
is gondoskodnának, hogy állataik ne veszélyeztethessék a
postások, újságkihordók testi
épségét, amikor ők a postaládába próbálnak küldeményeket betenni.

Izsákon
edzőtáboroznak
Izsáki edzőtáborban készülnek
a fábiánsebestyéni versennyel
induló idei fogathajtó szezonra
a magyar fogathajtósport olyan
kiválóságai mint, Lázár Vilmos,
Lázár Zoltán, idősebb és ifjabb
Dobrovitz József, Osztertág
Kristóf és Moró Lajos. A négyesek a hazai megmérettetések
mellett, természetesen már a
szeptemberi világbajnokságra is edzenek itt, a Sárfehér
hazájában. Mint Tóth Tamás
szövetségi kapitány elmondta,
ilyen versenyzői körben még
nem zajlott közös felkészülés,
mint most Izsákon. A helyszínválasztásról szólva kiemelte,
hogy Izsák minden tekintetben
ideális helyszín. Kiváló környezetben van a pálya, annak
talaja elsőosztályú, ahogy az
akadálypark és a lovak elhelyezése sem hagy kívánnivalót.
Minden adott tehát, hogy a
Bozsik József által irányított
felkészülés zavartalan és eredményes legyen.

rint, plusz 28 ezerért lehetett
újabb csibéket beszerezni. A
károsult elmondása szerint a
szomszédot különösebben nem
izgatja a dolog, a tényleges
kárt sem óhajtja megtéríteni,
sőt a kutyát is a korábbiakhoz
hasonló módon tartja. Mucsi
Irén bírósághoz fordult. Ez is
egy megoldás, de mennyivel

Vezetőség

GONDOLATOK ÉS VALLOMÁSOK
Csügg a kereszten, feszülten, meredten,
törött virágfej, összetépett rózsa.
A Mesterem! Akit nagyon szerettem,
lelkem egyetlen hozzátartozója.
A csend harangja nagyot kondul bennem,
fekete madár köröz fent a kékben,
remeg a lábam, hozzá kéne mennem,
a szenvedése eggyé válik vélem.
Szólítgatom, de tudom, hogy hiába!
Bordái közt alvadt fekete vér.
Kínzott fején a töviskoronának
Ezertüskéjű növényszeme él.
Bennem fájnak a tüskék és a véred,
szólok hozzád, míg a kín korbácsa ér;
parányi vagyok, kis embertestvéred,
aki felelős a te halálodért.
Te tudod rólam, mennyit fogadkoztam,
azt is hallottad, hogyan imádkoztam,
majd elhagytalak egy gyáva perc alatt.
Az emberséged elvesztése fáj még,
értelmem tudja: te vagy az, Istenem!
Hallom, felőled leheletnyi szó ér:
„Meghaltam, hogy feltámadj velem!”
Magyar Gyuláné
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A helyi lovas oktatásról

A Kincsem Nemzeti Lovas Program keretében 2013. szeptemberében indult az ország közel
ötven általános iskolájában lovas
oktatás. A kiskőrösi tankerületben
elsőként és eddig egyetlenként
Izsák vállalkozott az új oktatási
forma bevezetésére. Jelenleg a
harmadik osztályosok testnevelési
óráiba építették be az új oktatási
tematikát, melynek infrastrukturális és személyi feltételeit az izsáki
önkormányzat, a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint
Turcsán István helyi vállalkozó
biztosítják. A bevezetés óta eltelt
bő féléves tapasztalatokról március
4-én Budai Gyula parlamenti államtitkár tájékozódott az oktatásnak
otthont adó lovastanyán. Az államtitkár elmondta, nagyon fontos,
hogy visszahozzuk a magyar lovas
ágazatnak azt a megbecsülését és
hírnevét, amely az elmúlt évszázadokban jellemezte. Ehhez nagyban
hozzájárulhat az, hogy minél több

TETÉZI LAJOS

gyereket megismertessünk a lóval,
a lovaskultúrával, hiszen ők azok,
akik továbbvihetik, megújíthatják
ezt a szép nemzeti hagyományt.
Az államtitkár azt is hozzáfűzte,
hogy nem kell óriási infrastrukturális háttér – mint amilyenre sokan
gondolnak, például fedett lovarda
- az oktatás körülményeinek biztosításához. Elegendő egy olyan
alapfeltételeket biztosító helyszín
is, mint az izsáki.
Mondok József polgármester
azt emelte ki, hogy Izsák úttörő
szerepet vállalt a térségben a lovas
oktatás elindításával. Nem véletlenül, hiszen a városban komoly
lovassport élet folyik hosszú évek
óta. Gera Árpádné igazgató pedig
arról szólt, hogy igen népszerű a
gyerekek körében a lovazás, s azok
az évfolyamok is türelmetlenül várják már a lehetőséget, amelyeknél
felmenő rendszerben, a következő
években vezetik majd be ezt az
oktatást.

Gondolom...

…mindenki egyetért abban, hogy az emberi életnek vannak kiemelten örömteli
ünnepei, eseményei. Ahogy talán abban is,
hogy ezek a szeretettel, s az egymás iránti
odafigyeléssel kapcsolatosak. Mert lehet
ugyan örülni egy-egy áhított ruhadarab, telefon, autó, vagy
bármi hasonló megszerzése okán, ám ezek az örömök nagyon
is időlegesek. Előbb-utóbb látunk egy újabb, jobb kinézetűt,
típusút, s máris lohad az öröm. Sőt néha akár bosszankodásba
is fordul a korábbi jókedv.
Gondolom, mindezt már számos alkalommal megélte mindenki. Ahogyan azt is, hogy egy-egy szeretettel, őszinte odafordulással kapott emberi gesztust viszont soha el nem feledünk.
Mert ezek nem „értéktelenednek el”. Az ilyen gesztusok egy
normálisan működő családban mondhatni természetesek. Viszont nem feltétlenül azok egy nagyobb közösségben. Hiszen a
mindennapi rohanásban alig-alig látunk túl a magunk szűkebb
körének problémáin, örömein. Ez nem rossz szándék, vagy
érzéketlenség kérdése, csupán a rohanó időben veszünk el gyakorta reménytelenül. Éppen ezért nagyon jóleső érzés olyannal
szembesülni, amiben nekünk volt részünk kisunokánk várása
és megérkezése okán.
Gondolom, akik rendszeresen olvassák e rovatot tudják, hogy
személyes dolgainkról nem szoktam írni. Egyetlen kivétel volt
ez alól, amikor egy ízben a karácsonyi ajándékozások kapcsán
közölt írásomban idéztem fel fiunk szeretetteljes készülődéseit.
Nem véletlenül, most is köze van a személyességhez, hiszen
kislánya, Zoé Rebeka születése okán szeretném megírni, hogy
milyen jóleső és megható volt számunkra az a rengeteg kérdés, amellyel menyünk és a kicsi iránt érdeklődtek. Megható
volt, s igazi örömöt okozó, mert látszott, hogy nem rutinszerű,
mintegy „kötelező” érdeklődések voltak ezek, hanem valódi
őszinteség és szeretet volt bennük. Nincsenek szavak, amelyekkel méltó módon meg tudnánk ezt köszönni! E néhány
sor csupán tétova kísérlet erre. Köszönjük azok szeretetét,
akik velünk várakoztak, s most a pici megszületésével velünk
örülnek érkezésének! Többször leírtam, s elmondtam már,
hogy jó izsákinak lenni. Köszönöm, köszönjük, hogy most
ismét leírhatom!
Gondolom, a fenti sorok elolvasása után értik, hogy miért egy
kisbaba fotója van mostani írásom mellett. Ő Tetézi Zoé Rebeka, aki a büszke nagypapa mellett szintén köszönetet mond
azért, hogy ennyien, ilyen nagy szeretettel várták...
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Húsvéti játszóház az OTP
támogatásával
Városunk Gyermekjóléti- és
Családsegítő Szolgálata már 14.
alkalommal rendezte meg hagyományos „Húsvéti játszóház”
elnevezésű programját.
Ez évben azonban lényegesen
gazdagabb programot állíthattunk össze, mint az elmúlt időszakban. Szolgálatunk a helyi
OTP Bank dolgozóival közösen
nyújtott be pályázatot a bank
Önkéntes Pályázati Programjára, melynek keretében 100.000
forintot nyertünk a kézműves
foglalkozás megvalósítására.
Számomra nagyon jó érzés,
hogy a mai világban egy ekkora
volumenű munkáltató ösztönzi
dolgozóit a bekapcsolódásra egy
alulról szerveződő kezdeményezésbe. A program szlogenje is
magáért beszél - Új népszokások
jönnek divatba-, hiszen fontosnak tartják a hagyományok
ápolását, a saját közösségükben
végzett önkéntes tevékenységet.
A program 2010 óta országszerte
összesen 128 különböző helyi
problémát karolt fel. Az anyagi
támogatás mellett semmiképp
sem hanyagolható el az a fizikai
és szellemi munka, valamint idő,
melyet a munkatársak önzetlenül
nyújtottak a mi helyi közösségi
célunk megvalósításáért, jelen
esetben a játszóházért.

Továbbá nem utolsósorban segít
abban, hogy felhívja a figyelmet
az önkéntesség fontosságára és
lehetőséget biztosítson a dolgozóknak, hogy átéljék az önzetlen
munka örömét.
A fenti érveket szem előtt tartva
hívtuk meg az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub tagjait a foglalkozásra,
akiktől nagyon sok új információt
tudhattak meg a gyerekek a húsvéti népszokásokról és bemutatták az otthon fellelhető, mások
számára már értéktelenné váló
alapanyagok hasznos, kreatív
felhasználását a húsvéti hangulat
megteremtésére.

A programban részt vevő 120
gyermek jelenlétét kihasználva
ragadtuk meg az alkalmat és
hívtuk el egy rövid tájékoztató
megtartására Pozsgainé Awramucz Erzsébet r.ftzls. asszonyt,
hogy beszéljen a közlekedés
veszélyeiről.
Egy igazán jó hangulatú délutánt tölthettünk el együtt, nemcsak a gyerekekkel, hanem helyi
közösségekkel is. Ami nagyon
örömteli, hiszen a mai rohanó
világban nagyon kevés idő jut
egymásra figyelésére.
Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

Környezetünk tisztaságáért!
Az idei évben is sikeresen
került megrendezésre a Tegyünk Izsákért Egyesület és
a Kiskunsági Madárvédelmi
Egyesület közös szervezésben
Izsák külterületén a szemétgyűjtés. 2014. március 22-én
már 3harrmadik alkalommal
a Petőfi-túra útvonalát, valamint a Kolon-tó főbb közlekedési útvonalait tisztítottuk
meg.
A résztvevők létszáma minden várakozásunkat felülmúlta, több mint 200 lelkes
önkéntes segítette munkánkat, melynek eredménye sem
maradt el, 4320 kg szemetet
gyűjtöttünk össze.
Programunk megrendezéséhez a kellemes időjárás is
hozzájárult. A 9 órai jó hangulatú gyülekező után az előre
meghatározott útvonalakon,
a Madárvédelmi Egyesület
irányításával megkezdődött
a munka.
Ezúton szeretnénk Egyesületünk nevében megköszönni
minden egyes segítőnk önzetlen munkáját és támogatását,
mely nagyban hozzájárult

munkánk eredményességéhez. Nem utolsó sorban pedig
az Izsáki Házitészta Kft. és az
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub
tagjainak az odaadó munkát
és az általuk elkészített finomságokat, melynek köszönhetően senki sem távozott a
munka után korgó gyomorral.
És köszönjük a cserkészcsapat
szervezett részvételét, mun-

káját is.
Azt gondoljuk, hogy ez a
program is azt bizonyítja,
hogy közös erővel, összefogással ismét hozzá járultunk
városunk és környezetének
szebbé tételéhez.

Varga István
Sörösné Boldoczki Tímea
Tegyünk Izsákért
Egyesület

Ifj. Mondok József
Mezőgazdasági tevékenységem fejlesztése.

