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Tésztafesztivál hatodszor
Noha szombatra a meteorológiai előrejelzések kezdtek
biztatóak lenni, a rendezvényt megelőző napok baljós időjárási előjelei mégis
óvatosságra intették a szervezőket, s biztos, ami biztos
alapon sátrakat állítottak
a főzőhelyszínek, a nagyszínpad és a nézőtér fölé. A
döntés nagyon helyesnek, sőt
bölcsnek bizonyult, hiszen a
délelőtti, kora délutáni jó idő
után, öt óra tájban óriási és
kitartó eső zúdult a városra,

amely a sátrak hiányában
elmosta volna a kiváló kulturális programokat, így azonban szereplők és közönség
a helyükön maradhattak. A
későbbi és az esti programokat aztán már nem zavarta
meg újabb, komolyabb eső.
Az időjárási bizonytalanságok ellenére is sikeres,
sokakat megmozgató és élményekben gazdag program
lett a május 17-én az Izsáki
Házitészta Kft. és a Vino Étterem szervezésében immár

hatodszor megrendezett
Izsáki Tészta Majális, hiszen
nagyszámú főző, érdeklődő,
kóstoló fordult meg a helyszíneken, ahogy a Kolon
Kupa futóversenyen is igen
nagy számban álltak rajthoz
a különböző korú versenyzők. Képes összeállításunk
a hangulatos nap néhány
eseményét idézi. A felvételeket Husztáné Gilice Anikó,
Dudás László, Izsák László
és Tetézi Attila készítette.
További fotók a 3. oldalon.

A tésztaételek másként
kategória győztese az
izsáki Vida Lajos lett
paradicsomos fekete
kagylójával
A hivatalos tűzgyújtást az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub
és a székelyudvarhelyi Kék Iringó Néptánccsoport
közös bográcsánál, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke és Mondok József
polgármester végezte el. Bányai Gábor örömét fejezte
ki, hogy a megye immár egy újabb gasztronómiai fesztivállal büszkélkedhet, Mondok József a hagyományteremtés fontosságát húzta alá köszöntőjében

Juhász Sándorné és Prikkel László főszervezők elmondták, igen örülnek, hogy ismét ilyen sokan vállalkoztak
arra, hogy megmutassák milyen finom ételeket is tudnak főzni. Prikkel László kiemelte, külön is örül annak,
hogy igen változatos volt a kínálat, sok új, különleges
tésztaétellel is találkozhattak a mezőnyben. Az sem
mellékes, hogy mindezeket izsáki tésztából készítették
– húzta alá Juhász Sándorné, aki még azt is hozzáfűzte,
hogy jó volt ismét megélni mindazt, amelyet ez a majális immár hagyományosan jelent: a közös együttlétet
barátságban, jó hangulatban. Ezért szervezik újra és
újra a majálist, hogy alkalom legyen erre

Óriási izgalmakat hozott a „Vándor sodrófáért” vívott
tésztanyújtó verseny, melyet gyermek és felnőtt kategóriában hirdettek meg. A szurkolók lelkes és igen
hangos buzdítása mellett formálódtak a tésztalevelek.
A gyerekeknél Pethő András, a felnőtteknél Fülöp
Károlyné nyújtotta a legnagyobbra a tésztát, s így ők
vihették el a „Vándor sodrófát”, míg a legszebb formát
gyerekeknél Gyallai Anita, felnőtteknél Dóka Antalné
alakította ki, s vehette át az ezért járó különdíjat

A hagyományos tésztaételek kategóriájában
pusztai lebbencsével
Benkovszki Zoltán lett a
győztes és vihette haza,
Soltszentimrére a „Vándorló fakanalat”

Az idei majális sztárfellépői Demjén Ferenc és a By
The Way együttes voltak

Ára: 150 Ft

Három település sikeres együttműködése

Háromhatár-találkozó

A cím is sugallja a kedves
olvasónak, hogy három
település találkozójáról van
szó. Soltszentimre, Fülöpszállás és Izsák közös határkövénél találkoztak az
Egyesületek tagjai. A túra,
amelynek gondolatát a Tegyünk Izsákért Egyesület
alapszabályában is megfogalmazott cél vezérelte,
hamar partnerekre talált
a Tegyünk Fülöpszállásért
Egyesület és a Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület
tagsága körében is.
A közel egy éves előmunkálatokat követően megvalósult a három település közös határpontján a
találkozó, melyet minden
településről ki gyalogosan,
ki autóval közelített meg.
Itt került sor az együttműködési megállapodás
aláírására, melyben megfogalmaztuk a jövőbeli közös
céljainkat:
* egymás tevékenységének jobb megismerése és
tapasztalatcsere az egyesületi munkában;
* közös pályázati lehetőség kihasználása;
* összekapcsolódó turisztikai útvonalak és programok kialakítása;
* összehangolt tevékenység a természeti értékeink
védelme, valamint a Kis-

kunsági Nemzeti Park és a
Kiskunsági Madárvédelmi
Egyesület ez irányú tevékenységének támogatása
érdekében.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Kiskunsági
Nemzeti Park és a Kiskunsági Madárvédelmi
Egyesület munkatársai is
partnerként csatlakoztak
a kezdeményezésünkhöz.
A találkozó helyszíne különösen nagy jelentőséggel
bír, mondta el nekünk Bíró
Csaba a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa. A
homokdomb, amelyen a határkő található, különösen
a védett homoki nőszirom,
báránypirosító, homoki árvalányhaj, csikófark, homoki cickafark ritka élőhelye.
Április végére időzítettük

a túra időpontját, mert
ilyenkor virágzik a homoki
nőszirom, virágának három
szirma, a három települést
szimbolizálja, amelyet az
együttműködésünk logójának választottunk.
A közös pikniket követően
a tervezett túraútvonalakon fejeztük be utunkat a
Revecke-hegy, a Nagy-tó és
a Madárvárta kilátójának
érintésével.
Bízunk további, eredményes együttműködésünkben, mellyel sikerül a fent
leírt célokat megvalósítanunk.
Varga István és
Sörösné
Boldoczki Tímea
Tegyünk Izsákért
Egyesület

Az együttműködési szerződést a három egyesület
vezetője írta alá

Kocsányos tölgy a 20. születésnapra

A Kolon Kupa országos
futóverseny immár több
éve a tésztafesztivállal
párhuzamosan zajlik, így
volt ez idén is, több távon,
több korosztály nevezői
versengtek egymással,
akik az ország különböző
pontjáról érkeztek, de természetesen rajthoz álltak
a helyi futók is, akik közül
többen végzetek dobogós
helyen

Amit arról mi is beszámoltunk, nemrégiben ünnepelte megalakulásának
20-dik évfordulóját az izsáki Ezüst Gólya Nyugdíjas
Klub. A kerek évforduló
alkalmából a Tegyünk
Izsákért Egyesület emlékfát ültetett a város főtérén a klub tiszteletére.
A születésnapi ajándékul
választott, hosszú életű
Kocsányos tölggyel a folyamatosságot, a generációk
és munkájuk egymásra
épülését kívánják szimbolizálni a fát ajándékozók.

Az ültetési ünnepségen
Mondok József polgármester és Sörösné Boldoczki
Tímea a Tegyünk Izsákért
Egyesület titkára köszöntötte a 20 éves klub tagjait.
Az ünnepeltek nevében
Árvai Istvánné klubveze-

tő köszönte meg a szép
gesztust és ajándékot. A fa
mellé állított emléktábla,
melyen az ültetés dátuma,
2014. április 24., valamint
apropója, a 20. évforduló
áll, Mondok József ajándéka.

IZSÁKI Hírek

. oldal

„Emlékezzünk régiekről”
Mátyási József Emlékkör

„Ha fennmarad a nép s magyarul szól szája,
Emlékezetben él annak poétája.”
A „Kecskemét Kazinczyjának „
nevezett Horváth Döme (18191899) jogász, író, irodalomtörténész, műfordító felhívását
és példáját („Emlékezzünk
régiekről”) követve alakult meg
Kecskeméten 2013 januárjában
a „Mátyási József Emlékkör”.
A Csokonai-kortárs és barát kecskeméti/izsáki költő, a
„Mesterkedők” egyike: Mátyási József (1765-1849) hosszú életének utolsó évtizedeit
Kecskeméten töltötte, a város
tanácsa 1828-ban irodalmi
munkásságáért „díszpolgárrá” választotta. Költészetének
magyaros értékeire kortársai
is felfigyeltek, versei közül nem
egy „népdalként” vált ismertté,
Csokonai versekkel és személyes találkozással kereste fel.
Életében hat, halála után négy
kötete jelent meg, műveinek tekintélyes része kéziratban van.
Mátyási József „újra-felfedezésében” döntő szerepet játszott
Kovács Sándor Iván és a Weöres Sándor által szerkesztett
és válogatott „Három veréb
hat szemmel” című „antológia a magyar költészet rejtett
értékeiből és furcsaságaiból”
(1977, 1982.). Az újra-felfedezést megerősítette a fiatal kutatók/egyetemisták szereplése az évfordulós kecskeméti
tudományos konferenciákon
(1999, 2009.), ahol további helyi
irodalmárok, helytörténészek is
szóltak Mátyási József életéről,
költészetéről (Beke József, Székelyné Körösi Ilona, Péterné
Fehér Mária, Mesznéder Klára,
Bajtai Mária).
Az elmúlt 15 év tehát jelentős
kutatásokkal, tanulmányokkal
és kiadványokkal gazdagította a
Mátyási-szakirodalmat (Herpai
Péter: „A viskói uradalom,...” Válogatás a kiadatlan versekből.
Bp.: MIT, 2003; Mácsik Péter:
„Újabb kutatások Mátyási József kecskeméti éveiről.” Bp.
2009.; Régi magyar költők tára
– XVIII. sz. - 1.+2.; „Mesterkedők” - antológia; szerk.+bev.,
etc.: Kovács Sándor Iván, Bp.
Korona Kiadó, 1999.).
Ilyen előzmények után és
mellett vett tehát újabb fordulatot a „régiekre” való emlékezés 2013 januárjában, amikor
is Mesznéder Klára tanárnő,

