Az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc évfordulójára
emlékező ünnepségünket
október 23-án 18 órakor tartjuk a
Művelődési Házban.
Az ünnepség után az ’56-os
kopjafánál helyezzük el az emlékezés
koszorúit. Minden Izsákit tisztelettel
hívunk és várunk az emlékezésre!

Önkormányzati lap

XXIV. évfolyam 10. szám

Megjelenik havonta
2014. október 22.

Sárfehér Napok és világbajnokság
Furcsa időjárású nyarunk
volt az idén. Soha nem
látott mennyiségű csapadék hullott a nyári hónapokban. Augusztusban és
szeptemberben is rekord
mennyiségű eső esett, így
nem kevés aggodalommal
figyeltük az előrejelzéseket,
melyek kezdetben nem
sok jót ígértek szeptember
utolsó hétvégéjére. Aztán
ahogy közeledett városi
ünnepünk ideje, úgy javultak a kilátások, s végül
igazi verőfényes időben lett
részünk. Mondhatni hagyományosan, hiszen nagyonnagyon kevés kivétellel így
szokott alakulni az időjárás
a Sárfehér Napok idejére.
Az egyesfogathajtó világbajnokság miatt is igen
fontos volt, hogy milyen
idő lesz, hiszen a fogathajtó pályát is alaposan
megviselte a rengeteg eső.
Gyakorlatilag víz alatt állt
még a verseny előtti héten
is. Ám a megnyitóra már
minden rendben volt. A

Lezsák Sándor körzetünk országgyűlési képviselője,
az Országgyűlés alelnöke elismerően szólt
az izsákiak teljesítményeiről

tűzijáték kínáltak bőséges látnivalót. Az esti műsorokban sztárvendégek
sora lépette fel a központi
színpadon és a fogathajtó
pályán. Köztük Marót Viki
és a Novakultur, a Neoton,
Vastag Csaba, Kállay Saunders András, Tolvai Renáta, Király Viktor, Majka
and Curtis, Erox Martini,
Galambos Lajos.
Új programpontként egy
játékos szüreti vetélkedőre
is sor került idén, ahol négy
fős csapatok versengtek
egymással, igen jó han-

Fülnek és szemnek is gyönyörködtető volt a szentegyházi gyerekek műsora

vízmentesítésről, a vb. előkészületeiről, versenyeiről
és eredményeiről külön
írásban olvashatnak.
A XXX. Izsáki Sárfehér
Napok ismét gazdag programokkal várta az érdeklődőket. Kiállítások, komoly
és könnyűzenei koncertek,
elszármazott izsákiak találkozója, országos borverseny (eredményéről külön

gulatban. S ami nagyon
fontos, hogy a résztvevők
mellett a közönség is jól
érezte magát, sőt nyerhetett is a vetélkedőn. Képes
beszámolónkat a 3. oldalon
olvashatják minderről.
A szombati ünnepköszöntő program előtt és
alatt, a Haáz Sándor karnagy vezette, Székelyföldről érkezett, 140 tagú

Mondok József polgármester városunk presztízsének növekedéséről, az elvégzett és elvégzendő
beruházásokról szólt

anyagban számolunk be),
országos motoros találkozó, kézműves bemutatók,
Szent Mihály-napi tűzgyújtás, borutca, látványos

Szentegyházi Gyermek
Filharmónia Zenekar és
Énekkar koncertje adott
igen szép, eddig még nem
látott és hallott élményt