A 35/2013(V.22) VM rendelet Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatás keretében korszerű mezőgazdasági munkagépeket vásároltam, amelyek által hatékonyabbá, jövedelmezőbbé válik mezőgazdasági
tevékenységem. Cím: 6070 Izsák, Kossuth L. u. 32.
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Tisztelt izsáki Választópolgárok!
Ezúton is tisztelettel megköszönjük mindazok döntését,
akik a Fidesz-KDNP pártszövetséget és annak jelöltjét,
Lezsák Sándort támogatták
szavazataikkal az április 6-ai
választáson! Az Önök döntésének is köszönhető, hogy
folytatódhat hazánkban az a
kormányzati munka, amely
az elmúlt négy év során bebizonyította, hogy elődeivel
szemben, minden egyéb érdek
előtt a magyar emberek érdekeit szolgálja. Köszönjük, hogy
Önök nem a „Kormányváltó
összefogás” sok esetben alpári
gyűlöletkampányára hallgattak. Nem voltak vevők az
olyan üzenetekre mint: „oda
fogjuk küldeni Orbán Viktort
és átkozott kormányát, ahová
való: a politika és a történelem
szemétdombjára” (Gyurcsány
Ferenc) „A kormányrúdon
kívül meghagyjuk neki az
összes többi játékát. Megtarthatja az arany vécékeféjét
(?) is a felcsúti palotájában”
(Szabó Rebeka). „A rezsim
minden aljassága ellenére
maradt egy talpalatnyi hely
az országban, ahol még köztársaság van, ahol Orbánnak
kell tőled félnie és nem neked
tőle” (Bajnai Gordon). „Volt
valami Békamenet. Jaj-jaj,
talán nem így pontos, Békemenet... A fideszesek tehetnének
valamit a kecskékkel, tudják
mire gondolok.” (Mesterházy
Attila).Összegezve, tehát ha
ők kerültek volna hatalomra,

Orbán a történelem és a politika szemétdombján ülne,
kezében az arany vécékefével,
s többé nem kellene tőle félni.
A Békemenet „békái” pedig a
kecskékkel élnének „házaséletet”. Ez volt az üzenetük,
ennyit ajánlottak a választóknak, s ezzel akartak nyerni!
„Pallérozott” beszédek, átfogó,
építő program egy általuk vizionált csodavilágról, csodás
kilátásokkal. Hamlet után:
„Őrült beszéd: de van benne
rendszer”. És tegyük hozzá,
az nagyon visszataszító!
Köszönjük, hogy Önök egy
másik világra szavaztak. Arra,
amelynek választói gyűlésein
és budapesti nagygyűlésén a
rezsicsökkentés és a családok
támogatásának folytatásához, a nemzeti érdekek és
függetlenség képviseletéhez,
munkahelyteremtéshez, egy
valóban mindenki számára élhető ország tovább építéséhez
kértek kulturált, emberi hangon bizalmat. Annak az építkezésnek a folytatásához, melyet
négy éve a „Kormányváltók”
által hátrahagyott romokon
kezdett el a Fidesz-KDNP, s
melynek újbóli lerombolására
készülődtek most ugyanazok,
de az Önök segítségével sikerült ezt április 6-án megakadályozni. Köszönet érte! Kérjük,
támogassák pártszövetségünk
listáját a május 25-ei Európa
Parlamenti választáson is!
Fidesz-KDNP
helyi szervezetei

2014-es választások után

INNEN ÉS TÚL

Felbámulunk a változó, mondhatatlan kékbe,
eszmélésünk a múlt, s a múlhatatlan cseréje.
Mióta jövünk, már a hegyekből völgyek lettek,
és a formából újjáformált lelkek születtek.
Jövünk, a keskeny ösvények fűbe rejtett csendjén,
által a gyökérősöknek földszagú szerelmén,
kukoricatöves és arany búzaréteken;
azóta vasból új embert formált az értelem.
Onnan, hol csontokon botlottak át véres léptek,
elfeledve, hol az út, igazság, és az élet!
Már az elfáradt lépteinknek ólomsúlya van,
de a mostnak vallani kell bátran és pontosan;
a tényről, hol zárt kapuk mögött ebek vicsorognak,
s pipogyák a kártyajáték koncán acsarognak.
Az elcsapott, száraz legelőkön most az éhes
barmok zöld füvek helyett csak kórót legelésznek.
Mondjam? Aki ítél, nem életimáját mondja;
de egyszer átlátni kell a túlnanból a mostba.
Dőlt ház helyett felépíteni az erős várat,
és betömködni a száját minden hazugságnak!
Hisz az idő sok százados korlátokat dönthet,
a eljön ideje a szeretetnek és örömnek.
De addig őrizd meg az erőd, s az emberséged,
s majd szív, s értelem egy kategóriába léphet!
Felejtsd el a rosszat, azt egyed, ami még maradt,
mert a fölösleg a jégesőnél kártékonyabb.
Győzedelmes lesz minden igazság; – gondolj arra:
Isten emberarcát ember kell, hogy kifaragja.
2014. április 10.

Magyar Gyuláné

2014. április 18.

POSTÁNKBÓL
Választottunk!?
Választottunk! A győztes ünnepel, a vesztes kényszeredetten
tudomásul veszi, majd minden
marad a régiben. A politikailag
részekre szakadt ország továbbra
sem áll szóba egymással, mindenki csak a maga igazát hajtogatja.
A győztes úgy kapott megbízást
az ország vezetésére, hogy a szavazásra jogosultak 40%-a távol
tartotta magát a szavazástól. A
demokrácia iskolájában a szavazáson való részvétel érdemjegye
egy kegyelem kettes. Ettől még a
választás legitim, és a népet nem
lehet leváltani. De tanítani igen!
A korábbi évek tanúsága szerint
a győzelemért versengő pártok
acsarkodása hasonlított azokra
a béreslegényekre, akik egymás
kezéből kikapkodva a gyeplőt,
össze-vissza űzik, hajtják a szénásszekeret és hangos kurjantásokkal adják tudtára a világnak,
milyen gyorsan robognak, de a
pajta csak nem kerül közelebb.
Mindeközben még a lovakat is
elfelejtik megabrakoltatni.
De hasonlítanak a homokozóban
veszekedő gyerekekre is, akik
mindent csak maguknak akarva,
nem engedik a másikat még a
játék közelébe sem. Amiből persze
hangos civakodás és veszekedés
lesz. Szegény édesanyjuk meg
csak aggódva figyeli a fejleményeket. Miért nem tudnak ezek
békésen játszani? Mi a jobb, ha
közibük csap, vagy hagyja őket,
hogy maguk oldják meg a nézeteltéréseiket. A gondos anya tudja,
nekik maguknak kell megtanulni
megoldani a problémáikat. hagyni
kell őket kibontakozni. Legfeljebb
a veszélyes tárgyakat veszi el
tőlük, nehogy még nagyobb kárt
okozzanak maguknak és a homokozóban lévő többi gyereknek!
A Nagy Nemzeti Homokozóban
is el kellene venni a veszélyes
eszközöket a „gyerekektől”! Ilyen
például az Alaptörvény! Az nem
játék! A tisztességes játék lényege, hogy menet közben nem
változtatunk a szabályokon.
Főleg nem a saját érdekünkben,
a mások hátrányára. Játszanak
a Nagy Nemzeti Homokozóban a
„gyerekek”, egy – a polgárok által
abszolút többséggel elfogadott –
„játékszabály” szerint! Ugyanígy,
a „gyerekek” felügyeletét ellátó
Köztársasági Elnök kiválasztása
sem a „gyerekek” a feladata,
hanem a – az államhatalom birtokosaié – a polgároké! Ugyanis
az államhatalom nem a megválasztottaké, hanem a választóké!
Az országgyűlési választásokon
mandátumot szerzett képviselők
és az általuk megválasztott kormány nem a hatalom birtokosai,
csak a szolgálói!
Vajon olyan társadalomban
élünk, ahol ez teljesül? Hogy lehet, hogy ha egy polgár, a törvény
ellen vét, komoly szankciókban
részesül, miközben az állam
sokkal súlyosabb kötelességszegései elhallgatásra kerülnek? Az
miért van, hogy az adófizetők
pénzéből gazdálkodó állam nem
mondja meg mit, mire és miért

költ? Elszámoltatás helyett nem
elszámolás kellene? Hogy lehet,
hogy a törvényeink a minimálbérért foglalkoztatottal szemben
elkövetett szabálytalanságokért
nem a dolgozót védik? Miért van
az, hogy a pártok hatalmas állami támogatásban részesülnek és
átláthatatlanul gazdálkodhatnak,
miközben a valós társadalmi
igények kielégítése érdekében
munkálkodó egyesületek épphogy
megélnek és még hatalmas adminisztrációs követelményeknek is
meg kell felelniük? Miként lehet,
hogy a földek bérleti jogát rendre nem a helybeli gazdálkodók
szerzik meg? Igazságos az, hogy
a települések a szerint kapnak
támogatást milyen a pártbéli
hovatartozásuk és milyenek a
kapcsolataik? Vajon jól érzik az
emberek magukat hazánkban?
Vajon minden ember mindenkor,
szabadon, retorziótól nem tartva
fejtheti ki a véleményét? Mennyire érzik magukat szabadnak és
biztonságban lévőnek az emberek? Miért van az, hogy félmillió
munkáskéz kényszerül külföldön
munkát keresni?
Miért nem tudunk olyan társadalmat létrehozni, ahol minden
egyes ember jól érezné magát?
Ennyire tehetségtelenek volnánk? Aligha! A külföldön dolgozó félmillió honfitársunk a messzi
idegenben állja meg a helyét. A
tízezernyi magyar békefenntartó
a veszélyes zónákban, nemzetközi
elismerést aratva teljesíti kötelességét. Sok tudósunk külföldön
ér el világraszóló eredményeket.
Csak itthon nem megy? Kivel van
baj? A néppel, vagy a népet vezető
apparátussal?
Azt hiszem mindkettővel! Az
embereknek tudomásul kell(ene)
venniük, hogy van dolguk és
felelősségük a társadalmunk működtetésével kapcsolatban. Nekik
maguknak kell igényeiket megfogalmazniuk, nem várva arra,
hogy ezt valaki más tegye meg. A
Pató Pál úri mentalitással sosem
jutunk előbbre. A demokrácia azt
jelenti, hogy az államban nem
alattvalóként, hanem a hatalom
birtokosaként kell gondolkodni.
Ehhez persze olyan társadalmi
berendezkedést kell létrehozni,
ahol ez működik. A négyévenkénti választás, majd alattvalónkénti
beletörődés a megváltoztatatlanba, eddig sem vezetett eredményre! Olyan közvetlen demokrácia
modellt kell kialakítani, ahol az
embereknek jelentős befolyásuk
van a helyi és az országos ügyek
alakulására. Ehhez persze nem
érzelmektől túlfűtött, hanem
inkább racionális, józan paraszti
gondolkodásra, és a közügyekkel
való törődésre van szükség és
felelősséget felvállaló döntésekre
van szükség.
A megválasztott képviselők és az
általuk létrehozott államapparátus sem vezetői, hanem szolgálói
a hatalom birtokosainak! Még a
miniszter, a latin minister – szolgáló szavunk is erre utal. Tegye
azt, amihez ért, szervezze és irá-