helytörténész (maga is izsáki
és kecskeméti illetőségű!) életre
hívta a „Mátyási József Emlékkör”-t. Az irodalmi/helytörténeti kör célja: Mátyási József
életének, korának és műveinek,
kortársainak, kutatóinak, a költő baráti körének és a korabeli
kecskeméti (társasági) életnek
a megismerése és megismertetése; hagyományápolás és az
egészséges lokálpatriotizmus érzésének kialakítása, motiválása.
A Kör munkáját segíti a BácsKiskun Megyei Költők és Írók
Baráti Köre és a Honismeretei
Egyesület helyi tagsága; számos
kiváló helyi intézmény: Ráday
Múzeum, Katona József Könyvtár (és helyismereti gyűjteménye), a Bács-Kiskun Megyei és
Városi Levéltár, valamint az
izsáki tisztelők csoportja.
A „Mátyási József Emlékkör”
több mint egyéves működése
alatt számos kiváló kutató és
előadó ismertette meg Mátyási
József életének egyes szakaszait, műveinek értékeit, költői
nyelvének, nyelvhasználatának
nehézségeit, szépségét; a korabeli Izsák és Kecskemét életét,
a Mátyási-hagyaték és -emlékek
sorát. Hallhattunk előadást
Beke József tanár/nyelvésztől
Mátyási József két két kiváló
kutatójáról: Mészöly Gedeonról és Kiss Istvánról; a „Viskói
uradalom....-ról egy „kurta látogatás” erejéig Balogh Mihály tanár/helytörténésztől; a Mátyási
József–korabeli kecskeméti
tűzvészről és annak megverseléséről, megverselőjéről Ádám
András helytörténeti kutatóról;
a kecskeméti Mátyási-baráti
kőrről, jeles kecskemétiekről
Mesznéder Klára tanárnőtől/
helytörténésztől, a Mátyási József Emlékkör vezetőjétől.
Az Emlékkör tagjai készülnek
a 2015. évi Mátyási Emlékév
rendezvényeire: konferenciára,
kiállításra, koszorúzásokra
– méltó – izsáki és kecskeméti
tisztelgésre. Addig is érdekes
és tartalmas előadásokkal, Mátyási-versekkel és további kutatásokkal hirdetjük a „fennmaradást”, a „magyarul szólást”,
a poétát, Mátyási Józsefet és
emlékezetét.
Bajtai Mária
Toldy és Pilinszky-díjas tanár,
a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság és a Madách Irodalmi
Társaság, valamint a Mátyási
József Emlékkör tagja

FELHÍVÁS
Akinek a tankönyv ingyenességre és egyéb kedvezményekre
jogosító GYVK határozata van, és június 1-től augusztus
31-ig terjedő időszakban lejár, szíveskedjen a megújítást
kezdeményezni az Önkormányzatnál. Kb. egy-három hónap
az ügyintézési idő.
Gera Árpád Zoltánné intézményvezető
Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és AMI
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
Eddig komolyabb elemi kárt
a szőlőterületek nem szenvedtek, igaz még a terméskezdemények sok éjszakát
kint töltenek betakarításig.
A kilátások ígéretesek. A
mondás szerint a vantól nem
kell félni, de jó előre fel kell
készülnünk a tárolás, értékesítés ilyenkor visszatérő
gondjaira. A borfogyasztás
csökkenése mellett az import
borok behozatala zavarja legjobban a piacot, ami a belföldi
szőlő-, és bor árak meghatározója. Részletes egyeztetésre a
soron következő közgyűlésen
is kitérünk.
Tájékoztatjuk tagjainkat,
hogy a területalapú és egyéb
közvetlen támogatások igénylésére, valamint egyes vidékfejlesztési támogatások kifizetésére vonatkozó egységes
kérelmet május 15-ig, elektronikus úton kellett benyújtani,
s a már benyújtott kérelmet
június 2-ig jogkövetkezmény
nélkül lehet módosítani. A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje június 10. 2014.
június 10-ig szankciómentesen benyújthatók az alábbi
támogatási jogcímekre vonatkozó kérelmek: nem termelő
mezőgazdasági beruházások,
ültetvény korszerűsítés, lágyés fásszárú energiaültetvények, kertészeti ültetvények
korszerűsítése, a gyümölcs
és kertészeti ültetvények
korszerűsítése. Kérelem csak
akkor nyújtható be, ha a támogatható terület meghaladja
az 1 hektárt, ha több táblából
áll, egy tábla területe el kell,
hogy érje a 0,25 hektárt. A 0,3
hektárnál nagyobb szőlőültetvény vagy gyümölcsös szintén
támogatható.
Újdonság, hogy a 2003/06/30i mezőgazdasági kultúrállapot
fennállását 2014-től nem

vizsgálja az MVH. Új tájelem-típus került felvételre,
amely a kérelem beadásakor a
MePAR-ban jelölésre kerül. A
fa- és bokorcsoportok területe
támogatható, fenntartásuk,
megóvásuk kötelező.
Az elmúlt héten jelentős
mennyiségű csapadék hullott térségünkben. Ez már
elegendő lehet ahhoz, hogy
a peronoszpóra és a fekete
rothadás elindulhasson az
ültetvényekben. A megelőző
védekezések folytatása indokolt kontakt hatóanyagú
készítményekkel. Fokozottan
kísérjük figyelemmel az atkák
előfordulását, melyek komoly
kárt tehetnek az ültetvényekben. A kialakult gubacsnál
már csak szerény hatékonysággal védekezhetünk a kártevő ellen. A nagy adagú kénnel
végzett permetezés ebben a
mostani időszakban is nagyon
hatásos lehet az atka mellett
a lisztharmat ellen is. A tarka
és a nyerges szőlőmoly folyamatosan rajzik. Szex-feromon
csapdák, magas egyedszámot
jeleznek, erős kártételre lehet
számítani az idei évben. A
tőketörzsön előtört hajtásokat
távolítsuk el még most, mielőtt azok megerősödnének. A
hajtásválogatás már indokolt.
A tőkék így mielőbb a megmaradt, kiválogatott hajtásokba
tudják összpontosítani a növekedési energiájukat. Csak
annyi hajtást hagyjunk meg
folyóméterenként, amennyit erőteljes növekedéssel,
nem túl sűrű lombozattal ki
tud nevelni a tőke. A gyomnövényekre is fordítsunk
kellő figyelmet. Sorkezelés
formájában kijuttatva a glifozát hatóanyagú szereket,
eredményesen tarthatjuk
gyommentesen a szőlőültetvényeket. Az említett hatóanyag

Húsvéti locsolóvers
Vígan örvendezzünk Krisztus feltámadott
Aki a zsidóknak tanácsot tartatott.
Keljetek fel gyászba borult ragyogó csillagok
ma örvendezettek a teremtett állapot.
Felserkent már a nap sötét homályából
mit jövendölt Jézus a bölcsek mondásából
Jézus a mi megváltónk nincs már a sírjában.
Ott uralkodik fent a Mennyországban
Általverték lándzsával Szent Testét
Most hullajtja értünk az utolsó csepp vérét.
Végre a Jézust a keresztről levették
egy sziklába vágott sírba helyezték.
A sír nyílását kővel pecsételték és katonák őrizték.
Mi is elérkeztünk Húsvét másnapjára
illatos vizet hoztunk a lányok számára.
Szabad-e locsolkodni, ez a kérdés a házigazdához
Fehér László a fenti verssel köszöntötte húsvét alkalmából az
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub hölgytagjait. Takács Lászlóné küldte
be a verset azzal a gondolattal, hogy érdemes lenne bemutatni a
fiataloknak is, hogy nemcsak játékos és csacska, sőt idétlen locsolóversek vannak, hanem ilyenek is.