a nagyszámú közönségnek.
„Szentegyháza itthon
vagy!” – Lezsák Sándor ünnepköszöntőjében így üdvözölte erdélyi vendégeinket,
miután az énekkar zenekari
kísérettel elénekelte a vendégsereggel a Himnuszt.
Az Országgyűlés alelnöke
beszédében hangsúlyozta, hogy a helyi összefogás
mindig csodákra képes, az
izsákiak nem csak vonzó
környezetet alakítottak
ki városukban, de immár
másodszor világverseny
rendezésére is vállalkoztak,
s a harmincadik alkalommal megrendezett Sárfehér
Napok is nagy hírű esemény
a szűkebb és tágabb pátriában. Ismertté, elismertté
teszik mindezek Izsákot.
Mondok József polgármester arról szólt, hogy Izsák
presztízse jelentősen emelkedett az elmúlt években.
Tavaly Európa-bajnokság
házigazdái voltunk, most
világbajnokságot rendezünk. Így már nemcsak az
ország, de a világ is ránk figyel. Teljesítettük a városi ünnep létrehozóinak álmát, akik 1936-ban azért
szervezték meg először a
Sárfehér ünnepét, hogy
bemutatkozzanak a helyi
termelők a világ előtt.
Most négy kontinensről
figyelnek ránk. Az elmúlt
időszak városi fejlesztéseiről szólva egyebek
mellett elmondta, hogy
új beruházások keretében
felújítottuk az óvodát,
a művelődési házat,
könyvtárat, s elkészült
a kerékpárút. Az újabb,
jelentősebb fejlesztések
keretében pedig hamarosan megkezdődik egy
új iskola építése tanuszodával, illetve az ivóvízminőség-javító program
keretében egészségesebb
vízhez jut Izsák, valamint
a szennyvíztisztító rendszer is korszerűsítésre
kerül. Ezen beruházások
összege meghaladja a
kétmilliárd forintot.

Ára: 150 Ft

A 2014-es év városi kitüntetettjei

Hagyományosan az ünnepköszöntő keretében adták át a városi kitüntető címeket. A díszpolgári címet, a város közösségeinek példaértékű
támogatásáért, idén Losonczi Mihály vállalkozó kapta.

Az Izsákért Emlékérem kitüntetettjei

Szűcsné
Sátorhegyi Erzsébet

Tóthné
Zombori Erzsébet

Geiszt István

Tegyünk Izsákért Egyesület

Németh Ferenc

Katolikus Karitász Izsáki Csoportja

Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület

Kálmán István poszhumusz

A Gondozási Központ dolgozói

Fotók: Faragó Gábor

Izsák Város Önkormányzata

A Virágos Izsákért cím idei kitüntetettjei a Bozóki és a Csabanyi család
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Megbélyegzés
Az emberek gyakran minősítik kategorizálják társaikat,
néger, cigány, pogány, városi, proli, tanyasi, stb. jelzők
használatával. Megdöbbentő
a reakció: „hogy képzeli azt,
hogy engem így minősítsen,
kategorizáljon!” Pedig ez nem
új dolog. Már a történelem
során a minősítések sok–sok
ember életébe kerültek! Nálunk persze volt a tanyákon
egy olyan mondás: „Ne azt
nézd, hogy mit mondott hanem azt, hogy ki mondta!”
Ezt a gondolatot próbálom
magamban rögzíteni, hogy
az esetleges minősítésnél ne
legyek megbántva.
Mert hát minősítettek engem
is már így, meg úgy! 1968-ban
amikor felkerültem Budapestre, s a beszélgetések során
szóba került, hogy honnan
is jöttem, hol éltem eddig,
én is megkaptam a tanyasi
paraszt jelzőt. Kicsit zokon
vettem, de elfogadtam, mert
valóban igazuk volt, tanyán
élő emberként éltem, őseim
mind földművelésből élő parasztok voltak. Más kérdés,
hogy ezek a katolikus egyházközség oszlopos tagjai, képviselők voltak évszázadokon
keresztül, akikre én még ma
is nagyon büszke vagyok, pedig tanyasi parasztok voltak.
A tanyasi minősítés negatív
fogalmát bennem az 1988-as
kanadai kutatói utazásom során változtatták meg magyar
származású orvos-kutatók,
Calgariban az egyetem orvosi
karán egy tudományos tanácskozást követő beszélgetésen.
Megkérdezték honnan jöttem,
mondtam Budapestről! No de
honnan származol, hol éltél
azelőtt? Mondtam, egy alföldi
tanyán és szégyenkeztem egy