nyítsa az állam működését, de ne
akarjon uralkodóként tetszelegni.
Legyenek az arra érdemtelen
képviselők visszahívhatók! A
teljes lakosság képviselete helyett
a pártok is csak saját érdekeik
mentén politizálnak. Ne kaphassanak túlhatalmat a pártok! Az
egyoldalú, csak a saját igazságát
kereső, kompromisszumképtelen
politizálás miatt van mindaz, ahol
most tartunk.
Kétségtelen, hogy nagyon sokan
fanyalognak e szavak hallatán.
„Mivé lenne ez az ország, ha mindenki beleszólna működtetésébe?
Sokkal eredményesebb, ha van
egy erős hatalom és az irányítja
az országot” – mondják. Rövid
időszakot tekintve ez így is van,
de emberöltőkön keresztül életképesen létező társadalomban ez
nem fenntartható. Gondoljunk
csak bele, hogy a hitleri Németország is milyen hallatlan fejlődésen
ment keresztül a kezdetekben,
aztán mi lett a vége? A náci ideológia végeredménye: világégés és
szégyenkezés. Az eddigi történelem során vezérelvű társadalmak
előbb-utóbb megbuktak. Nem egy
olyan társadalom megvalósításán
kellene gondolkodnunk, amely
minden egyes ember érdekeit
figyelembe véve épül fel? Nem
arra kellene törekedni, hogy
minden egyes ember számára lehetőséget (tudást és feltételeket)
biztosítsunk törekvései kibontakoztatására? Vajon a magasabb
műveltségre való hivatkozás
elegendő ok lehet mások önrendelkezési jogának megkérdőjelezésére? Mitől igazabb magyar az
egyik magyar ember a másiknál?
Az egyik magyar a másiknak az
ellensége, akit le kell nézni, ki kell
gúnyolni és még csak szóba sem
lehet állni vele?
Milyen a Nagy Nemzeti Homokozóban játszó „gyerekeknek” az
erkölcse? A kereszténységre való
hivatkozás csak álca? Hogyan
érvényesül a keresztényi erkölcs
a gyakorlatban? A hatalom megszerzése és megtartása minden
szabályt felülír? Nem kellene
végre tisztességes szándékkal
közeledni egymáshoz? Kin múlik,
hogy így legyen?
A demokrácia iskolájában (is)
tanulni kell! Úgy kell tudni felelősen dönteni, hogy nem mondják
meg mi a jó, azt magunknak kell
eldönteni! A demokráciában a
közügyek intézésében mindenkinek részt kell vennie! Közreműködésünk nem merülhet ki a
négyévenkénti szavazásban! Már
több mint húsz éve becsöngettek, amit most hallunk az már a
vészcsengő! Ideje lenne komolyan
venni és elkezdeni, tanulni! Újfajta és másfajta gondolkodásra
van szükségünk a társadalmi
változások elindításához, és ez
csakis az egyes embertől, az individuumtól jöhet! A leckét az élet
fogja kikérdezni!
„A legmagasztosabb gondolat
mindig örömöt tartalmaz, a legvilágosabb szavak mindig igazat
mondanak, és a legnagyszerűbb
érzés a szeretet!”
Izsák, 2014. április 10.
Faragó Gábor
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v a llás
Áldozat
„Nézzétek, az Isten Báránya,
aki elveszi a világ bűneit!”
Nincs élet áldozat nélkül,
áldozatul kiontott élet nélkül.
A húsvéti bárány vére ott,
Egyiptomban megőrzi Isten
népének életét, miközben
egész Egyiptom üvölt a gyász
fájdalmától. De a kényszermunka áldozatai is kellettek,
hogy a szabadulás estéjén
megölt bárány vére életet
teremtsen. Az áldozatok áldozata a húsvéti bárány, így
lesz a halálra szánt népből
megszabadult, Ígéret földjére
tartó, isteni ígéretet hordozó
nép. Élnek és minden nép
megmentése és élete rájuk
van bízva, hiszen a Messiásra
várásban élnek.
Az életből örök élet: nem
automatikusan következik.
Lehet úgy elmúlatni a földi
életet, hogy végül hiábavaló lesz és kárhozatba vész.
„Aki mindenáron meg akarja
menteni itt az életét, elveszíti
amazt”! Szeretnénk nagyon
leegyszerűsíteni az üdvösség
elérését. Majd jámborodunk,
imádkozunk, böjtölünk és zarándokolunk, - és az így eltelt
életünk az örök életbe torkollik. De nem ilyen egyszerű a
dolog. Csak az áldozatosan
odatett élet nyer megújulást
és megdicsőülést. „Ha a búzaszem a földbe nem hull és
el nem hal, magának marad,
ha viszont elhal, sok termést
hoz.” Az üdvösség nem kettő,
hanem három lépcsős: földi

Református múltunk 59.

élet – odaadott élet – örök élet.
Ez véresen komoly törvény.
Szabadulást csak kiontott
vér hozhat, csak a meghalt
zarándok életből lesz feltámadott élet. Az odaadott és
megehető test ad örök életet,
a kiontott és megivott vér ad
bűnbocsánatot, megtisztulást
és szeplőtelen, mennyei életet.
Nem lehet ezt megspórolni,
akármennyire szeretnénk a
halál völgyét kikerülni. Még
az ősi, primitív népek dermesztő emberáldozatai is az
életet akarták: a kiontott vér
esőért, így kenyérért, tehát
életért kiáltott az égre. Az Üdvözítő kiontott vére is így ad
szabadulást, aztán dicső feltámadást és az Atya életét.
Húsvét van, feltámadás napja van. De előbb a szenvedés,
a halál, az átszúrt szív és kiomlott vér és víz ünnepe van.
A halál ünnepe van. A halál
arra való, hogy ajtót nyisson
a teljes életnek, a feltámadásnak. De nem az értelmetlen,
hanem a tudatosan odaadott
élet halála. Adjuk hát oda életünket, ha vérrel verítékezve
is, hogy megszabadult, majd
megdicsőült életet nyerjünk!
„Adjátok testeteket Istennek
tetsző áldozatul! Ez legyen
a lelketek hódolata!” Hadd
váljék a „legyen meg a Te
akaratod”- ból Alleluja!
Áldott húsvétot kívánok!
Podmaniczki
Imre plébános

Egyházi hírek
- Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn ünnepi szentmise rendet
tartunk: reggel fél 8-kor, 9-kor és eset 7-kor. Kisizsákon húsvét
vasárnapján du. 4-kor lesz a szentmise.
- Április 26-án, szombaton szentségimádási napunk, évi őrállási
napunk van. Reggel fél 8-kor mondunk szentmisét, majd egész
napos szentségimádás következik. Este 6-tól közös imaóra lesz,
majd szentmisével zárjuk a napot.
- Május 1-jén du. 2 órakor a Selyem erdő ifjúsági parkjában
évadnyitó szentmise lesz és családi majális. Várunk mindenkit
szeretettel!
- Május 3-án, szombaton du. 4-kor Kisizsákon búcsúi szentmisét
mondunk a Szent Kereszt feltalálásának ünnepére.
- Májusban minden este fél 7-től Lorettói litániával köszöntjük
a Szűzanyát, utána közvetlenül kezdődik a szentmise.
- Május első vasárnapján a 9 órai szentmisében köszöntjük az
édesanyákat.
- Május 11-én, Jó Pásztor vasárnapján a papnevelés céljaira
gyűjtjük az adományokat.
- Minden kedves testvérünknek a feltámadás reményével teljes,
áldott Húsvétot kívánunk!

„1816. február 6. Tellyes Gyűlésben.
Damásdi János és Csukás
András Elöljárók, mint a Szabadszállási tégla megnézésére
deputalt szemellyek referálták,
hogy egy kementze tégla vagyon elado, az ára öszveségel
600 ft., kivévén belőle 4600-at.
mellyet a maga számára kiván
megtartani az eladó úr. A tégla
mennyiségéről, tsak annyit
tudván mondani, hogy mikor
vettetett volt 52 ezer, de már
belöle sok el romlott, sok el
lopattatott, sok el is adatott, de
mégis a 4600-on kívül az elado
bizonyitása szerint lesz 30ezer.
A qualitására nézve pedig azt

állítják, hogy vele meg lehet
éni, mutatott is hozván belöle,
végeztetett:
Bizonytalan számra éppen
nem alkudhatván az Eklésia,
ugy tractaltasson az elado úrral,
hogy ha 34. legalább 30ezer, a
magának megtartani kívánt
számon kívül fog lenni a kementzében, és azér jót áll, ugy
az alkut meg álja az Eklésia
500-600 ftba, de ha kevesebb
lejénd tehat akkor az elado kára
lesz. Evégre mivel az Eklésia
Deputatusai ugy egyeztek, hogy
ott holnap meg fognak jelenni,
tehat tractálás végett Curator
Horvat Péter és Csukás András
deputaltattak, és ha az idő az

A tégla atyáink idejében is fontos, sőt nélkülözhetetlen dolog volt ahhoz, hogy épüljön az
ország, s az eklézsia is. Talán ezért is járt úgy
a készlet régen is, mint manapság a nemzeti
vagyon: „…sok el romlott, sok el lopatott, sok el
is adatott, de mégis…”. Ez a „mégis” az Isten
megtartó kegyelme volt akkor is, most is. Mert
íme, legfőképpen Ő nem változik! Jó lenne, ha
nem élnénk vissza vele!
Mert bizony a keresztség – mint szentség kapcsán tett rövid bejegyzés arról tanúskodik,
hogy a múltnak mélységes kútjához hasonlatos
a hitbeli butaság kútja is. Milyen sokáig kellett

- április 17. (csütörtök), 18.00: bűnbánati, előkészítő istentisztelet a gyülekezeti
házban
- április 18. (Nagypéntek), 18.00: ünnepi istentisztelet a templomban
- április 19. (szombat), 18.00: bűnbánati, előkészítő istentisztelet
- április 20., Húsvét vasárnap, 10.00: ünnepi istentisztelet, úrvacsora
14.30: ünnepi istentisztelet Kisizsákon
17.00: délutáni istentisztelet
- április 21., Húsvét hétfő, 10.00: ünnepzáró istentisztelet, úrvacsora
- a gyülekezet ünnepi legátusa: Lázár Csenge, II.éves teológus, a budafoki gyül.
küld.
- gyülekezeti kirándulás: július 17-21. között Bálványosváraljára. Várjuk a jelentkezéseket.
- április 27. (vasárnap), 14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában.

IKEM hírek
- április 26. (szombat), 16.00: Végh László egyetemi tanár: „A magyar nyelv védelmében
– Molnos Angéla élete és munkássága” címmel tart előadást az Ipartestület Székházában
(Gábor Áron utca 1.)
- május 24.(szombat), 16.00: Domonkos László: „Balti partizánok a Szovjetunióban” c. előadását hallgathatják a Vino Étterem pincéjében
- június 15.(vasárnap), 10.00: Trianon vasárnap, emlékbeszédet mond: Bogár László közgazdász. helyszín: református templom.
Ne csak szavazzon, hanem éljen is polgárian! Mindenkit szeretettel várunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
akik szerettünk

Köszönöm mindazoknak,
akik fájdalmunkban együtt
éreztek, férjem
SZEG JÓZSEF
sírjára koszorút,
virágot helyeztek!

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

hadakoznia gyülekezeteinknek azért, hogy az
Egyház egyik legszentebb közös ügyét ne a sufniban, íróasztal alatt, titokban akarják véghez
vinni a „hitvallók”…
Ma már – hála Istennek - nincs ilyen gondunk
a keresztelések kapcsán. Csak remélhetjük,
hogy nem a szentség értelmének teljes feledése
okán, mert akkor „tiszta lappal” indulhatunk.
Ez esetben pedig csak reménykedhetünk, hogy
ezek a „tiszta lapok” nem tekercs formátumúak.
(P.IV.:52.ol.)
-na-

Gyülekezeti hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZAKÁL IMRE

elmenetelek gátolni fogja, levél
által tétetik jelentés.
Nemes Csukás András Elöljáró kérte az Eklésiát, hogy ha
succedál a tégla vétel, engedjen
néki bizonyos számu téglát,
végeztetett:
Ha az Eklésia szükségén fellyül lejend fog adatni, nevezetesen, ha lesz 30ezer, által enged
4 ezret.
Végre a vasárnapi keresztelés
alkalmatosságával a kis gyermekek mind bé hozattattások,
mind ben lételek, mind kereszteltetések alkalmatosságával,
sok fetsegések, nevetkezések
történvén a vasarnapi Templom béli keresztelés eltiltatik.”