minden magról kelő és évelő
gyomnövényt irt, melyet a
gyomnövények 15- 25 cm-es
fejlettségi állapotában juttassuk ki. Évelő gyomnövények
ellen a gyomok intenzív növekedési szakaszában, amikor a
hajtások hossza eléri a 20-25
cm-t, a magasabb dózist javasolt használni. Apró szulák
ellen közvetlen a szulák virágzását megelőző időszakban
használhatjuk eredményesen
a gyomírtószereket. Ha az
ültetvény nyár közepére kigyomosodik, a nyári kezelést
újra glifozát tartalmú készítménnyel végezzük el. A
kijuttatáskor ügyeljünk arra,
hogy a permetlé nem érheti
a kultúrnövény zöld részeit,
ezért elengedhetetlen a törzs
és kordonkar tisztítás. A fent
említett hatóanyag kifejezetten környezet-kímélő, ezért
az integrált termesztésben is
felhasználható a Syngenta és
BASF jelzései alapján.
Integráció Szövetkezetünk
közgyűlését e hónap 30.-án
(péntek), 17 órakor tartjuk,
ahová minden tagunkat szeretettel várjuk. Előtte, 28.-án
ugyanabban az időben az igazgatóság és a felügyelő bizottsági ülésezik. Helye, Izsák,
Gazdaköri terem. Külön is felhívjuk a fiatal gazda tagjaink
figyelmét a közgyűlésen való
részvételre, ahol őket kiemelten érintő feladategyeztetésre
is sor kerül.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, telefonon, vagy interneten
is (aranysarfeher@sv-net.
hu) kereshetnek bennünket. A www.aranysarfeher.
hu weblapon is igyekszünk
friss információkkal segíteni tagjaink tájékozódását.
Vezetőség

A másik fél
véleménye
Hallgattassék meg a másik
fél is. Kérte az az érintett, akit
lapunk előző számában Mucsi
Irén olvasónk „szólított” meg.
Azt panaszolva, hogy szomszédja kutyája megfojtotta csirkéit,
s a szomszéd nem volt hajlandó
értéken rendezni a kárt. Az
érintett szomszéd szintén megkeresett bennünket azzal, hogy
szeretné maga is a nyilvánosság
elé tárni a saját véleményét.
Eszerint ő elismerte a kárt, csupán azt nem, hogy a baromfiak
30 ezer forintot értek volna.
Szerinte 15-18 ezer forintot maximum. Ennyit kifizetett volna,
ám a károsult nem fogadta el.
Ezért maradt el a kártalanítás.
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Köszönjük!

Újabb nyertes pályázatról
számolhatunk be az Erzsébetprogram keretében, amelyre
Szolgálatunk három csoportot,
azaz 30 gyermeket regisztrált
a program web felületén. Így
2014. május 1-jén utazhattunk
kolléganőim segítségével Budapestre a Kossuth térre.
A Parlament Duna felőli lépcsősorán foglalhattunk helyet
a gyerekekkel. Mondanom
sem kell, hogy a lehető legjobb
helyről élvezhette mindenki
a programokat, melyek levegőben és aszfalton egyaránt
óriási élményt nyújtottak.
Összesen 1320 gyermeknek
nyílt lehetősége erre a kirándulásra, melynek keretében

TETÉZI LAJOS

még ebédet és egész napra
ásványvizet is kaptak.
Büszkék vagyunk az izsáki
gyerekekre példamutató és
tisztelettudó magatartásukért.
Meg kell említenem és elismerésem az Erzsébet-program
dolgozóinak, akik emberfeletti
munkát végeztek, hogy az odalátogató gyermekeknek egy
tökéletes, eseményekkel teli
napot ajándékozhassanak.
Valamint megköszönöm Izsák
Város Önkormányzatának az
autóbusz biztosítását az utazáshoz.
Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető
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Tésztafesztivál hatodszor

Az Izsáki Házitészta Kft. dolgozói mint minden évben, idén
is saját műsorral lepték meg a közönséget

Az iskola és az óvoda kis néptáncos tanulói, oktatójuk Lukácsné Haránt Eszter segítségével, első tánclépéseiket mutatták
be a majális közönségének, akik igen nagy tapssal jutalmazták
őket

Az időjárási bizonytalanságok miatt idén sátrak alatt
készítették ételeiket a főzők,
ám így is igen sok és igen
finom étel készült a főzőverseny keretében, a zsűrinek
nehéz dolga volt, több mint
egy órán át kóstolták és értékelték a benevezett jobbnál
jobb ételeket

Gondolom...

...mindenki hallotta, hogy az Európai Unió
ismételten úgynevezett kötelességszegési eljárás
alá akar vonni bennünket. Most éppen a házi pálinkafőzés engedélyezése miatt. Ahogy nyilván arról
is hallottak, hogy szerintük az összes akácfát ki kell
irtani hazánkban. De, hogy ne csupán a bennünket érintő elmésségeiket
citáljam ide, egy igen szép gyöngyszem az olívaolajos kancsók nyakgörbületének uniós szabályozását célzó elképzelés is. Amihez már csak az
uborkák görbületi szögének korábbi hasonló szabályozási szándéka
hasonlítható. Nyilván, sokaknak jut eszébe, hogy fene jó dolga lehet az
uniós uraknak, hölgyeknek, ha ilyesmikre is van idejük.
Gondolom, emlékeznek még a 2004-es csatlakozás idején sulykolt, igen
„okos” reklámokra is, miszerint a belépés után mi magyarok is nyithatunk cukrászdát Bécsben, meg egyébként is mindenkinek nagyon jó
lesz, mert eljön a Kánaán. Akkor is tudtuk, magam is írtam róla, hogy
ez bizony csak nagyon keveseknek adatik majd meg. Így is lett.
Gondolom, a csatlakozás után egy évtizeddel, a Bécsben meg nem nyitott cukrászdáink okán (is) szerzett tapasztalatok alapján, kinek-kinek
megvan a maga véleménye az uniós bürokráciáról, az egykori reklámok
kiagyalóiról (akik persze tényleg haszonélvezők lettek), s úgy általában
uniós tagságunkról. A pozitív és negatív hozadékokról.
Gondolom, kevesen vitatják ugyanis, hogy vannak pozitív és negatív
hozadékok. Mint mindenben itt sem tisztán fekete, vagy fehér a kép.
Ami a bentlétünkkel kapcsolatosan aligha megkerülhető tény, az az,
hogy igencsak nehéz sorsunk lenne az unión kívül. Láthatjuk, még
tagországként is sok nemtelen támadás éri az országot, gőzerővel működik a kettős mérce. Gondoljuk el, mi volna, ha ráadásul tagok sem
lennénk. Vannak bizonyos realitások, amelyekkel tetszik, nem tetszik,
számolnunk kell. Ezek egyike, hogy az unión kívül még nehezebb lenne
itt Európa szívében léteznünk. Tagságunk meg- és elkerülhetetlen.
Gondolom, egy-egy uniót kritizáló vélemény kapcsán, mindenki hallja
azokat a rosszalló megjegyzéseket, hogy bezzeg a pénzük, az jól jön.
Azt szeretjük, elfogadjuk, csak az uniót nem. Nos, ez egy igen-igen
leegyszerűsítő, és nagyon farizeus vélekedés. Mert miért is van nekünk
szükségünk az uniós pénzekre? Hát azért, mert az uniós csatlakozás
okán a korábbinál is jobban megnyitott, liberalizált gazdaságunk, végleg
padlóra került. Beteljesedett a rendszerváltáskor elindult folyamat.
Gyakorlatilag megszűnt az élelmiszeripar, könnyűipar, ruhaipar,
gépipar (meg a többi) mert külföldiek privatizáltak itt szinte mindent.
Többségük valójában csak piacot vásárolt saját termékeinek, eszük
ágában sem volt itt termelni. Nézzünk körül. Hol vannak a cukorgyárak,
velük a cukorrépát termelők (s mennyiért is vesszük most a cukrot?),
s hol vannak (hogy messzire ne menjünk) a kecskeméti, nagykőrösi
konzervgyárak (s a terményeket nekik megtermelők), vagy a nagyhírű
ruha- és cipőgyárak (s az ott dolgozók)? Külföldiek kezében energiaellátásunk, bankszektorunk. S folytathatnánk a sort. Tehát tényleg
el kellene alélnunk attól, hogy néha valamit visszaadnak, s cserébe
a kevés maradékot is hódolva, önfeladón elébük kellene terítenünk?
Sajnos vannak, akik így gondolják. De ne hagyjuk, hogy meg is tegyék.
Védjük meg legalább az akácainkat...

A Sárfehér Néptánc Egyesület csoportjai a tőlük megszokott
magas színvonalú műsorukkal a megszokott sikert aratták

A székelyudvarhelyi Kék Iringó Néptánccsoport tagjai, akik
Erdélyben őrzik a magyar néptánckincset, gyönyörű ízelítőt
adtak tudásukból

A színpadi programokban sikeres műsorokat adtak a helyi
moderntánc-csoportok is

A program részeként két
tárlat, egy gyermekrajz kiállítás és egy fotókiállítás
nyílt a Művelődési Házban.
Bálint Vilmos nyitotta meg
azt a fotókiállítást, amelynek
képei környékünk természeti
szépségeiből kötött csokrot
tártak az érdeklődők elé

A Művelődési Házban a kiállítások mellett a zeneiskolások
műsora és játszóház várta az
érdeklődőket

Az Ezüst Gólya Nyugdíjas
Klub a régi posta épületében
állította ki a maga kis tésztamajálisát