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Kugler Ferenc
30. éves,

Kozma Mária

7. éves
halálának évfordulóján
Szerető lányuk és családja

. oldal
Március 29-én, a sportcsarnokban rendezett születésnapi összejövetelen ünnepelte
megalakulásának huszadik évfordulóját az
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub. A csarnok
szinte tele volt a klub tagjaival és a társklubok meghívottjaival. A tagságot és a vendégeket Árvai Istvánné
klubvezető köszöntötte,
hangsúlyozva, hogy nagyon szép húsz esztendőt
töltöttek együtt, melynek
minden pillanatát közös
élményekként őrzik. Éppen ezért bővebb összefoglalót nem is kívánt mondani, hiszen a tagsággal közösen
élték meg ezt a két évtizedet, sőt a más
településekről meghívott klubok tagjai
számára sem ismeretlen az izsákiak tevékenysége, hiszen ők is többször részesei
voltak a rendezvényeiknek. Zárszóként
arra kérte a jelenlévőket, hogy hazatérve vigyenek magukkal egy-egy mosolyt,
tánclépést, dalt, melyek segítenek majd
időnként felidézni e szép húszéves ünnep
hangulatát.
A város nevében Mondok József polgármester
köszöntötte az ünneplő
klubtagokat:
Kedves Ezüst Gólyák!
Úgy tűnik, nemcsak
én de önök, Ezüst Gólyák is öregszenek,
hiszen immár húsz évesek. Húsz esztendő
nagy idő egy nyugdíjas életében, ahogy egy
klub életében is az. Sőt azt is kijelenthetjük, hogy húsz év bármelyikőnk életében
igen jelentős idő. Ennyi idő alatt felnőtté
érik egy ember. Befutható egy karrier. Kiteljesedhet egy vállalkozás. Egyszóval két
évtized valóban nagy idő. Az Ezüst Gólyák
életében is az. És bátran hozzátehetem,
nem eredmények nélkül eltelt nagy idő.
A klub működésének húsz éve alatt elért
eredményeivel megmutatja, és jól bizonyítja, hogy a mindennapi elfoglaltságból
kikerülő embereknek is lehetnek az egyéni
és családi mellett, tartalmas közösségi
elfoglaltságai is. Aki az Ezüst Gólyák csoportjába lép, hamar megtapasztalhatja a
hasonló korú, sorsú társak körében, hogy
nem csupán egy jelentős életszakasz végét
jelenti a nyugdíjas kor eljötte. Hanem egy
újabb, szép időszak kezdetét is. A klub
közössége sokat segít abban, hogy ennek a
szakasznak a szépségeit gyorsan megtalálják a frissen nyugdíjas korba lépők. Talán
ez a legnagyobb erénye, és értéke ennek a
közösségnek.
Klubdélutánjaik, kirándulásaik, a farsangi jelmezbálok, a Sárfehér Napok
bábkiállításai, a mamarett csoport működése. Címszavakban ezek azok, amelyek
működésük gerincét jelentik. És akkor
még nem említettem az egymásnak való
segítséget. A támogatást melyet azoknak
a társaiknak nyújtanak, akik valamiben
hirtelen szükséget látnak. De említhetem
a fiatalokkal, az óvodás és iskolás gyerekekkel tartott kapcsolatukat is. Melynek keretében megismertetik őket azzal, miként
lehet egy igazán élő közösséget létrehozni
és működtetni.
Ezekben a szép eredményekben valamennyi klubtagnak komoly érdemei vannak.
De azt gondolom, nem mulaszthatom el
külön is megemlíteni a klublapító, klubvezető Árvainé Marika személyét. Aki
igazi örökmozgóként intézi, szervezi a klub
életét, programjait. Magam is többször
vettem részt rendezvényeiken. Ilyenkor
megtapasztalhattam, hogy „anyjukként”
irányítgatja a csapatot. Ha kell, akár kicsit felemelt hangon is intézkedik, segít.
Egyszóval gondos irányítója a klubnak és
az eseményeknek. Kell is, hogy így tegyen,
hiszen több mint száz klubtag figyel rá,
mint elismert vezetőjére. Kiváló közösségi
munkáját városunk az elmúlt éveben a
díszpolgári címmel ismerte el.
Egy klub, egy közösség működéséhez min-
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Húsz éves Ezüst Gólyák
dig kellenek támogatók. Pláne ilyen hosszú
működéshez. Az Ezüst Gólyákat önkormányzatunk mindig szívesen támogatta,
és ez így lesz a jövőben is. Azt is tudom,
hogy számos vállalkozó és magán személy
is melléjük állt. Köszönet ezért nekik.
Kedves Ezüst Gólyák!
Önök már jól tudják. A nyugdíjas évek, de
bármely életszakasz is csak akkor viselhető
el a nehézségei ellenére is könnyebben,
ha kellő humorral szemléljük magunkat,
sorsunkat. Végezetül engedjenek meg
egy viccet, ami egy örökzöld kérdést old
humorba.
Egy nyugdíjas arra ébred, hogy betörő
járkál a lakásában.
- Segítség! - kiabál.
- Ne csapjon zajt - csitítja a betörő. - Nekem csak pénz kell.
Mire a nyugdíjas
- Ja, az más. Akkor keressünk együtt,
mert az nekem is kellene...
Bízom benne, hogy az önök nyugdíja
azért ennél könnyebben észrevehető, no
persze nem a betörő számára, hanem a
napi megélhetésben.
A további munkához, működéshez, a mostanihoz hasonló fiatalos lendületet kívánok
a klubtagoknak és a klubvezetőségének!
Gondolatok az izsáki nyugdíjas
klubéletről
Az alábbiakban néhány véleményt kötöttünk csokorba, melyekben az Ezüst Gólyák
két évtizedes működését értékelik a gondolatok megfogalmazói
Losonczi Ági: „Életet
az éveknek!” Róluk ez
a szlogen jut eszembe.
Velük kapcsolatban csak
pozitív gondolataim vannak. Tesznek magukért,
lakóközösségükért. Velük
színesebb egy-egy fesztivál, ünnepeink bensőségesebbek. Tevékenységük nem öncélú,
jelenlétükkel megérintenek minden korosztályt, ovistól a 100. évesig. Köztük soha
nem vagy egyedül, figyelnek Rád, segítenek
egymáson, számíthatnak egymásra.
Szinte sugallják: addig élsz, míg céljaid
vannak, s törekszel megvalósításukra.
Mesés éveket nyerünk, és közben közösség születik. A nevetés és az összefogás
magasiskolája ez.
Példamutatásukért köszönet!
Varga István: Gratulálunk az Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub 20 éves
jubileumi évfordulójához!
A város egyik legaktívabb
„korosztálya” a rendezvények elképzelhetetlenek a részvételük nélkül. Mindig tudnak
a közösségnek meglepetést okozni. Nagy
figyelmet fordítanak a fiatalabb generációnak való kapcsolat építésre.Tisztelem a
mindig tettrekészségüket, a nyitottságukat
és az egymásért érzett felelősségüket. További munkájukhoz sok erőt és egészséget
kívánok!
Csabanyiné Joli: Magam és családom nevében
szeretettel gratulálok a
nyugdíjas klub tagjainak,
jubilálásuk 20. évfordulója alkalmából. Dicséretes
és példaértékű közösségi
munkájukért, a szívet melengető összetartásért, a mások iránt nyújtott önzetlen
odaadásért. Kívánom, hogy még sokáig jó
egészségben örvendve tudjanak részt venni
városunk munkájában.
Juhász Sándorné:
Az Izsáki Ezüst Gólya
nyugdíjas klub 20 éves
gyönyörű múltra tekint
vissza. Ennyi, idős nyugdíjas embert egy csoport-