IZSÁKI Hírek
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Börtönkísérlettől a hétköznapi hősökig
Philip Zimbardo, a szociálpszichológia professzora, a világ egyik
legnagyobb hatású gondolkodója,
Budapesten járt. Ő vezette 1971ben a Stanford Egyetemen azt a
börtönkísérlet, amely során pszichológiai szempontból vizsgálta
az emberek fogságban való viselkedését. A részt vevő önkéntes
diákok foglyok és őrök szerepét
játszották el egy, az egyetem alagsorában berendezett börtönben.
A kísérletet azonban a befejezés
tervezett ideje előtt félbe kellett
szakítani, mert az alanyok viselkedésükkel veszélyeztetni kezdték egymás testi és lelki épségét.
Zimbardo így foglalta össze az
eredményt: „Hat nap elteltével
véget kellett vetnünk a játékbörtönnek, mert amit láttunk,
iszonyatos volt. Többé már nem
volt nyilvánvaló sem számunkra,
sem a legtöbb kísérleti személy
számára, hogy hol végződnek
ők és hol kezdődnek szerepeik.
A többség valóban »rabbá« vagy
»börtönőrré« vált, és többé nem
voltak képesek tisztán különbséget tenni a szerepjátszás és
saját személyük között. Viselkedésüknek, gondolkodásuknak
és érzéseiknek szinte minden
aspektusában drámai változások
következtek be. Nem egészen egy
hét alatt a bebörtönzés élménye
(időlegesen) elmosta az egész addigi életük során tanult dolgokat;
felfüggesztette az emberi értékeket, kikezdte az énképüket, és
az emberi természet legtorzabb,
legközönségesebb, legpatologikusabb oldala került felszínre. El
kellett borzadnunk, amint láttuk,
hogy egyes fiúk (»őrök«) úgy kezelnek másokat, mintha hitvány
állatok lennének, örömüket lelik
a kegyetlenségben, miközben
mások (»foglyok«) szolgálatkész,
engedelmes, dehumanizált gépekké váltak, akiket csak a menekülés, a saját egyéni túlélésük,
valamint az őrök ellen halmozódó
gyűlöletük foglalkoztatott.”
Zimbardot ez a kísérlet késztette arra, hogy feltegye azt
a kérdést: vajon mitől válnak
teljesen normális, hétköznapi
emberek egyszerre végtelenül
kegyetlenné? Hogyan fordulhat
elő, hogy bizonyos körülmények
között a teljesen normális, hétköznapi emberek megkínozzák,
akár meg is ölik a nekik mit sem
ártó, teljesen normális, hétköznapi embertársaikat? Vagy mégis
lehetséges lenne? Zimbardo professzor a történelemből és saját,
kutatásaiból vett példák hosszú
során keresztül bizonyítja be,
hogy a helyzeti erőviszonyok és
a csoportdinamika hatására miként változhatnak tisztességes,
feddhetetlen nők és férfiak szörnyeteggé. Ekkor nem az emberi
lélekben eredendően megvolt
hajlama került uralomra, mert
az embert mindig a helyzet teszi
embertelenné, pontosabban a
rendszer, amelyben élni kényszerül. A gonoszság a hatalom
által jön létre, a hatalom pedig
személyiségromboló hatású.
Ugyanakkor természetesen az
egyén viselkedésében közrejátszó, a helyzetből és a rendszerből

fakadó tényezők nem szolgálhatnak mentségül, nem menti fel a
felelősség alól az erkölcstelen,
törvénybe ütköző vagy embertelen cselekedetek elkövetőit.
Továbbá nem lehet figyelmen
kívül hagyni azok felelősségét
sem, akik akár embertelen eszmék, akár egyéni hatalmi, sőt
gazdasági érdekek szolgálatában
létrehozzák, fenntartják, működtetik a rendszereket, amelyekben
az ember elaljasul.
Nincs itt valami kísérteties
hasonlóság a börtönkísérlet szituációja és az emberiség eddigi
történelme során létrehozott
társadalmi életünk, – ahol a „börtönőrök” az állam szolgálatában
álló, bármilyen szintű vezetőink
és „rabok”, vagyis a nép – közötti viszony között? Nem úgy
viselkednek-e „börtönőrök”,
hogy ők a hatalom birokosai,
akik már-már a felsőbbrendűség és a csalhatatlanság érzetét
keltve, mindent megtehetnek, a
„börtön” rendjének védelme érdekében? Vajon a „börtönőrök”,
ugyanúgy betartják a törvényeket, mint ahogy azt a „raboktól”
elvárják? Vajon a pályázatok
részlehajló elbírálása nem a
„rabok” megosztására irányul?
Fontos, hogy rend legyen a „börtönben”, és ehhez a legfontosabb
a fegyelem, a központi irányítás
elfogadása és tartózkodás az
egyéni megnyilvánulásoktól!
Ennek érdekében születnek a
„börtönszabályok”, elhitetve
azt, hogy ez a „rabok” érdekében
történik. A „rabok” persze lázadnak a „börtönszabályok” ellen.
A társadalmi gyakorlatban például úgy, hogy nálunk kurucos
virtussá fejlődött az áfa-nélküli
kereskedelem és az adóelkerülés
módszertana. Ezzel persze a „rabok” is elvesztik azt az erkölcsi
alapjukat, ami alapján, számon
kérhetnék a „börtönőrök” által
elkövetett törvényszegéseket. A
„rabok” között is vannak „jók”,
akik a „börtönőrök” kegyeit
keresve igyekeznek kiváltságos
helyzetbe kerülni. Más részük
küzd a „börtönőrök” önkénye
ellen, de azok megtorlásra és
kiközösítésre számíthatnak.
Legtöbbjük azonban passzív,
letargiába menekült módon éli az
életét, remélve azt, hogy nem lesz
rosszabb a helyzete. Kétségtelen,
hogy a „börtönőrök” között is
van együtt érző és igazságos,
de maga „börtön rendszere”
mégiscsak a „börtönőri” önkény
szerint alakul – érezhetően rossz
irányba!
Zimbardo, miután a börtönkísérlet tapasztalatait értékelve rájött, hogy egy rossz rendszerben
a „jó” hogyan válhat „gonosszá”,
egy jó évtizede már inkább azt
kutatja, hogy „rossz” emberből
hogyan lehet „jó”. „A hétköznapi
életben, amikor a többség behódol, mindig akadnak néhányan,
akik fellázadnak. A lázadókra
sokszor hősként tekintünk, mert
ellen tudnak állni az igazodás, a
konformitás kényszerének. Hajlamosak vagyunk azt gondolni,
hogy a hősök kivételes emberek,
akik bátor tetteikkel, életen

át tartó kitartásukkal nem is
közénk, földi halandók közé tartoznak. Vannak ilyen rendkívüli
személyek, de a hősök sorában ők
a kivételek. Ők azok, akik egész
életüket az emberiség egy-egy
ügyének szolgálatára teszik fel.
Mellettük ott sorakoznak a pillanatok, a helyzetek hősei, akik
határozottan fellépnek, amikor
szolgálatukra szükség van.”
Felmérések igazolják, hogy a
magyar társadalmat az erős bizalmatlanság jellemzi. Egy társadalmi jólétről szóló vizsgálatban
a következő kérdést tették fel:
segítenének-e önnek az emberek, ha rászorulna? Tízből nyolc
interjúalany nemmel válaszolt.
De nem bízunk a politikában
és az intézményekben sem. Az
emberek 46 százaléka érzi úgy,
hogy nem tudja befolyásolni
mindennapi dolgait, 91 százalék
szerint a törvénysértők elkerülik
a büntetést, 77 százalék szerint, aki vinni akarja valamire,

rákényszerül, hogy egyes szabályokat áthágjon, 84 százalék
szerint senki sem törődik a
másik emberrel.
Philip Zimbardo, azért érkezett
Budapestre 2014 márciusában,
hogy elindítsa a Hősök Tere Projektet, amelynek keretében 120
önkéntes próbálja meg hazánkban adaptálni a neves szociálpszichológus, hétköznapi hősök
kísérleteit. A lényege: minél több
jótettel arra buzdítani a magyarokat, hogy megnőjön a bizalmuk
egymásban és önmagukban, és
levetkőzzék a mindennapos közönyt. A kutatási eredményeket
próbálják lefordítani a hétköznapok nyelvére, és olyan könnyen
elsajátítható eszközöket adni az
emberek kezébe, amelyek segítségével a negatív helyzeteket
pozitív lehetőségekké tudják
alakítani, hogy egyre több ember ismerje fel azokat a szituációkat, amelyekben segítséget
nyújthatnak másoknak, vagy

megmutathatná magát, változtathatna hozzáállásán. A projekt
keretében már megkezdődött az
önkéntesek és trénerek képzése,
a továbbiakban kiállítást, konferenciát, szabadtéri fesztivált is
szerveznek majd, június 20-án
pedig önként jelentkező felső tagozatos pedagógusokat képeznek
ki, akik tovább adhatják a pozitív
szemléletet a gyerekeknek. Így
juthat el reményeik szerint az
országban mindenhova a Hősök
Tere szellemisége, vagyis az,
hogy egy kicsit jobban figyeljünk
oda egymásra, vegyük észre,
a környezetünkben élőknek
mire van szüksége, nyissunk
egymás felé – teremtsünk egy
élhetőbb világot magunknak.
Ehhez minden ember önálló gondolkodására és annak tevőleges
kifejezésére van szükség.
Az vagy, amit teszel! – ez a Hősök Tere Projekt szemlélete.

Faragó Gábor
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Tájékoztató Izsák fejlődéséről
Tisztelt Izsáki Lakosok!
2013. november 28-án kötött szerződés szerint
Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos, Jakabszállás, Kerekegyháza, Ladánybene, Lajosmizse és
Szentkirály települések szemete 2014. január
1-től Izsák város hulladék lerakójába kerül.
(Természetesen ugyanannyi díjat fizetnek, mint
mi Izsákiak.) Ez, azt jelenti, hogy plusz 29.840

fő szemete kerül hozzánk. Ezt többek között
köszönhetjük drága polgármesterünknek, mivel
Ő képviseli városunkat az Izsák-Kom Kft-nél,
csupán egyéb elfoglaltsága miatt ezen tényről elfelejtette tájékoztatni a lakosságot. Ezután méltán
mondhatja: „Izsák az én szemétdombom!”
S. Juhász Magdolna
Izsák, Széchenyi u.20.

Tisztelt S. Juhász Magdolna! Tisztelt Izsákiak!
Mindig köszönettel veszem az
építőjellegű észrevételeket és
javaslatokat, ha azok településünk fejlődésével vannak kapcsolatban és megvalósításukhoz
megfelelő források állnak rendelkezésünkre. Közeleg a helyhatósági választás, így egyre
több észrevétel, megjegyzés éri
az Önkormányzat, a Hivatal és
a tisztségviselők munkáját. Mi
közszereplők vagyunk és a jogos
kritikát felvállaljuk és belátjuk
esetleges tévedéseinket.
Jelen esetben azonban nem
erről van szó. A fejlődés útja a
hulladékgazdálkodás területén
is megkezdődött, amit többen
saját értelmezésükből eredően
nem akarnak megérteni és
mindent elkövetnek - ha kell
többletköltségeket rónak egy
térség lakosságára - hogy az EU
irányelvei, a Magyar Országgyűlés törvényei és a Kormány
rendeletei ne azonnal valósuljanak meg a leírtak szerint.
A hulladéklerakónak története

van, amely Önök előtt pergett
le és a nyilvánosság jelenleg is
működő rendszerében nyomon
követhető. Téves állítás, hogy nő
a lerakott szemét mennyisége,
mivel a levélíró ellenkezései ellenére májustól újra indult a szelektív hulladékgyűjtés és jelentős
mennyiség kerül a Kecskeméten
működő válogatóműbe.
A lerakó területe értékesítésre
került, így az, tizennégy önkormányzat tulajdona. Ettől függetlenül az iparűzési adót a gazdasági társaság hozzánk fizeti,
közel negyven helyi embernek
biztosít megélhetési lehetőséget
és ami a legfontosabb, hogy az
elmúlt 12 évben a depóniával
bizonyítható módon nem volt
probléma, annak működését a
környezetvédelmi hatóságok
rendszeresen ellenőrzik és eddig
mindent rendben találtak. A
tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket az első körben
megkapta a szolgáltató.
Örülök, ha a levélíró akkora

befolyást tulajdonít részemre,
hogy a gazdasági szervezet
munkáját egyedül is tudom befolyásolni. Az elmúlt időszakban
a döntések az egyenlőség, partnerség, a közös célok megvalósításának elvei mellett születtek
és ezt kívánjuk folytatni az
elkövetkező időszakban is.
A cél változatlan, a környezetvédelem szabályainak megtartása mellett a legkisebb szennyezés elve mentén biztosítani
a lerakó működését. Ha ezek a
szabályok megsértésre kerülnek, akkor kérem, hogy jelezzék
felém és a szükséges intézkedéseket kezdeményezni fogom.
Csak zárójelben jegyzem meg,
hogy a nyílt testületi ülések
végén a várost érintő, vagy itt
történő eseményekről tájékoztatom a Képviselő-testületet,
mint ahogy a testület tagjai is
elmondják a hozzájuk érkezett
bejelentéseket.
Mondok József
polgármester

„PÁHI AJTÓ-ABLAK” Gyártó üzem ajánlata
Fa és műanyag nyílászárók gyártása, beépítése, termelői áron!
Érdeklődni: Góhér Mihály asztalos mesternél
a 06-20-322-82-27 telefonszámon lehet.
vagy Páhi, Rákóczi u. 56.
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v a llás
Veletek vagyok
„Jézus belépett közéjük,
noha az ajtók zárva voltak.”
Jézus jelenlétének egy szokatlan formáját élték át a
tanítványok napról napra az
Úr feltámadása után. Itt van,
velünk van, bármikor közénk
léphet, vagy talán mindig itt
is van, csak nem látjuk. De
hát akkor úton, itthon, éjjel-nappal, mindig jelen van.
Hallja, amit mondunk, látja
gondolatainkat is. Ez tényleg
a való világ villája! Jézus az
Isten kamerája, csak ennek
látóköréből nem lehet kimenni. Talán szeretnénk olykor
„dolgaink elől rejtegetni”, de
ő irgalmas szemmel nézi életünket, botlásainkat és gyötrelmünket. Egyszerűen jelen
van, vagy figyelmes szeretete
miatt mi vagyunk jelenvalók
számára.
Olyan ez a jézusi jelenlét,
mint amikor a kisgyerek éjszaka felsír. Anyukája nem
gyújt világot, hanem odamegy, megsimogatja, megigazítja takaróját, csókot lehel a
homlokára. Minden rendben
van. Annál nagyobb biztonság
számunkra, hogy jelen van az
Úr, nem is lehetne. Tudja Ő,
mikor mire van szükségünk,
hogy vigasztaljon, segítsen,
bátorítson, nem hagyja, hogy
elveszettnek, magányba roskadtnak érezzük magunkat.
Vannak érintései, vigasztaló
simogatásai. Amikor mi is
mondjuk a két emmauszi

tanítvánnyal: „Ugye, lángolt
a szívünk, ahogy kifejtette az
írásokat?”
„Ezt cselekedjétek, valahányszor emlékeztek rám!”
Szentségi jelenléte elveszi a
templom kongó ürességét,
megtölti a személyes jelenlét
varázsával, nem üres terembe, hanem a jelenlévő Krisztus szobájába lépünk. Nem
belép. Jelen van. Nem mindig
tudatosul bennünk, hogy
„Őbenne élünk, mozgunk és
vagyunk”, de a tabernákulum előtt kétségtelenné válik
búcsúzáskor mondott ígérete:
Veletek vagyok mindennap!
Azért a szavaink, tetteink
nem mindig azt mutatják,
hogy tisztában vagyunk ezzel
az állandó jézusi jelenléttel.
Megfeledkezünk róla, rossz
gyerekként rosszalkodunk,
nem érezzük, hogy sokkal
nagyobb szeretet vesz körül,
mint bármi más a világon!
Emberek szeme elől rejtve úgy
cselekszünk, mintha Jézus
nem is volna itt? Bizony, szomorkodhat miattunk az Úr!
Mondhatná erre is. „Köztetek
ne így legyen!”
Feltámadt Urunk! Kérünk,
juttasd eszünkbe újra és újra,
hogy jelen vagy, javunkra, üdvösségünkre vagy jelen, nem
hagysz el minket, hogy mi se
maradjunk el tőled, Életünk
és Feltámadásunk!
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Májusban minden este fél 7-kor litániával köszöntjük a
Szűzanyát, utána közvetlenül kezdődik a szentmise.
- Az első szentáldozás napja június 21, a 9 órai szentmisében
járulnak először szentáldozáshoz a gyermekek.
- Pünkösd vasárnapján és másnapján vasárnapi szentmise
rendet tartunk.
- Június, Jézus Szíve hónapja. Minden pénteken este fél 7kor imádkozzunk a Jézus Szíve litániát, utána közvetlenül
kezdődik a szentmise.
- Az évzáró Te Deum június 15-én a 9 órai szentmisében
lesz.
- Lehetőség szerint minden vasárnap este a szentmisék előtt
és alatt vendég atyák gyóntatnak.
- Lesiné Ilonka néni tartós betegsége miatt a sekrestyei
szolgálatot Gellérné Marika vállalta. Templomi, plébániai
ügyeikkel nyugodtan keressék meg!
- Kérjük a temetők használóit, hogy a sírokról leszedett
virágokat, koszorúkat, egyéb tárgyakat szelektíven helyezzék
el a kijelölt hulladékgyűjtő helyeken. A következők szerint.
A szerves anyagokat (virágok, egyéb növényi hulladékok)
szíveskedjenek külön rakni. De a műanyag virágokat már
ne ezek közé helyezzék. Sajnos tapasztalható, hogy vannak,
akik ezeket is a komposztálható növényi részekhez rakják.
Ezeket külön kel gyűjteni a koszorúvázakkal, a műanyag
vázákkal, s az egyéb nem bomló anyagokkal. Vagyis két felé
kell pakolni. Élő és lebomló anyagokat az egyik helyre, a nem
lebomló anyagokat a másik helyre. Egy kis odafigyeléssel és
együttműködéssel a temető fenntartásában komoly anyagi
megtakarítás, s nem mellékesen jelentős környezetkímélés
érhető el. Kérjük legyenek ebben partnerek!