ban, klubban tudni, példára utaló érték,
csak nagybetűvel lehet nekik GRATULÁLNI!
Az izsáki nyugdíjas klub embereinek el
tudnék képzelni egy „szeretet-fát”, melynek minden levelére arany betűvel lenne
vésve nevük. Én személy szerint nagyon
szeretek köztük lenni. Öröm, élmény
minden egyes eltöltött idő pl. egy klubdélután valamilyen ünneppel összekötve.
Vagy egy 3 napos kirándulásra, ahol újra
és újra gyereknek érezhetjük magunkat.
Csodálatos érzés a felemelő vidámság, a
közösen alkotás, a felszabadultság, ami
körülölel bennünket.
Lehet érezni azt a nagy összetartó erőt,
ami köztünk van, egymás iránti érzelmeket, megbecsülést és egymásra figyelést.
Köszönetet mondhatunk nekik azért, hogy
a napi rohanó élet mellett sokat segítenek,
tesznek ünnepeinken, hétköznapjainkon
az izsáki emberekért és ez a segítség mindig szívből jön: pl. Adventi gyertya gyújtás
megemlékezése városunk központjában, a
szociális otthonban a beteg emberek meglátogatása, ahol az elfáradt idős emberek
lelki erejét erősíteni tudják és boldoggá
tenni őket. Csodálom őket, hogy mindenre
jut idejük a családjaik mellett. Nem tudom,
hogy csinálják, de nagyon ügyesek.
A szemétgyűjtésen, iskolai programokon
részt vesznek, melyben a gyerekeknek bemutatják a régi hagyományos dolgokat is.
Nem is beszélve a Tésztamajális ünnepségéről ahol kimagasló szeretettel tudnak
részt venni. KÖSZÖNJÜK! Kívánom, hogy
még több ilyen klub vagy baráti társaság
legyen értünk és városunkért! Örülök,
hogy barátként szeretnek ebben a klubban
és sok időt eltölthetek közöttük. Nagyon
jó egészséget kívánok mindenkinek az
elkövetkező 20 évben is.
Kívánok ugyanilyen mozgalmas 20 évet
és sok együttlétet, sok kirándulást, sok-sok
ünnepet, mert, ahogy korosodunk minden
együttlét egy ünnep.
Dr. Bozóky Imréné:
Példaértékű! Igazi közösség, mint egy nagy
család. Tele vannak programmal, kihívással, tenni
akarással, jó akarattal,
megbecsüléssel, vidámsággal, szeretettel! Példaértékű lehet e
csapat munkája mindannyiunk számára!
Jó egészséget, sok örömöt kívánok nekik!
Faragó Gábor: Húsz
éve Izsákon egy olyan
közösség jött létre, ahol a
rendszeres napi munkahelyi kötelezettségektől
mentesülő emberek is
megtalálják a tartalmas
közösségi élet lehetőségeit. Bizonyíték erre a klub tevékenysége,
amely nemcsak a saját szórakoztatásukat
szolgálja, hanem az emberi kapcsolatok
ápolásának színterét, a közösséghez való
tartozás élményét is jelenti. Izsák társadalmi életének nélkülözhetetlen részévé
váltak. A klub létrehozásában és életében
nagy szerepet vállaló Árvainé Marikának
elévülhetetlen érdemei példaképül szolgálhatnak a közösségi élet alakításában
szerepet vállaló patrióták számára.
Sörösné Boldoczki
Tímea: Hogy mi jut
eszembe az Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub nevének hallatán? Először is
az, hogy én is szeretnék
majd (természetesen, ha
eljön az ideje) egy ilyen nagyszerű csapathoz tartozni, mert véleményem szerint sok
idős ember napjait szépítették meg, illetve
hozták vissza életkedvét. Vissza gondolva az elmúlt évekre, működésük során
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mindig is a köz tudatában voltak, példát
mutatva nemcsak az idősebb, de a fiatalabb
generációknak is. Ezért is volt nagy öröm
számomra, hogy a 2013. évi Sárfehér Napok alkalmával az Izsák Díszpolgára címet
Árvai Istvánné, a klub vezetője kapta meg.
Az pedig, hogy már második éve nő kapja
meg ezt a címet, különösen nagyszerű,
hiszen fontosnak tartom a nők társadalmi
szerepvállalásának erősítését. Kívánom,
hogy még nagyon sokáig tudják az idősebb
generációt összefogni, vidámságot, szeretetet adni nemcsak egymásnak, de városunk
egész lakosságának is.
Papp Ernőné helyszíni köszöntője: Kedves
Vendégeink, Klubtársaim, Marika! Nekem jutott
az a megtisztelő feladat,
hogy a tagság nevében
köszönthetlek téged és a
klubot a huszadik évforduló alkalmából.
Először Marika, téged köszöntelek. Te egy
nagyszerű ember vagy, nem véletlenül lettél
Izsák díszpolgára!. Te vagy az, akit feltétel
nélkül szerethetünk, tisztelhetünk, felnézhetünk rád. Akire mindig számíthatunk.
Ott vagy, ahol segíteni kell és rengeteg
szeretetet adsz. Mindent megteszel, amit
tudsz, mindig azon dolgozol, hogy mi jól
érezzük magunkat a klubban. Szervezed a
kirándulást, fürdőzést, a vendégklubokkal
való találkozást, nótaestet, főzöl és még
hosszan sorolhatnám mi mindent teszel.
Szívből köszönjük neked ezt a sok fáradozást. Kívánjuk a Jóistentől, hogy adjon erőt,
egészséget, energiát a további munkádhoz,
és kérünk téged míg teheted és az egészséged engedi, ne mondj el a klubvezetőségről,
mert veled szeretnénk ünnepelni a 20-30-35.
évfordulókat is. Ígérjük, segíteni fogunk.
Most szeretném megköszönni a vezetőség
hét tagjának is, akik veled együtt fáradoznak, az önzetlen, odaadó, szeretetteljes
munkát. Mi tudjuk, nélkületek nem lenne
ilyen szuper a klubunk. Kívánunk nekik is jó
egészséget, erőt, kitartást, hogy még nagyon
sokáig segítsenek téged és persze minket is.
Egy emberről külön is szólnom kell a vezetőségből, ő Zombori Erzsike, akit megáldott a
Jóisten ötletekkel, szépérzékkel, kreativitással. Ő az, aki minden jeles összejövetelünkre
megálmodja a terem díszítését. Fáradtságot
nem ismerve csodálatos ajándékokat és
asztaldíszeket készít, ruhákat varr. Minden
díszítés, amit itt láttok most és láttatok az
elmúlt években, az mind az ő szépérzékét
dicséri. Nagyon köszönjük Erzsike, és neked
is azt kívánjuk, hogy míg erőd, egészséged
engedi, ne hagyd abba ezt a munkát!
A klub működésének húsz éve alatt biztosan voltak problémák a sok szép és jó
mellett. De az, hogy most ennyi év után itt
vagyunk és együtt ünnepelhetünk, az azt
jelenti, hogy a nehézségeket megoldottuk és
csak a szépre emlékezve megyünk tovább.
Ezt csak egy jó vezető, egy jó csapattal tudja
megvalósítani.
Most pedig szeretném megköszönni a segítséget támogatóinknak is, akik húsz évvel
ezelőtt kezdték és azoknak is, akik most itt
állnak mellettünk. Segítségük nélkül nem
jutottunk volna erre a színvonalra. Köszönjük nekik és kérjük, hogy továbbra se vonják
meg tőlünk támogatásukat, szeretetüket!
Szólnék még azokról a klubtagokról, akik
az elmúlt húsz évben klubunk életének
színesebbé tételéért igen sokat tettek.
Köszönjük nekik is. És emlékeznék azokra
is, akik annak idején és most is aktívan
közreműködtek, de sajnos már nincsenek
köztünk. Emléküket szívünkben őrizzük!!
Befejezésül még valakinek meg kell köszönnöm, hogy évek óta velünk van és gondoskodik a mi jó hangulatunkról. Ő Csáki Pali
a mindenkori zenészünk. Köszönjük neked
is, hogy ilyen régóta itt vagy köztünk és
szívvel-lélekkel muzsikálsz nekünk. Kívánunk minden szépet és jót, egészséget a
következő évekre is.
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Képzelje el a Kedves Olvasó,
hogy egy nagy, széles asztal
előtt áll. Így ni. Közelebbről
nézve lehet, hogy megvan az
két asztal is, egymásnak összetolva. Mindenhol, amerre
csak körbetekint, virágok és
növények hevernek. Továbbá
gallyakból, különböző fákról,
bokrokról metszett vesszőkből válogathat. A kínálat
elképesztő! Dekor-növények,
haszonnövények, még talán
egészen haszontalanok is.
Persze rendelkezésére állnak még szalagok, masnik
és ezeken felül pár darab
metszőolló is. Egy egészen
egyszerű feladatunk lenne csupán. Készítsünk egy
olyan csokrot, amely minden
érzékünkre hat. Melyek is
ezek? Ha mindet előszámláljuk gyorsan, akkor: látunk,
hallunk, szimatolunk, ízlelünk és végül, tapintunk.
Ma is vita tárgyát képezi,
hogy a legtöbb információt
mely érzékszervünk révén
nyerjük. Általában azt gondoljuk, a legtöbbet a világból
a szemünkkel fogadjuk be,
pedig ez igencsak téves elképzelés. Mindenesetre az öt
érzék segítségével vagyunk
kapcsolatban a bennünket
körülölelő mindenséggel. Velük tudjuk lekövetni a környezetünkben bekövetkező
változásokat, a nagy dolgoktól egészen a legapróbb rezdülésekig. Ez egy rendkívüli
módon erős és meghatározó
kapcsolat, mondhatni folyamatos. Bár változó mértékben, de még pihenésünkben,
sőt, álmunkban is működésben van. Egyfajta köldökzsinór a Földünkkel.
Azt szeretném kérni, készítsünk egy olyan csokrot,
amely az Olvasó mind az
5 érzékszervére hatással
van. Látványnak jómagam
néhány szál élénksárga tulipánkehellyel kezdem. Micsoda illata van ennek a harsány
zöld bazsalikomnak, szinte
ízekre lehetne harapni a
levegőt is! Az élénken friss
mentát választom kóstolónak. És ahogyan a gyantás
fenyőfa tűlevelein vagy egy
göcsörtös-csomós gally mentén végigjáratom az ujjbegyeim… Azonfelül ahogyan
ezek a levelek susognak és
zizegnek, amint megrázzuk
őket!
Ennyi a feladat. Az Olvasó
kifinomult ízlésére bízzuk a
kivitelezést, a játéktér határtalan. Ezt a kis gyakorlatot
Finnországban tanultam,
ahol egy különféle korosztályokat egyesítő csapat
tagjaival együtt „érzékelési
csokrot” (angolul sensory
bunch) készítettünk. Nem
részletezném bővebben a
mókát, amelyben részünk
volt, míg ezeket a bokrétákat
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összeállítottuk. De annál
még lényegesebb és tanulságosabb volt az utána következő csoportos beszélgetés.
Körbedobáltuk gyorsan a
székeket és mindenki a saját csokrát a kezében tartva
elmesélte, miért ezeket a
növényeket választotta és
most tulajdonképpen hogyan
is érzi magát. Érdekes volt,
ahogyan a 30 és 50 éven felüliek, vagy éppen a 20 éven
aluliak saját alkotásaikról
nyilatkoztak.
Egy holland húszéves kezdett neki: „Az Édesanyám
kertjében mindig lila tulipánok nyílnak tavasszal”.
Egy finn lány következett a
sorban: „Emlékszem, amikor
gyermekkoromban mindig
az erdei fenyők alatt rohangáltunk az erdőben.” Egy
anyuka szemét lehunyva
idézte: „Nagyon szeretem
Olaszországot, és ezekről a
fűszernövényekről mindig
a mediterrán esték jutnak
az eszembe.” A mellette ülő
csillogó szemmel újságolta,
hogy „Az esküvői csokromban a rózsa dominált. Azóta
is szeretem ezt a színt.” A
tanárnőnket az vezérelte,
hogy: „Olyan zaklatottak a
napjaim mostanában, és ezek
az illatok, meg főleg ez a sok
zöld, nyugalommal töltöttek
el.” Egy álmatag hang pedig
azt vallotta: „Alig aludtam.
Kellett valami, ami aktivizál,
energiával tölt fel, felébreszt
és feszültséget ad.”
Egy modern tervezési megközelítés szerint a természettel való kapcsolódásunk
az alábbi fogalmakkal szemléltethető.

A vastagon szedett, nagybetűs szavak a kapcsolat
ötféle szintjét jelölik, amely
így értelmi, érzelmi, fizikai,
motiváló és spirituális lehet.
Gondoltuk volna, hogy a
természettel ennyi úton kapcsolatban állunk? A fizikai
részéről a fentiekben a csokor példáján keresztül már
beszéltünk. Ugyanakkor ez
szoros összefüggésben lehet
az érzelmi állapotunkkal.
Egy harmonikus táj elgondolkodtathat bennünket a
természet rendjéről, és a
kint töltött idő alatt sokat
tanulhatunk arról, hogy milyen elvek szerint működnek
titkokkal övezett folyamatai.
A spirituális, azaz a lelki
tapasztalatot sem kell bővebben részletezni, hiszen
a természet tere lehet az
elvonulásnak, a teremtett
világ szépségével való bevonódásnak. A tájtervezők
munkájuk mércéjének azt tekintik, hogy a fentiek közül
melyek és mennyire tudnak
az általuk létrehozott és
művelt tájban megvalósulni.

Ha végigtekintünk közvetlen
környezetünkön, mi mennyire látjuk ezeket a funkciókat
érvényesülni?
Tehát mint mondottuk,
az érzékelés és az elme közötti kapcsolat igen erős. A
pszichológiai gyakorlatban
különféle elméletek segítségével próbálják értelmezni
az emberi gondolkodás és
a lélektani folyamatok működését. De az összefüggés
vitathatatlanul valós és létező. A fenti személyes példákból azt láthattuk, hogy
nem csupán azért választunk bizonyos növényeket,
mert esztétikai értelemben
tetszenek nekünk. Jóllehet
az éppen uralkodó hangulatunknak nagy szerepe van
a választásban: míg egyes
növényeket stimulálónak,
serkentőnek tartjuk, más
virágok éppen ellazítanak,
elcsendesítenek és oldják
szorongásainkat.
Az érzékelés csodálatos tulajdonsága, hogy nem csak
jelen idejű. Felidézi a múltat,
értve ez alatt a gyermekkort,
a legfontosabb kapcsolatainkat és kötődéseinket. Átmozgatja a tudat-alatti tartalmakat, felrázza a régóta kallódó
benyomásokat, emlékeket.
Amellett, hogy a természet
színei gyönyörködtetnek,
az illóolajokat tartalmazó
növények kémiai értelemben
is hatnak a szervezetünkre
– a mentális egészségre és
a lelki állapotra is ugyanígy
hatással vannak.
A tájtervezés és a tájépítészet, divatosabb szóval
élve a zöld design (dizájn)
alapvető feladatának tartja,
hogy alkotói szempontjait
összehangolja az ember fizikai és mentális egészségével.
Ez nemcsak abból áll, hogy a
kórházak, otthonok parkjait
olyan előrelátással tervezik
meg, hogy azok később terápiás célokra is felhasználhatóak legyenek. Ugyanis a
természetnek a rehabilitá-

cióban kiemelt szerepe van.
Nem egy eset ismert, amikor
idősödő emberek szellemi
ébersége visszatért, mivel a
növényekkel való foglalatoskodás, mint valami polaroidképet, előbb-utóbb előhívták
emlékeiket. Gondolkodásra,
emlékezésre és elmélyülésre
serkentették őket.
Másik fontos szempont a
monotónia, azaz az állandóság megtörése. Ezt azért
fontos említeni, mert egyegy betegség vagy felépülés
hosszabb ideig is elhúzódhat.
Így kívülről kell megtörnünk az egymás után egyre
csak sodródva múló napok
uralmát. Tudjuk, hogy az
évszakok és az időjárás váltakozását érzékenyen, óraműként jelzik a kertek, a fák
és a növényeink. „Nézd csak,
ez még tegnap sehol sem
volt. Ma már bimbót hozott.
Kíváncsi vagyok, hogy mikor
fog virágba borulni.” Megfigyeltük ugye, hogy ebben a
három mondatban a múlt,
a jelen és a jövő idő egymást
karöltve egyszerre vannak
jelen? Tegnap – ma – fog.
A természetet figyelve
távlatok nyílnak meg előttünk. Érzékenységünk lesz
a múltra, a jelenre és az
eljövendőre egyaránt. Nem
lehet eléggé hangsúlyozni,
micsoda fontos dolog ezt
felismerni olyan társaink
esetében, akik a múlt sebeivel küzdenek, vagy éppen, a
kérdésekkel teli holnapoktól
félnek. Ez az egyszerű kis
út, ami egy növényke életén
végigtekintve lepereg előttünk, beleépül a mindennapi dolgainkkal kapcsolatos
gondolkodásunkba is. Nem
véletlen, hogy a függőséggel,
illetve az egyéb magánéleti
problémákkal küzdő emberek gyógyításában kiemelt
helyre szeretnék helyezni a
természetben tölthető elfoglaltságokat.
Találkozásaink a természettel lélektani szempontból