Református múltunk 60.
„1816. Február 20. A Prédikátor /Mocsay József lelkipásztor
–N.Á./ , Fekete István, Csősz
Mihály, Csukás Ferentz, Csukás
András, Horvát Péter, Szegedi
Mihály, Cséplő János, Szegedi
István jelenlétében.
1.) Varga Kapitány úr szemellyesen megkeresvén a Prédikátort azeránt, hogy kivánná
tudni, ha vallyon az Eklézsia
megveszi a téglát vagy nem, a
melyet ámbár kisebb számba,
de még abban el adhatna, mégis
inkább adna az Eklézsiának
összvességgel oltsobban is, tsak
azét mivel rövid idön elhordozoskodik Szabadszállásáról,
erössen állítván, hogy több
van a kementzében 30 ezernél.
Ezt a Prédikátor a Gyülésben
előadta. Ugyan tsak Curator
Horvat Péter és Csukás András
a tégla megvizsgálására másod
ízben deputála személlyek referálván, hogy a tégla felette
alkalmatlan, mind azért mert
nints jól ki égetve, mind azért
mert ott soká elhagyatva álván,
a sok esözés miatt igen sok kár
van benne, végeztetett: Mivel
olly alkalmatlan a tégla tehat
irattasson meg Varga Kapitány
úrnak, az Eklézsia a mondott
okokra nézve a tégla vételétől
le mond.
2.) Így tehát mind kő, mind
tégla, sőt mondhatni mind vájog
nélkül lévén az Eklézsia; mert a
mi vettetett volt a múlt nyáron

a Helység bírája által a földes
Uraság rendeletje szerint, oly
formán, hogy ha a Helységre
marad továbbrais az építés, úgy
övé, ha az Eklézsiákra megy
által, úgy azé légyen a vájog
vetésbéli költség; a rakás a sok
esőzés miatt, nagyobb részént
mind elromlott. Szerentséje az
Eklézsiának, hogy a helység
Házának egy része lerogyván, a
még jó vájogot a biroság elkérte
az Eklézsiától, és ekképpen az
egész vájogbéli költséget magára vette. Az oskola épittetése
pedig mulhatatlan, kérdésbe
jött miképpen tétessen az építés? Melyre végeztetett, megvárván a jövő héten tartando
úri széket végire kell menni, ha
vallyon egy átallyában levészi
é az uraság a Helységröl az
építtetés terhét, és ha ugy lesz,
tehát a miből lehet a sárból kell
az oskola falát tsináltatni.
3.) A Parochiális Ház kéményének felső része nagyon ki felé
álván, félni lehet a le rohanástól.
Erre nézve az Eklézsia Curatorának meg hagyatott, hogy kőmives által nézesse meg ha lehet
rajta segíteni jó ha nem, le kell
szedetni s ujjonnan rakatni.
4.) Minden épületei romlo
félben lévén az Eklézsiának,
s bizonytalan mely órában
rogynak le, kemény materia
nélkül pedig kevésre mehetni;
erre nézve az idő ki nyilásával
itt helyben 20 ezer tégla fog

A jó munkához hajdan is sok jó tégla és idő
kellett, különösen, ha a kettőt kevés jószándék
kötötte egybe. A templom ekkor még valószínűleg jó állapotban volt, hiszen alig húsz esztendeje állott, ám minden más visszatérőben volt
oda, ahonnan vétetett…Az uraktól függés pedig
sok esetben nem bizonyult jobbnak az elvtársaktól való függésnél. Hiszen az egyenlőknél

égettetni. Melynek is ezerét, a
mint az Eklézsia Curatora emlitette a Tégla vető 7 forintokért,
azomban minden fűtő jukat egy
vékáért és minthogy 3 jukra
lesz, 3 vékáért kivánván 15 v.
20 szekér fűteni valót.
5.) A Parochia udvarán lévő,
s már meg romlott kávái miatt
ledülő félben lévő kutra nézve
határoztatott: kérettessen meg
a Helység Bírája a Curator által
a megtsináltatására, a melyet
ha nem tellyesit, az Eklézsia
fogja tsináltatni, inkább mint
bé omoljon, s azután fogja kívánni a tsináltatás árát az úri
széken.
6.) Panasza lévén az iskola Tanítónak, hogy tavai bíró Csősz
Mihály még egy öl szalmával
adós, s nem akarja meg fizetni,
melyre jelen lévén a volt Bíró
, azt mondotta, hogy idejében
soha sem sürgette, pénzel kínálta, de fel nem veszi, azomba
nem egy öllel, hanem tsak féllel
tartozik; tehát meg kérettetett,
hogy egyezzen meg a panaszolkodóval, külömben a földes
Uraság által is fog a fizetésre
kénszerittetni.
7.) Szóba jött hogy a bíróság az
idén az oskolára fűtőt nem adott,
holott a másik oskolára két
szekérrel adott; ennek a mi oskolánk részéről való tellyesítése az
Eklézsia Curatorára bízatott.”
(P.IV.: 53-54.ol.)
közli: Nagy Árpád

egyenlőbbek is rendszerfüggetlenül voltak és
vannak. Az Isten népének igazi kérdése az, hogy
ami rajta áll az áldozathozatalban, mennyi
hittel bírja? Hogy hány szekér fával kell majd
béfűteni azoknak, akiket illet, az pedig majd a
Fennvaló dolga. Ha vállaljuk, ami ránk bízatott, azt Rá bízhatjuk! A falakat is tartja még,
bár azok ránk bízattak.
-na-

Gyülekezeti hírek

- május 25-én (vasárnap), 14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- május 29-ém (csütörtök), 18.00: Mennybemenetel ünnepi istentisztelet
- június 2. (hétfő), 17.00: I. éves konfirmandusok vizsgája a presbitérium előtt
- június 5-6-7., 18.00: bűnbánati-előkészítő istentiszteletek a gyülekezeti házban
- június 8., 10.00: Pünkösd ünnepe; II. éves konfirmandusok fogadalomtétele
- június 9., 10.00: Pünkösd ünnepzáró istentisztelet.
- június 15., 10.00: Trianon-Összetartozás vasárnapja; emlékbeszédet mond: Bogár László
tanár úr.

IKEM hírek

- május 24. (szombat), 16.00: Domonkos László: „Balti partizánok a Szovjetunióban” c. előadását hallgathatják a Református Gyülekezeti Házban
- június 15. (vasárnap), 10.00: Trianon-Összetartozás vasárnapja, emlékbeszédet mond: Bogár
László közgazdász, helyszín a református templom.
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGEMLÉKEZÉS
Özv. Szabó Sándorné
(szül. Daróczi Mária)
halálának 30 éves évfordulójára.
Lánya, unokái,
unokavejei, dédunokái

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Csizmadia Mihályné
Takács Erzsébet
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

IZSÁKI Hírek
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Torna

90 esztendő

Csapattagok:
I. kcs.: Bencsik István, Bognár Bence, Páli Donát, Perjés Kenéz és Tóth Marcell
II. kcs.: Bárdi Áron, Csősz
Tamás, Fekete Lajos, Perjés
Bendegúz és Vida Jonatán

A budapesti országos döntőn szerepelt csapatunk

III-IV. kcs.: Bárdi Márk,
Hajma András, Konkoly
Dominik, Kovács Milán,
Mózes László, Varga István
és Vida Izsák.
Szabó József

2014. április 12-én rendezték meg Budapesten a Torna
Diákolimpia országos döntőjét. A III-IV. korcsoportban
az elődöntőkből bejutott
14 csapat versenyzett. Az
izsákiak VIII. helyezést
értek el.
2014. 04. 25-én Kiskunhalason, a Fazekas Kupán
vettünk részt. A tanév utolsó versenyén az I. korcsoportosok a hatodik, a II. és
a III-IV. korcsoportosok a
harmadik helyezést szerezték meg.

2014. május 21.

A Fazekas Kupán szerepelt csapataink

Április 26-án ünnepelte 90dik születésnapját id. Gellér
Ferencné Hörgyög Teréz, aki
Izsákon született és itt is él.
Mint mondja, nem kímélte
magát a hosszú éltért, hiszen
igen sokat dolgozott. Ám lehet,
hogy éppen ennek köszönheti
a kilenc évtizedet és azt, hogy
ma is jól van. S valóban, a 90 év
sem igen látszik rajta, csupán
a látása romlott meg, de ez
sem gátolja abban, hogy a ház
körüli munkákat elvégezze.
Már 13 évesen ő volt édesapja
legfőbb segítsége a mezőgazdasági munkákban. Kocsit
rakodott, hajtott, szántáskor
lovat vezetett, segített amiben
tudott. Felnőttként, fiatalasszonyként is maradt a mezőgazdaságnál. Előbb az állami
gazdaságban, majd a téeszben
dolgozott. Egy időben férjével
bérfűrészelést is vállaltak.
Sok izsáki ház tetőanyagát
fűrészelték ki együtt. Egy fiuk
született, aki három unokával
ajándékozta meg őket, de már
három dédunokának is örülhet Trézi néni. Sajnos már a
férje nélkül, akit tizenhárom
éve vesztett el, hat évig tartó

Hagyományápolás

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szeretettel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Németh Mihályné
Bús Etelka
temetésén megjelentek, részvétük és
szeretetük jeléül sírjára koszorút, virágot
helyeztek, soha el nem múló fájdalmunkat
együttérző szeretetükkel enyhíteni
igyekeztek. Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub
tagjainak külön is köszönetet mondunk
támogató részvétükért.
A gyászoló család