az önreflexióra, önmagunk
érzékelésére is lehetőségeket
adnak. Mint ahogyan egy
gondos kertész végiggondolja
az év során adódó teendőket,
kötelességeket és a természet
életciklusát, úgy tekinthet az
ember a saját életére, a saját
életének felelőseként és kezeseként. Ha pedig gondoskodhatunk egy növényről, az
pedig felelősségvállalásra és
elköteleződésre bátorít.
Különösen fontos az ágyban
fekvők számára, hogy rálátásuk legyen a zöld felületekre. Orvosi értelemben véve
egyértelműen kimutatható,
hogy az ápolás időtartama és
az alkalmazott gyógykezelések erőssége csökkenthető,
ha a zöld környezetet, mint
gyógyítási módot is számításba vesszük.
Skandináviában, az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában a természet-terápia az alapvető egészségügyi
ellátás és egészséggondozás
szerves része, olyannyira,
hogy több intézményben orvosi vényre felírható. Nagy
felfedezésének tartja a modern kor a természethez való
kötődésünket. Magyarként
úgy látom, hogy szerencsére nekünk nem kell sokáig
ezt magyarázni. Gondoltuk
volna, hogy a tikkasztó júliusi hőségben a babvetemény
kapálása már gyógyító tevékenységnek minősül? Nem
is gondolnánk, hogy a megoldás hozzánk egészen közel
van, egészen apró dolgok
formájában.
Finnország főleg északi
területein, amelyek közel
húzódnak az Északi Sarkkörhöz – az év nagy részében
a természet úgymond használhatatlan. Ahogyan a mondás tartja, nincsen rossz
időjárás, csak rossz öltözet.
Az északi népeknél ez hatványozottan megállja a helyét.
Ha tehetik és süt a nap, mint
a méhek, rajzanak ki a zöldbe. De ha nem süt, az sem
baj, hiszen minden elérhető
módon kihasználják, hogy
egyáltalán az utcára léphetnek és mozoghatnak.
Érdekes módon, míg ide
nem kerültem, az oktatásban eltöltött megannyi évem
alatt egyszer sem találkoztam a természet ilyen oldalú szemléletével. Nem is
tudjuk, milyen szerencsések
vagyunk, hogy a Kárpát-medencében lakhatunk, amely
a páratlan ökológiai sokszínűség és szépség otthona.
Végső bölcsességként ezt a
mondást hagyományoznám
a Kedves Olvasóra: „Aki
egy növényről gondoskodik,
arról a valakiről a növény is
gondoskodni fog.”
Szabó Dóra Sarolta

IZSÁKI Hírek

. oldal

Önkormányzati Hírek
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. április
15-én tartotta ülését. Az első napirendi pont keretében elfogadta
a Polgármester Úr írásos jelentését 15 lejárt határidejű testületi
határozat végrehajtásáról.
A második napirendi pont keretében tárgyalta a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót és megalkotta Izsák
Város Önkormányzat 2013. évi
zárszámadásáról és a 2013. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
szóló 4/2014.(IV.15.) önkormányzati rendeletét. A rendelet teljes
szövege megtalálható a www.
izsak.hu honlapon és a szöveges
rész közzététele megtörténik az
Izsáki Hírekben is.
Az előző napirendi ponthoz
szervesen illeszkedik az intézményi és belső ellenőrzésről
szóló beszámoló. Itt elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben
lefolytatott ellenőrzések olyan
hiányosságokat nem állapítottak
meg, melyek intézkedési terv
elkészítését vonták volna maga
után. Az előterjesztést a Képviselő-testület elfogadta, azonban
néhány javaslattal is élt a tisztségviselők felé, így:
- a központi költségvetéssel való
kapcsolatrendszert, a támogatások alapját képező mutatószámok alapját képező mutatószámok alakulását folyamatosan
kísérjék figyelemmel és a szükséges módosításokat a vonatkozó
szabályok szerint határidőben
végezzék el,
- a folyamatban lévő EU támogatással megvalósuló projektek
esetében a Támogatási Szerződésben foglaltak végrehajtását
fokozottan ellenőrizzék és amennyiben szükséges kezdeményezzék azok módosítását,
- amennyiben lehetőség nyílik
a Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek esetében EU
Önerőalap igénybevételére, akkor annak benyújtását azonnal
kezdeményezzék a Közreműködő Szervezetnél és a Képviselőtestületnél,
- fokozott figyelmet fordítsanak
a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak végrehajtására.
Negyedik napirendi pont keretében jóváhagyta a Képviselőtestület az Izsáki Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát. Az anyag a hatályos jogszabályokat, a kialakult
új szervezeti rendet, munkaköri átszervezéseket és a belső

kontrollrendszer működtetését
tartalmazza.
A Képviselő-testület elfogadta
Izsák Város Gyermekjólétiés Családsegítő Szolgálatának
2013. évi működéséről szóló
beszámolót. Megállapítható,
hogy nem lett kevesebb feladata
a szolgálatnak, nőtt a rendszerbe
bekerülők száma, ugyancsak
gyarapodtak az esetszámok és
a forgalmi adatok. A teljes beszámoló megtalálható a város
honlapján.
Hatodik napirendi pontként
véleményezte a Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskőrösi
Tankerületének az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolai
szakmai alapdokumentumának
módosítására tett javaslatát.
A módosítás az akkordikus, a
zeneismeret és a kamarazene
tanszakokra vonatkozik.
A bejelentések napirendi pont
keretében Mondok József polgármester adott tájékoztatást
az elmúlt hetek, illetve az elkövetkező napok történéseiről és
programjairól.
Elmondta, hogy az Ezüst Gólya
Nyugdíjas klub március 29-én
a sportcsarnokban ünnepelte megalakulásának huszadik
évfordulóját. A rendezvényen
több település képviselői és
részt vettek. Itt jelentette be
a Tegyünk Izsákért Egyesület
vezetője, hogy emlékfát ültetnek
az évforduló alkalmából a városházával szemben lévő parkban.
A faültetésre április 24-én 15
órakor kerül sor.
Tájékoztatta a testületet, hogy
a testvértelepülésen (Strullendorf) három hete választások
voltak és új polgármester került megválasztásra. A testület
nevében köszöntötte ebből az
alkalomból. Jelenleg van egyeztetés alatt, hogy az idén esedékes
látogatásban cserét javasolnak,
mivel újabb világverseny kerül
megrendezésre Izsákon. Így
kezdeményezték, hogy ebben az
évben is a német vendégek látogassanak el településünkre.
Az alsó bolt előtti hét japánakác
kitermelésre került és helyébe
platánfákat ültetnek. Megköszönte Góhér Zoltán képviselő
segítségét.
A Tegyünk Izsákért Egyesület,
az Izsáki Házitészta Kft, az
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub és a
KNP szervezésében március 22-

én szemétgyűjtési akció zajlott,
melynek során 4,3 tonna szemét
került begyűjtésre. Megköszönte
a résztvevők munkáját.
Az Önkormányzat szervezésében 2014. május 10-én 9-13
óra között a városháza hátsó
bejáratánál (piactér) kerül sor
az elektronikai hulladékok begyűjtésére.
Május 17-én kerül megrendezésre az Izsáki Házitészta Kft. és
az Önkormányzat szervezésében
a hagyományos TÉSZTAFESZTIVÁL. A fővédnöknek Bányai
Gábort a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés Elnökét kérik fel.
A hulladékszállítási díj első
negyedéves beszedése kapcsán
több panasz érkezett a pénzintézeti befizetéssel kapcsolatban.
A takarékossági céllal indított
pénzbeszedés (Izsák esetében
1,4 millió forintot jelentett volna éves szinten) technikai okok
miatt nem vált be, így a második
negyedéves befizetés már a korábbi módon történik.
Rövid áttekintést adott a 2014.
április 6-án megtartott országgyűlési képviselőválasztás izsáki
részeredményéről és megköszönte a lebonyolításban résztvevők
munkáját.
Végül bejelentette, hogy az utóbbi évek legnagyobb beruházási
projektjét indítják el (szervezik)
a Kossuth u.39. szám alatti iskolai épület kapcsán és ehhez a
Kormány 1 milliárd forint támogatást biztosít. A tegnapi napon
a helyszínt megtekintette Vígh
László kormánybiztos és stábja és
a lehetséges tervezési (megvalósítási) alternatívák kidolgozására
folytatott egyeztetést az iskola
vezetésével és az önkormányzat
tisztségviselőivel. Az események
előrehaladásáról részletes tájékoztatással fogunk szolgálni.
Rácz Sándor képviselő felvetette, hogy a kerékpárút használatával kapcsolatos KRESZ
szabályokról adjon tájékoztatást
az Izsáki Hírek. A szakmai
cikk megírására a Kiskőrösi
Rendőrkapitányság Közlekedési
Osztályának vezetőjét kérjük fel.
Egy bejárás már történt a használatbavétellel kapcsolatban, jelenleg a szükséges szakhatósági
eljárások folynak.
A Képviselő-testület zárt ülésen döntött egy önkormányzati
segélyről és egy jogutódlási per
(költségvetési üzem) indításáról.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző
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Az országgyűlési választás
helyi eredményei

Április 6-án zajlott az országgyűlési választás hazánkban.
Izsákon hat szavazókörben
4799 választásra jogosult
személyt vártak reggel 6 órától este 7-ig az urnákhoz.
Közülük összesen 2577-en
voksoltak. Ez 53,7 százalékos
részvételt jelent, ami alatta
marad az országos 61 százalékos részvételi aránynak. Az
izsáki szavazók egyéniben a
legnagyobb arányban Lezsák
Sándort, a Fidesz-KDNP
jelöltjét támogatták. Ő 1649
szavazatot kapott, vagyis a
szavazók 65,7 százaléka tette az ikszet az ő neve mellé.
Második helyen Kollár László,
a Jobbik jelöltje végzett 509

szavazattal, 20,27 százalékos
aránnyal, míg a harmadik
helyen dr. Garai István, a
Kormányváltók jelöltje végzett 255 szavazattal, 10,16
százalékkal.
A pártlistás szavazás eredménye is hasonlóan alakult.
Fidesz 1628 szavazat, 64,60
százalék, Jobbik 505 szavazat,
20,03 százalék, kormányváltók 265 szavazat, 10,52 százalék. A kisebb pártok közül
az LMP kapott még listán és
egyéniben számottevő számú,
összesen 85 szavazatot, amely
3,37 százaléknak felel meg. A
többi párt és jelöltjeik nulla
és 6 szavazat között kaptak
az izsáki választóktól.

A falugazdász felhívása!

Területalapú támogatás igénylése!
Kérem a gazdálkodókat, hogy a területalapú
támogatás elkészítéséhez személyesen vagy telefonon kérjenek időpontot.
Az igénylés benyújtásának határideje
2014. május 15.
Köszönettel: Mikus Anikó falugazdász
06/20/985-0721, 06/70/436-1390

TÚRA AJÁNLAT
18 km-es túrázási lehetőségre hívjuk fel a kedves izsákiak figyelmét!
A Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület, a Tegyünk Izsákért Egyesület és a Soltszentimre Ma Közéleti
Egyesület együttműködése keretében, turisztikai találkozót szervez!
Ideje: 2014. május 3-án egész nap
Helye: a három település közös határpontja (46°46’53.04”É, 19°17’34.73”K)
Jellege: piknik jellegű, saját ellátású, bakancsos túra, kötetlen program
A „Három Határ Találkozó” elnevezésű rendezvényen 11 órától kerül sor a három egyesület közös
céljainak ismertetésére, Együttműködési Megállapodás aláírására, és a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálatának tájékoztatójára.
Izsákról, a sportpálya mellől, 09:30-kor vezetett túrát (~6 km) indítunk a találkozó helyszínére. Visszaindulás Izsákra kb. 13-órától, a Kolon-tói kotrás (Nagy-tó), a Madárvárta, a tanösvények és kilátók
érintésével (~12 km). Érkezés a sportpályához kb. 19 órára. A túrán mindenki a saját felelősségére vesz
részt! Felhívjuk a figyelmet a kellő mennyiségű ivóvíz (min 1,5 l) hozatalára, valamint az hazaérkezés
utáni kullancs ellenőrzésre!
További információ izsakert.izsak.hu honlapon, vagy a +3670 3742 550 (Sörösné Boldoczki Timea)
és a +3630 9438 972 (Varga István) telefonszámokon.