„Tündérország rózsái közt
gyöngyharmatot szedtem, /
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.” szól a húsvéti
locsolóvers. Azt ugyan nem
tudom, hogy idén akár egyetlen
legényke is iparkodott volna
megkeresni Tündérországot,
és ott gyöngyharmatot szedni,
ám azt mindenki láthatta és
tapasztalhatta Húsvét hétfőjén,
hogy locsolkodáshoz kicsinek és
nagynak igen csak volt kedve.
Történt ugyanis, hogy a tavalyi
nagy siker után, a Sárfehér
Néptánc Egyesület ebben az
esztendőben is megszervezte a
hagyományőrző húsvéti locsolkodást. Három háznál várták a
leányok a legényeket, akik lovas
kocsikon érkeztek. No nem

gyöngyharmattal,
hanem szódavízzel. A legkisebb leányok sivalkodva
– nevetve szaladtak
el a hideg zuhany
elől, a nagyobbak
már igyekeztek viszonozni a fiúk „figyelmességét”, és
az asszonyok sem
maradtak adósai
az őket megöntöző ifjabb és
idősebb legényeknek. Így hát
jutott víz leánynak s legénynek
egyaránt, mert készült mindenki.
De mi a jó ebben?kérdezte értetlenkedve valaki.
Nos, - jó volt, hogy
sokan voltunk együtt.
Az igazi ünneplés
ugyanis közösségben történik, nem
elvonulva húsvéti
wellness-hétvégére.
- Jó volt együtt locsolkodni. Jókedvűen, izgatottan, nevetve, játszva. Fontos
lenne ugyanis, hogy ne csak
hétköznapi, sokszor fáradt,
sokszor gondterhelt arcunkat

TeSzedd
Május 10.-én az izsáki Kolontó Polgárőrség
is csatlakozott az országos TeSzedd akcióhoz,
amely 1800 helyszínen zajlott az országban.
Idén egy európai eseményhez is csatlakozott
a mozgalom. Tizenhat tagállam, valamint öt
EU-n kívüli ország is szemétszedést szervezett
„Tisztítsd meg Európát” címmel. A polgárőrök
a város területén belül és kívül is gyűjtötték
a szemetet.

Bagócsi Károly címzetes
főjegyző tolmácsolta az
állami és önkormányzati
köszöntést

súlyos betegség után. Ám mégsem él magányosan, hiszen
fia, annak felesége naponta,
az unokák dédunokák pedig
gyakorta látogatják. Ez a legnagyobb öröm számára.
A kerek évforduló alkalmából
az állam és az önkormányzat
jókívánságait Bagócsi Károly
címzetes főjegyző tolmácsolta
az ünnepeltnek április 26-án,
a születésnapon, amikor a
család is köszöntötte a szeretett édesanyát, nagymamát,
dédmamát, anyóst.
mutassuk meg egymásnak, hanem az ünnepit is. Azt az arcot,
mely az ünnepben megnyugvást
talált lélek tükre.
- Jó volt végre anyagi számítás
nélkül együtt lenni. Hiszen ma
már a legtöbb helyen a locsolkodás is csak a pénzről szól.
- Jó volt visszatérni az elődök
szokásához, még ha a locsolkodás értelmén, tartalmán nem
sokan töprengenek. De hátha
néhányan el kezdik keresni a
tartalmat is, ha már megvan a
forma, s próbálják megállítani
életünk kiüresedését, tartalmatlanná válását.
Bizony úgy lett, mint az idézett locsolóversben: megáldott

bennünket az Isten. Megáldott
közös ünneppel, közösséggel,
vidámsággal, lélekkel…
Nagyné Igaz Melinda
Sára

IZSÁKI Hírek
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Még egyszer az ebek tartásáról
Egy jó szándékú izsáki lakossal
történt beszélgetés nyomán
– természetesen sok epés megjegyzés címzettjeként – még
egyszer megpróbálom összefoglalni az ebtartással kapcsolatos
kötelezettségeket.
Az első legnagyobb gond, hogy
a közterületen megjelenő különböző méretű és magatartású
kutyák jelentenek problémát és
veszélyeztetik az idős embereket és kiemelten a gyerekeket.
Ezek az ebek általában a gazdák
nemtörődömsége végett kerülnek ki a város utcáira, tereire
és parkjaiba. A kóbor állatok
mellett előfordulnak olyanok
is, akik a kölcsönös megegyezés
alapján kísérik gazdáikat és ezzel kellemetlenséget okoznak.
A kóbor ebek esetében élni
tudunk a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által
létrehozott és Kecelen működő megőrző szolgáltatásainak
igénybevételével (befogás, elszállítás, egészségügyi ellátás
stb.), de ez a város költségvetésének jelentős terhet jelent. A
megjelenő kiadások két tételből
tevődnek össze. Van egy telepfenntartási állandó költség, ami
lakosonként 117 Ft/év összeget
jelent, ez a 2014. évi adatok
alapján 704.457 forint, míg a
beszállított ebek után 10.145
Ft/db kiadás, ami az előző évi
tapasztalat alapján 385.510 Ft
és ez máris 1,1 millió forintos
kiadást jelent.
A második probléma az, hogy
a veszélyeztetett kör jogosan
várja el a Polgármesteri Hivatal
intézkedését. Erre korábban a
Képviselő-testület az állattartásról szóló 8/2011.(V.4.) számú
rendeletével helyi szabályokat
alkotott meg, azonban az Alkotmánybíróság 146/2011.(XII.2.)
AB határozatával megállapította, hogy „ a kedvtelésből tartott
állatok tartásának szabályozása
nem lehet az önkormányzatok
képviselő-testületének biztosított jogalkotási tárgy.” Ennek
nyomán a Képviselő-testület
14/2012.(X.31.) számú rendeletével 2012. november 15.
napjától hatályon kívül helyezte
rendeletét.
Azonban nem maradtunk
eszköztelenek, és ezek alkalmazására szeretnék kitérni:
1.) A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.)
Korm. rendeletet módosító
115/2012.(VI.11.) Korm. rendelet több ponton módosította az
állattartást, különösen a kutyák
tartásának szabályait. A korábban eltörölt eb nyilvántartást
új alapokra helyezve állította
vissza. Az országos nyilvántartás három eleme a mikrochip
(elektronikus transzponder),
a beültetést és az országos
nyilvántartásban történő adatrögzítést állatorvos és az eb
összeírását végző önkormányzat végzi. Az ebek összeírása

három évenként kötelező és ezt
a feladatát az Izsáki Polgármesteri Hivatal június-július hónap
folyamán el fogja végezni.
2.) Már 2012 augusztusától a
kutyatartó kötelessége, hogy
az állatorvosnál kezdeményezze az eb megjelölését, illetve a
korábban már megjelölt kutyák
regisztrációját. 2013. január
1. után a 4 hónapnál idősebb
kutya már csak chippel ellátva
(és regisztrálva) tartható. A kutyák chipezéséhez követelmény
a veszettség elleni védőoltás
felvétele. A veszettség elleni
védekezés részletes szabályairól a 164/2008.(XII.20.) FVM
rendelet 3-4. §-ai tartalmaznak
pontos szabályokat.
A napokban lezajlott eb ltások
tapasztalata, hogy nem minden
kutyatulajdonos tett eleget az
ebek oltásfelvételi kötelezettségének és különösen indokolt
az 1.) pont szerinti ellenőrző
összeírás elvégzése. Már csak
zárójelben jegyzem meg, hogy
törvénytisztelő polgárok több
alkalommal is elmondják, hogy
túl nagy toleranciával vagyunk
a törvényt nem ismerni akarókkal (önkényes eljárásokat
folytatókkal) szemben.
Határozottabb fellépést várnak
el. Az önkormányzat nem élt a
díjfizetési kötelezettség bevezetésének lehetőségével, hogy
elősegítse a chipezés önkéntes
végrehajtását, több esetben
csak figyelemfelhívással élünk
konkrét bejelentések vonatkozásában és csak végső esetben
alkalmazzuk az őrzőtelepre
történő elszállítást Eddig segíteni próbáltuk a jogszabályok
megismerését, de ez a türelmi
határidő a végéhez közeledik
és engem kötnek a jogszabályi
előírások.
3.) Változás még az is, hogy a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési

nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 147. pontja
tartalmazza a veszélyeztetés
kutyával szabálysértést, melyet szó szerint ajánlok minden
kutyatartó figyelmébe és arra a
körülményre, hogy a szabálysértések elővetőivel szemben a
mezőőr is szabhat ki helyszíni
bírságot.
A vonatkozó jogszabályi rész:
„(1) Aki a felügyelete alatt álló
kutyát a település belterületén
felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
természeti és védett természeti
területen, vagy vadászterületen
– a vadászkutya és a triflakereső
kutya kivételével - póráz nélkül
elengedi vagy kóborolni hagyja,
élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre
– vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem
zárt helyen tartja, vagy nem
helyez el a ház(lakás) bejáratán
a veszélyes ebre utaló megfelelő
figyelmeztető táblát szabálysértést követ el.”
Különösen fontos szabály,
hogy: Az állatok tartása nem
veszélyeztetheti az emberek és
állatok egészségét, jólétét, nem
károsíthatja a környezetet.”
Kérem, hogy ez minden egyes
állattartó tevékenységének
legyen vezérfonala.
Ismételten éltem a „lágyszívűség „ eszközével, de kérem, hogy
fogadják el a bevezető mondatot,
mely szerint utoljára tettem ezt.
Nem érheti hivatalunkat vád,
hogy nem figyelmeztettünk az
összeírás kötelező végrehajtására. Működjünk együtt és oldjuk
meg közösen ezt a problémát is.
Megköszönöm az együttműködők segítségét.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Néhány gondolat az ebtartás kapcsán
Nap mint nap tapasztaljuk,
olvasóink is gyakorta jelzik.
Sok kidobott cica, kutya van a
városban. Sokszor kértük, most
is azt tesszük: Ne dobják ki
megunt, túlszaporodott kutyáikat, macskáikat. Az állattartás
felelősséget jelent. A kutyák,
macskák nem tárgyak, amit eldobhatunk, ha meguntuk. Ezek
érző, gondoskodást és szeretetet
igénylő, nekünk kiszolgáltatott,
s bennünk határtalanul megbízó, bennünket szerető lények.
Aki eldobja őket mérhetetlen
szenvedést és kínok közötti
pusztulást szán nekik. Vannak néhányan, akik menteni
próbálják a szerencsétleneket.
Ám sajnos kevesen, s nekik
általában vannak is állataik,
többüknek éppen azért, mert
megszántak már néhány eldobott jószágot. Gondolkodjon
el mindenki mielőtt úgy dönt,
hogy eldob egy állatot. Próbálja
átérezni annak reménytelen