Kiadó üzlethelyiség!
Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben (volt
virágbolt).
40 négyzetméter + raktár + mosdó
+ udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.15.) önkormányzati
rendelete Izsák Város Önkormányzat 2013.
évi zárszámadásáról és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre
(továbbiakban: intézmények).
II. A költségvetési főösszeg
2.§
(1) A Képviselő-testület a többször módosított 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendeletével megállapított 2013. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
Bevételi főösszeg
1.232.319 ezer Ft
Kiadási főösszeg
1.224.315 ezer Ft
(2) A bevételi főösszeg megoszlása:
- költségvetési bevétel
1.184.081 ezer Ft
- finanszírozási bevétel
48.238 ezer Ft
(3) A kiadási főösszeg megoszlása:
- költségvetési kiadás:
1.003.453 ezer Ft
- finanszírozási kiadás:
220.862 ezer Ft
III. Izsák önkormányzat költségvetési bevételei
3.§
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek
főösszege 1.232.319 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve
működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a 1. számú
melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek 2013.
évi támogatás összege 312.314 ezer Ft, melynek részletezését a
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
Izsák önkormányzat költségvetési kiadásai
4.§
(1) Az önkormányzat 2013. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel
hagyja jóvá:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen: 643.801 ezer Ft,
melyből
a) személyi jellegű kiadások:
223.022 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
41.765 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
243.038 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
127.225 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások:
8.751 ezer Ft
(2) Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel
hagyja jóvá:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 359.652 ezer
Ft
Ebből: beruházások
250.888 ezer Ft
felújítások
108.138 ezer Ft
egyéb
626 ezer Ft
(3) Az önkormányzat 2013. évi összes költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerinti megoszlását a rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza.
(4) A Város 2013. évi felújítási kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) Izsák Város Önkormányzat 2013. évi Európai uniós forrásból megvalósuló beruházásainak kiadásait a rendelet 5. számú
melléklete tartalmazza.
5.§
(1) Izsák Város adósságot keletkeztető 2013. évi beruházásainak
felsorolását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó hosszú lejáratú
kötelezettségeinek bemutatását a 2013. évi zárszámadáshoz
kapcsolódóan a rendelet 7. számú melléklet tartalmazza.
(3) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett
foglalkoztatotti létszámának 2013. évi alakulását a rendelet 8.
számú melléklete tartalmazza.
Izsák Város Önkormányzat költségvetési egyenlege
6.§
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét a rendelet
9. számú melléklete tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzeszköz változását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei által 2013. évben adott
közvetett támogatások elszámolását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi vagyonkimutatását a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat összevont 2013. évi pénzmaradvány kimutatását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.
7. §
(1) Izsák Város Önkormányzat állami támogatás elszámolását
a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és intézményei követeléseinek bemutatását a 2013. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 15.
számú melléklete tartalmazza.
(3) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi függő
követeléseit a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
IV. Elemi költségvetések
Önkormányzat
8.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.129.189 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
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(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 635.173 ezer Ft-ban hagyja jóvá az
alábbi bontásban:
a) működési kiadások
277.064 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás
63.754 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
6.778 ezer Ft.
- dologi és egyéb folyó kiadások
110.149 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai
88.686 ezer Ft,
- egyéb működési célú kiadások
7.697 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások
358.109 ezer Ft, melyből
- beruházások
249.971 ezer Ft
- felújítások
108.138 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal
9.§
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 129.234 ezer forintban
hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési célú bevételek:
14.932 ezer Ft, melyből
- közhatalmi bevétel (hatósági jogkörhöz között bevétel)
634 ezer Ft
- intézményi működési bevétel (egyben sajátos bevétel)
13.782 ezer Ft
- kölcsön visszatérülése
516 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
114.302 ezer Ft
b) felhalmozási célú bevétel:
1.386 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 129.234 ezer forintban
hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési célú kiadások
128.504 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás
70.660 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
15.211 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
41.579 ezer Ft
- egyéb működési célú kiadások
1.054 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások:
785 ezer Ft, melyből:
- beruházás:
785 ezer Ft.
Általános Művelődési Központ
10.§
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ
2013. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 197.048
ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési bevételek
24.989 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel
15.655 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
12.298 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel
3.357 ezer Ft
- költségvetési támogatás
9.334 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
172.059 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ
2013. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 198.184 ezer
forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások
197.558 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
71.598 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
15.562 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
73.532 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása
36.866 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások
626 ezer Ft
- ebből: egyéb felhalmozási kiadások
626 ezer Ft
Egészségügyi szolgálat
11.§
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2013. évi
költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 12.754 ezer Ft-ban
hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:
- támogatás értékű bevétel (TB. alapból átvett)9.761 ezer Ft
- intézményi működési bevétel (egyéb sajátos bevétel)
328 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
2.665ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2013. évi
költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 12.754 ezer Ft-ban
határozza meg, mely teljes egészében működési kiadás, ezen belül
dologi és egyéb folyó kiadások.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
12.§
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét
13.113 ezer forintban hagyja jóvá, teljes egészében fenntartói
finanszírozás.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét
13.108 ezer forintban hagyja jóvá, mely működési kiadás és
részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
10.258 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.541 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
309 ezer Ft.
Gondozási Központ
13.§
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2013. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 14.983 ezer forintban
hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj)
4.882 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás
10.101 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2013. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 14.991 ezer forintban
hagyja jóvá, melyből
- működési célú kiadás
14.859 ezer Ft
és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
6.724 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
1.670 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
4.792 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása
1.673 ezer Ft
- fejlesztési célú kiadás
132 ezer Ft

. oldal
- ebből: beruházás
132 ezer Ft
V. Záró rendelkezések
14.§
Ez a rendelet 2014. április 16. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet és az azt módosító
10/2013.(IX.19.), a 13/2013.(XII.18.) és a 2/2014.(II.19.) számú
önkormányzati rendelet hatályukat vesztik.
I z s á k, 2014. április 15.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Közműfejlesztési
hozzájárulás
Útmutató a kvótával nem rendelkező, nem lakossági
fogyasztók ügyeinek rendezésére
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.)
Kormányrendelet szerint a nem lakossági felhasználók
a részükre a felhasználási helyen biztosított szolgáltatási kapacitásért és annak bővítéséért víziközműfejlesztési hozzájárulást kötelesek fizetni, amelynek a
2014. évben érvényes összege:
* közműves ivóvízellátásra
100 000 Ft/m3/nap + ÁFA,
* közműves szennyvízelvezetésre és -tisztításra
140 000 Ft/m3/nap + ÁFA.
A nem lakossági felhasználók közül nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének,
a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban
részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény által
szabályozott érdekeltségi hozzájárulás, mely a víziközművek létesítésekor a települési önkormányzat, illetve
a víziközmű társulat részére kerül teljesítésre, nem
mentesíti a nem lakossági felhasználót a víziközműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége
alól.
A BÁCSVÍZ Zrt., mint a település víziközmű-szolgáltatója, a jogszabályi előírások értelmében az alábbiak
szerint jár el:
1. Azon nem lakossági felhasználók, akik a nem
lakossági felhasználókra érvényes közszolgáltatási
szerződéssel rendelkeznek és nem lakossági díjat fizetnek, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére
vonatkozó részletes jogi szabályozásig nem kötelezettek
hozzájárulást fizetni.
2. Azon nem lakossági felhasználók, akik telephelyükön vállalkozási tevékenységet folytatnak - és nem tartoznak a fentiekben leírt kivételek közé -, de lakossági
közszolgáltatási szerződést kötöttek és lakossági díjat
fizetnek, kötelesek:
- nem lakossági felhasználókra vonatkozó új közszolgáltatási szerződést kötni,
- az általuk igényelt kapacitás mértékéig a közműfejlesztési hozzájárulást megfizetni.
Amennyiben az ingatlanon egy időben lakossági és nem
lakossági célú felhasználás is megvalósul, úgy az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója köteles
fogyasztási kategóriánként külön mérővel mérni a szolgáltatás igénybevételének mennyiségét. Az elkülönített
mérés történhet ikermérővel vagy mellékmérővel.
Lakossági felhasználóként bejelentett, de nem lakossági célú felhasználás esetében a víziközmű-szolgáltatás
igénybevétel a BÁCSVÍZ Zrt. Üzletszabályzatának 10.
melléklet 8/b pontja szerinti szabálytalan víziközműhasználatnak minősül.
A nem lakossági felhasználók esetében az új díjtarifa
alkalmazásának kezdete a helyszínen felvett jegyzőkönyv kelte, vagy egyéb esetekben az az időpont, amikor
a szolgáltató tudomására jut a nem megfelelő díjkategória besorolás. A díjkülönbözet érvényesítésének nincs
visszamenőleges hatálya.
Amennyiben a nem lakossági felhasználó az írásbeli
felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül nem
tesz eleget szerződéskötési kötelezettségének, úgy a
szolgáltató az Üzletszabályzatban meghatározott mértékű kötbér kiszabására jogosult.
Kecskemét, 2014. április 11.
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
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Izsáki Tészta

Majális
2014 . május 17.

A majális fővédnöke: Mondok József Izsák város polgármestere
május 16., péntek
18.00 A vidék, amit szeretünk – A Kolon-tó kincsei
A fotókiállítást megnyitja: Bálint Vilmos (Művelődési ház)
A mi városunk Izsák– gyermekrajzkiállítás
19.00 Kertmozi (Vino kert)
21.00 Forró rágógumi rockabilly koncert (Vino pince)
május 17., szombat
8.30–16.00 VII. Röplabdászok-Mix röplabdatorna
(Izsáki sportcsarnok)
9.00 Tűzgyújtás, VI. Tésztafőző verseny a „Varázsfakanál”
megszerzéséért. Szovátáról az Alsósófalviak tüzét
meggyújtja Mondok József Izsák polgármestere.
A fakanalat táncoltatja a Muslinca zenekar és Puskás
Gyuszi harmonikás nótás embör (Főzők utcája)
9. 00 Tészta majális kicsiben – Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub
kiállítása (régi posta épület)
10.00–13.00 Start VII. Kolon kupa országos körfutóverseny
(Célkapu) 11.00-tól túrós laska ebéd a kimerült futók
részére (Ezüst Gólya Nyudíjas Klub sátra)

10.30–16.00 Játékudvar gyerekeknek
11.00 Csicseri történetek Gulyás Lászlóval
11.45 ,,KARIKACSAPÁS MÉNNYKŰCSAPÁS égykutya”,
Karikás ostoros bemutató, (Tészták tere, Nagyszínpad)
12.00 Ökümenikus ételáldás (Főzők utcája)
12.00 Tésztamustra raguleves, ahogy mi szeretjük
(Izsáki Házitészta sátor)
12.30 VI. Tésztafőző verseny eredményhirdetés és díjátadás
(Tészták tere, Nagyszínpad)
13.00 Tésztanyújtó bajnokság a „Vándorló Sodrófa’’
megszerzéséért (Tészták tere)
14.00 VII. Kolon Kupa körfutóverseny eredményhirdetés
(Tészták tere)
15.00 Akikre büszkék vagyunk Zeneiskolások, Izsáki
Citerazenekar és Kamarai kórus (Művelődési házban), Modern
iskolai tánc, Izsáki iskolai néptánc csoport, Golddance, Flash
Társastánc Sport Egyesület – izsáki iskola táncosai, Ezüst
Gólya Nyugdíjas Klub, Fülöpjakabi nyugdíjasok előadása,
Orgoványi Gyöngyszemek gyermek hastánc bemutató,
a Tésztás dolgozók műsora (Nagyszínpad)

15.30 Tésztamustra Kertészné fodros csíkosa
(Izsáki Házitészta Sátor)
Szeretettel fogadunk minden érdeklődőt, főzni 17.00 Jelenetek egy házasságból, Bab társulat
vágyót, kóstolgatót, kóstoltatót, mestert,
17.45 Akalinka nem pálinka kozák tánc – Golddance
komédiást és muzsikust, gyereket és felnőttet,
17.45 Tésztamustra málnás-vaníliás, rakottas metélt
kutyát, macskát, verebet, ha kihagytunk
(Izsáki Házitészta Sátor)
valakit, az is legyen velünk itt!

Izsáki Házitészta Kft.
és Prikkel László, Vino étterem
Nevezések leadása:
Tésztafőző verseny kategóriák:
1. Hagyományos magyar tésztaételek,
2. Tészták másképp
Jelentkezés személyesen a Vino
étteremben vagy telefonon:
06-76/569-135, 06-30 3882-460.
Tésztanyújtó bajnokság
kicsiknek-nagyoknak
jelentkezés a helyszínen az
Ezüstgólya Nyugdíjas Klub
sátránál.

izsák város
önkormányzata

18.00 By The Way koncert (Tészták tere, Nagyszínpad)
18.30 Borvirágos történetek Gulyás Lászlóval
19.00 Sárfehér Néptánc Egyesület és

Szovátáról az alsósófalvi néptáncosok
fellépése (Tészták tere, Nagyszínpad)

20.00 Demjén Ferenc koncert
20.45 Horagus Mester cirkusza, Langaléta garabonciások
21.15 Tűzzsonglőrök

21.30 Ocho Macho koncert (Tészták tere, Nagyszínpad)
22.30 Sláger party Pénzes Janival (Vino Csárda Sátor)

Restaurant
Panzió–Pince klub

2014. április 18.
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Az ünnepi asztalra ajánljuk
Az alábbiakban sütés nélkül, gyorsan elkészíthető édesség receptjét közöljük, amelyek akár az utolsó pillanatban
is elkészíthetők. Például, amikor kiderül, hogy váratlan
vendégek érkeznek.

Márciusi események
- A szegedi „Partiscum” Planetárium Izsákon
járt
2014. március 12-én egy csillagászati előadást
rendeztek meg az izsáki általános iskolában. Azok
a tanulók, akik szeretik a csillagászatot, földrajzot,
részt vehettek ezen az előadáson. Az iskola tornatermében egy igluhoz hasonló, fekete, levegővel
felfújt sátrat állítottak föl. Az érdeklődő diákok
egyszerre mehettek be a sátorba. A belső falra
körbe kivetítettek egy 45 perces ismeretterjesztő
filmet a Naprendszer bolygóiról. Teljesen élethű
volt, mert úgy éreztük, mintha mi is a világűrben
lettünk volna. Nagyon érdekesnek találtam a vetítést, mert engem különösen érdekel a csillagászat.
Nagyon sok új információt szereztünk. Voltak olyan
tanulók, akik még nem tanultak csillagászatot, de
az egyszerű magyarázatok miatt kisebb gyerekek
számára is érthető volt az előadás. Nagyon szívesen
részt vennék máskor is ilyen rendezvényen.
Andrási Brigitta 8.c
Tanulmányi versenyek
- Alsó tagozat helyesírás versenye
Március folyamán került sor a szokásos helyesírásversenyre. A tanulók tollbamondás, hibajavítás, totó
feladataiban mérték össze erejüket.
Eredményeik a következők:
2. évfolyam:
I. Szabó Milán 2.c
II. Zsoldos Márton 2.a
III. Perjés Kenéz 2.b
3. évfolyam:
I. Panik Emma 3.b
II. Tóth Rebeka 3.b és Vida Jonatán 3.b
III. Pelejtei Hanga 3.a
4. évfolyam:
I. Lévai Bernadett 4.b
II. Sebestyén Dániel 4.b
III. Németh Hanga 4.a és Virág Bernadett 4.a
A hónap végén évfolyamonként 3-3 tanuló képviselte iskolánkat Jakabszálláson, a körzeti versenyen.
Legeredményesebb versenyzőink: Lévai Bernadett
4., Sebestyén Dániel és Szabó Milán 6. helyen végeztek. Csapatversenyben a negyedikeseink a 2.
helyen végeztek.

- Körzeti matematika verseny alsó tagozatosoknak
Orgoványon, az alsó tagozatosoknak megrendezett
körzeti matematika versenyen iskolánk legjobbjai is
részt vehettek.
A negyedik osztályosok közül Édes Barnabás I.
helyezést, a harmadikosok közül pedig Panik Emma
II. helyezést ért el.
Gratulálunk nekik és büszkék vagyunk rájuk!
- Történelem háziverseny felső tagozatosoknak
Márciusban került megrendezésre a felső tagozatosok részére meghirdetett történelem háziverseny.
Az eredménye:
5. évfolyam
1. Vékony Kristóf 5.a
2. Fodor Erika 5.a és Mezei Dóra 5.b
3. Kátai Kitti 5.b és Mezei Kristóf 5.a
6. évfolyam
1. Édes András 6.c
2. Varga Zsombor 6.c
3. Zeleni Gergő 6.c
7. évfolyam
1. Bránya Nikolett 7.b, K.Szabó Inez 7.b és Prikidánovics Márk 7.b
2. Rőfi Melinda 7.b
3. Koncsik Tamás 7.a
8. évfolyam
1. Tompai Zoltán 8.a
2. Bárány Zoltán 8.b és Mankovics Mihály 8.c
3. Kett Anikó 8.a, Nemeth Augustin 8.a és Varga
Eszter 8.a
A nyertesek tárgyjutalmat kaptak. Gratulálunk
nekik!
- Weöres Sándor Megyei Szavalóverseny
2014. március 13-án került megrendezésre a megyei szavalóverseny körzeti fordulója, amelynek az
izsáki iskola adott helyet. Az alábbi eredmények
születtek:
Alsó tagozat:
1. helyezett: Baki Eszter (Kunszentmiklós)
2. helyezett: Mizsei Molli (Kunszentmiklós) és
Hegedűs Richárd (Kunadacs)
3. helyezett: Bálint Enikő (Kunadacs)
Felső tagozat:
1. helyezett: Papp Márk (Kunszentmiklós)
2. helyezett: Kis Bence Márk (Kunadacs) és Mizsei
Dorina (Kunszentmiklós)
3. helyezett: Andrási Brigitta (Izsák)
Mindkét tagozat 1. helyezettje jutott tovább a megyei fordulóba, amelyet Kiskunhalason rendeztek
meg.
Versenyfelhívás
Közlekedik a család
A Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
szervezésében 2014. május 31-én 9 és 17 óra közötti
időben Kecskeméten az OBI Áruház parkolójában
közlekedésbiztonsági nyílt nap megrendezésére
kerül sor. A Bács-Kiskun megyei selejtezőre nevezhet regisztrációs lap kitöltésével minden olyan
Bács-Kiskun megyei lakóhellyel rendelkező család,
ahol az egyik szülő rendelkezik érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6-17 év közötti
gyermek(ek)et nevelnek. A nevezés díjtalan. További
információ a www.kozlekedikacsalad.hu oldalon.

Gesztenye golyók
Hozzávalók: 5 dkg puha vaj, 10 dkg cukor, 10 dkg darált
keksz, 50 dkg gesztenyemassza, 3 evőkanál rum (vagy
rumaroma)
Elkészítés: A vajat a cukorral kikeverjük, majd hozzáadjuk a darált kekszet, a gesztenyemasszát és a rumot.
Jól formázható masszát kell kapnunk, így szükség esetén
egy kis darált kekszet vagy rumot még adhatunk hozzá.
Az elkészült masszából golyókat formázunk, melyeket hűtőben tároljunk. Amennyiben időnk engedi, csokimázzal
bevonhatjuk a golyókat.
Kekszes-almás
Hozzávalók: 50 dkg háztartási keksz, 3 csomag főznivaló
vaníliás pudingpor, 20 dkg cukor, 9 dl víz, 1.25 kg alma.
Tetejére: 6 evőkanál porcukor, 4 evőkanál kakaópor, 5
dkg Rama margarin
Elkészítés: Az almát meghámozzuk, kicsumázzuk és
nagy lyukú reszelőn lereszeljük. Lábasba rakjuk, 5 dl vizet ráöntünk, a cukorral ízesítjük, 8-10 perc alatt puhára
főzzük.Közben a vanília ízű pudingport 3 dl vízzel kikeverjük, az almához öntjük és kevergetve 2 percig főzzük,
ezalatt jól besűrűsödik. Egy kb. 28 x 23 cm-es tepsi alját
keksszel kirakjuk. A meleg almakrémet egyenletesen rákenjük. A tetejére szép sorban keksz kerül.A kakaóport a
porcukorral és 1 dl vízzel kevergetve felforraljuk, a tűzről
levéve a Ramát hozzáadjuk, majd ezt a mázat a sütemény
tetejére kenjük.
Őzgerinc keksszel
Hozzávalók: 5 dkg kakaópor, 25 dkg porcukor, 2 dl víz,
50 dkg háztartási keksz, 25 dkg margarin, 0.5 dl rum
Elkészítés: A vizet egy lábasba öntjük, hozzáadjuk a
porcukrot, a kakaót és a margarint. 5-10 percig kevergetve főzzük. A tűzről levéve, rummal ízesítjük, a kétféle
kekszet belekeverjük. Egy őzgerincformát kibélelünk
folpackkal, a kekszes masszát belesimítjuk. Ha kihűlt 2
órára hűtőbe tesszük, hogy megdermedjen. Tálaláskor
vágódeszkára borítjuk, lehúzzuk róla a folpackot, és a
már elkészült kekszes őzgerinc tekercsünket vékonyan
szeleteljük, és tálaljuk.

Szeretettel meghívjuk Önöket
a Szily Kálmán Városi Könyvtárban
tartandó előadásra,

Miért építették
a piramisokat?

Tanulmány a piramisok történetéről.
címmel

Kiss József György
Főiskolai tanár

Időpont:
2014.április 30.(Szerda) du 18 óra
Helyszín:
Városi Könyvtár, Kossuth L. u. 54.
Belépés díjtalan,
az adományokat köszönjük!
Minden kedves érdeklődőt várunk!

IZSÁKI Hírek

12. oldal

2014. április 18.

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
végzi a szállítást ás a temetkezést,
kizárólagos joggal!
Ügyintézéshez hívja Molnár Lászlót!
Tel.: 06-20/3113-572, 06-30/9639-222
Köszönjük!

Április 23. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Táplálkozzunk
egészségesen! III.
Április 24. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: ITV Híradó (ism.)
20:55: Kolon Kávéház
Április 30. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: 20 éves Ezüst Gólyák
Május 1. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Esélyes – magazinműsor
20:35: Kolon Kávéház
Május 7. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Előadás az új
földtörvényről
Május 8. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Esélyes – magazinműsor
20:35: 20 éves Ezüst Gólyák
Május 14. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:35: Táplálkozzunk
egészségesen! IV.
Május 15. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Az Oltalom Alapítvány
egészségügyi előadása

Kiadó!

Kiadó a volt Izsák Kincsei
üzlethelyiség a postával
szemben!
Érd: 06-20-214-1572

Felhívjuk nézõink figyelmét,
hogy a nyári idõszámítás végéig a
szerdai és csütörtöki szerkesztett
adásaink 19 órakor kezdõdnek.

APRÓHIRDETÉSEK
A FOREVER LIVING Kft.
által forgalmazott ALORE
VERA termékek megrendelését vállalom. Kállainé Emma.
Tel.:06/30/267-4501

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Varga Jázmin (anyja neve: Jónás Linda), Vörös
Kata (anyja neve: Bartek Katalin), Jakab Mira Julianna (anyja
neve: Jakab Vivien), Nagy Noémi Zselyke (anyja neve: Kovács
Edina), Tetézi Zoé Rebeka (anyja neve: Karkas Anita)
Házasságkötés: Kecskés Arnold – Losonczi Gabriella
Meghaltak: Szeg József (volt MÁV dolgozó) – 62 éves –Izsák,
Széktói utca 1., Luda Ferencné sz: Radva Ilona – 78 éves
– Izsák, Vadas dűlő tanya 34., Pall-Lukacs Stefan – 44 éves
– volt ágasegyházi lakos, id. Csabanyi Istvánné sz: Seres Irén
– 62 éves – Izsák, Kossuth Lajos utca 30., Kollár Józsefné sz:
Szöllösi Julianna – 92 éves – volt izsáki lakos, C. Horváth
Ferenc – 76 éves – Izsák, Nyár utca 27., Benyovszki Pál – 82
éves – Izsák, Mátyási József utca 1., Csizmadia Mihályné sz:
Takács Erzsébet – 87 éves – Izsák, Szily Kálmán utca 14.,
Kullai Imre – 78 éves – Izsák, Cegerétsor utca 23., Szakál Imre
– 88 éves – Izsák, Kossuth Lajos utca 22. , Szabó Gábor József
– 64 éves – Izsák, Katona József utca 30., Sztakó Jenőné sz:
Béres Erzsébet – 77 éves – Izsák, Kovács Aladár utca 6.
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