helyzetét, azt amikor egyik pillanatról a másikra megszűnik
minden ami eddig biztonságot
adott számára, helyette esőben,
hidegben, étlen-szomjan, elhagyott reménytelenségben kell
kóborolnia, míg egy autó el nem
üti, vagy éhen nem pusztul. Javaslom nézzenek egy-egy ilyen
állat szemébe, s mindent megértenek. Még azt is amit szavakkal
nem lehet leírni. Ne feledjük, ha
állatot vállalunk, felelősséget is
vállalunk. Nem egy-két napra,
hanem hosszú távra! Azt se
feledjük, az életet tisztelni kell.
Nemcsak a miénket, hanem
minden lényét. Ezért még egy
csigát se tapossunk el, inkább
vigyük le az útról. Nekünk egy
mozdulat, neki az élete, ami éppen olyan fontos számára, mint
nekünk a miénk. Higgyék el,
sokkal szebb és élhetőbb lenne
a világ, ha így gondolkodnánk
és cselekednénk!
-tetézi-
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EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2014.

Határozott kiállás kell!

Május 22. és 25. között európai
parlamenti választásokat tartanak az Európai Unió minden
tagállamában. Hazánkban, a
tagállamok többségével együtt,
május 25-én vasárnap kerül sor
a voksolásra.
Az európai parlamenti választások hazai tétje, hogy
folytatódjon a megkezdett
munka, vagyis Magyarország
érdekeinek megfelelő képviselete az Európai Parlamentben – ez a Fidesz-KDNP
célkitűzése. Emlékezetes, hogy
pártszövetségünk nagyarányú
támogatást kapott az április
6-i országgyűlési választáson a
hazai munka folytatására – ezt
szeretnénk Európai Parlamenti szinten is.
Az elmúlt évek tapasztalatai
szerint azok az államok tudtak
eredményeket felmutatni, amelyek határozottak és szükség
esetén konfliktusokat is vállalnak érdekeik érvényesítése
érdekében. Ehhez határozott
kiállás szükséges, melyet a Fidesz-KDNP európai parlamenti
képviselői mindig is megtettek.
A nemzeti érdekeket szem
előtt tartva végezték munkájukat Brüsszelben. Megvédték
hazánkat a támadások ellen.
Nemcsak a külföldi támadások
ellen, hanem az azokhoz itthonról muníciót adók és az EP-ben
ellenünk forduló magyar képviselők ellen is. Az unió válságba
került és jelenleg útkeresési
szakaszban van. Olyan Európai Uniót szeretnénk, amely
tiszteletben tartja a tagállami
jogokat és a nemzeti alkotmányozás rendjét. Szeretnénk, ha
az EU nem gördítene akadályokat elénk a bürokráciával. Az
a jó unió, amely nem megfojtja
a tagállamokat, hanem tiszte-

letben tartja a nemzetállamok
törvényeit, s amelynek képviselői a közös érdekek mellett
a nemzeti érdekek mellett is
kiállnak, sőt ezt helyezik előtérbe. Ha kell, konfliktusok árán
is. A Fidesz-KDNP képviselői
ilyen unióért, így dolgoznak
majd. Kérjük, szavazataikkal
támogassák pártszövetségünk
listáját május 25-én! Szavazatainkkal csak olyan képviselőket küldjünk Brüsszelbe, akik
kiállnak Magyarországért és
a magyar érdekekért. Akik
megvédik a rezsicsökkentést
és a magyar termőföldet. Akik
megvédik a magyar családokat és munkahelyeket. Akik
nem tűrik, hogy bürokraták és
bankárok diktáljanak nekünk.
Akik kivívják a tiszteletet Magyarországnak.
A Fidesz-KDNP helyi
szervezetei

Kipróbált receptek

Boci szelet
Hozzávalók a kakaós tésztához:18 dkg liszt, 15 dkg
kristálycukor, 4 tojás, 1 dl tej, 1
dl olaj, 3 evőkanál kakaópor, 1
cs. sütőpor
A túrós részhez: 50 dkg túró,
20 dkg kristálycukor, 1 tojás, 1
cs. vaníliáscukor, 5 dkg búzadara, 1 citrom héja
Elkészítés: A tojások sárgáját
keverjük ki a cukorral, adjuk
hozzá a tejet, az olajat, a kakaóport majd a sütőporral összekevert lisztet is. A tojásfehérjéket
verjük habbá és óvatosan keverjük bele a kakaós masszába. A
túrós részhez a túrót keverjük
ki a tojással, a kristálycukorral,
a vanaliáscukorral, a reszelt
citromhéjjal, valamint a búzadarával.
Egy közepes méretű tepsibe
tegyünk sütőpapírt és öntsük
bele a kakaós masszát. Egy
kávéskanál segítségével szórjuk
rá „foltokban” a túrós masszát
a kakaósra. Elsőre lehet, hogy
soknak tűnik a túrós massza,
de bátran rá lehet szórni mind,

mert bőven „elfér” benne. Előmelegített sütőben, lassú tűzöm,
170 fokon, kb. 30 perc alatt
süssük készre. Ellenőrizzük
tűpróbával.
Diós lepény
Hozzávalók: 46 dkg rétesliszt,
39 dkg margarin, 26 dkg porcukor, 4 db tojás sárgája, 0,7 dl
rum, csipetnyi só. A töltelékhez: 6 db tojás fehérje, 10 dkg
porcukor, 1 cs. vaníliás cukor,
1 citrom reszelt héja, 20 dkg
margarin, 20 dkg darált dió
Elkészítése: a 4 db tojássárgáját, a margarint, a lisztet, a cukrot, a csipetnyi sót, és a rumot
összedolgozzuk, és egy habkártyával a sütőpapírral kibélelt
tepsibe simítjuk. A töltelékhez
habosra keverjük a margarint
a cukorral, vaníliás cukorral,
majd hozzáadjuk a darált diót.
A 6 db tojásfehérjét kemény
habbá verjük, majd apránként
összevegyítjük a diós masszával.
A tölteléket rásimítjuk a tésztára, és előmelegített 180 fokos
sütőben sütjük.
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ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
kedd: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
13-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig
Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
13,30-16 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig
Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
péntek: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594
Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

Tisztelt Gyászolók!
Az Izsáki Katolikus Temetőkben
továbbra is a Jóindulat Kft. Temetkezés
végzi a szállítást ás a temetkezést,
kizárólagos joggal!
Ügyintézéshez hívja Molnár Lászlót!
Tel.: 06-20/3113-572, 06-30/9639-222
Köszönjük!
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WHO   

Május 21. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Táplálkozzunk
egészségesen IV.
(ism.)
Május 22. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Előadás az új
földtörvényről
Május 27. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
Május 28. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Közvetítés a képviselőtestület üléséről,
felvételről
Május 29. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Ez már történelem
– ITV20 (Válogatás 20
év anyagaiból)
Június 4. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Ez már történelem
– ITV20 (Válogatás 20
év anyagaiból)
Június 5. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Tésztafesztivál 2014.
Június 11. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Tésztafesztivál 2014.
21:05: Esélyes – magazin
műsor
Június 12. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: ITV Híradó
20:40: Megyei Krónika

APRÓHIRDETÉS
Eladók: motoros, slagos permetező, Jáva Babetta, 2 db. körmös gumi felnivel (10-es), benzines vízszivattyú, üvegezett vas
bejárati ajtó, alu-betéttel. Tel.: 76/375-598

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Stein Benjámin (anyja neve: Kovács Kitti),
Mátyási Martin (anyja neve: Slezák Márta), Horváth Kende
(anyja neve: Porumb Anita)
Házasságkötés: Szlama Sándor – Sztana Szilvia, Fekete
Dezső – Hudák Károlyné sz: Molnár Mária Katalin
Meghaltak: Csábi Miklósné sz: Bartucz Julianna – 100
éves – volt kisizsáki lakos, Nagy László – 62 éves – Izsák,
Béke utca 25., Németh Mihályné – 90 éves – Izsák, Béke
utca 19., Bárdi József Károlyné sz: Farkas Irén – 71 éves
– Izsák, Béke utca 9., Zsoldos István – 69 éves – Izsák, Gödör
utca 13., Futó János – 63 éves – Izsák, Kazinczy utca 13.,
Kovács Lajos – 86 éves – Izsák, Hunyadi utca 1.
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