kicsit. Az alföldi tanyáról jöttél, az a világ legjobb iskolája,
aki onnan jött az mindenütt
megállja a helyét! Így magasztaltak fel a tudós kollégák
a tanyasi származásom miatt!
Persze a minősítés változatos,
1966-ban a Moszkvai Timirjázev Akadémia vendégeként
sétáltam az utcán és az orosz
emberek látva, hogy idegen
vagyok megkérdezték honnan jöttem és én mondtam,
Magyarországról. A minősítés nem késett egy percet
sem: Fasiszta! Pedig kiváló
KISZ-tagok és pártvezetők
kíséretében voltam. Szerencsére nem vettem magamra,
odébb álltam mintha nem is
értettem volna. Azóta már
az akkor uralkodó fogalom, a
kommunista is negatív jelző,
megbélyegző tartalmú lett.
Változik a világ! A minősítési szokás azonban marad,
buzi, köcsög, stb. jelzőkkel
színesedik. Az ember már
csak ilyen!
Nagyon emlékezetes eset történt az 1970-es évek végén, a
szentesi Termál Tsz. telepén,
ahol a dolgozók fizikai terhelését, munkaegészségügyi
helyzetét vizsgáltam, hatósági
jogkörrel. A telepen dolgozó
egyik hölgy megállt előttem,
s így szólt: Én még életemben
ilyen szép embert nem láttam!
Nem cigány maga? Nem,
mondtam! Nem is olasz? Tudtommal nem. Így cigányoztak
le, de közben felmagasztaltak.
Így is lehet minősíteni! Ki
mint él, úgy ítél - mondják ezt
már régóta arra az emberre,
akinek van tartása, jelleme!
Ez a típus a kozmopolita világban fogyóban van.
Dr. Nagy László
Izsák, Gedeon dűlő

Köszönet a Sárfehér Napok és a fogathajtó vb. rendezésében végzett munkáért
Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik bármilyen
módon segítettek városi ünnepünk és a fogathajtó vb. méltó megrendezésében. Külön is köszönöm az itt felsoroltak munkáját:
Tetézi Lajos, Tetézi Attila, Nagy Árpád lelkész úr, Harbula István
plébános úr, Dr. Hauzmann János, Sörös István, Sörösné Boldoczki
Tímea, Varga István, Mankovicsné Halász Éva, Hajmáné Kiss
Edit, Frankó Jánosné, Kovács Krisztián, Tege Mariann, Tubolyné
Sponga Mária, Mondok Józsefné, Dr. Bozóky Imréné, Lakatos
Jenő, Losonczi Mihály, Makkos József, Borsos István, Dömök
Gábor, Borka Mihály, Turcsán István, Nagy Ferenc, Mezei István,
Csomor Csaba, Kállai Gyula, Oreskó Imre, Böcskei Imre, Mezei
Károly, Bozóki Melinda, Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület,
Németh Ferenc, Faragó Gábor, Tegyünk Izsákért Egyesület, ifj.
Balogh József, Perjésné Kiss Etelka, Árvai Istvánné, Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub, id. Újszászi Károly, Izsáki Házitészta Kft, Bak
Nándor, Bátri Krisztián, Krasznai István, Csizmadia László, Cseh
József, Petrányi László, Gera Árpádné, Városi Vegyeskar, Sárfehér
Néptáncegyüttes, Szabóné Pápa Edit, Damásdi Gábor, Csernák
Gábor, Ungor Erik, Prikkel László, Csizmadia Ambrus, Kakulya
Zoltán, Salacz János, Kotán Béla, Sáfár Ferenc, Szántói Ervin, Páli
Szabolcs, Nagy Oszkár, Gréczi Gábor, Bodzáné Höss Anikó, Kocsis
Pál, Varga Árpád, Müller Tamás, Varga Mihály, Izsák Imre, Kiss
Csaba, Gyenes István, Kalmár László, Kiss Éva, Viczián Gábor,
László István, Majoros Ferenc, Izsáki Rendőrőrs, Izsáki Polgárőrség, Borela Bt, Generál Centrál Kft, KEFAG Zrt, OTP Bank Nyrt,
Kiskunsági Nemzeti Park, Szentkirályi Ásványvíz Kft, Nissan
Hovány, N-10 Postagalamb Sport Egyesület, Bács-Víz Zrt.

Mondok József polgármester

2014. október 22.

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
Elsősorban a szeszélyes időjárás miatt nehéz évük volt a
térségi szőlőtermelőknek. A
mennyiség és minőség az időjárás mellett nagymértékben
a szőlő fajtájától is függött. Jól
szerepeltek a toleráns fajták,
különösen a Bianka, a ponthusi fajták közül a Kövidinka
a legtöbb helyen az időjárással
is megbirkózott. 2005-20102014 hasonló szeszélyes évek
durván öt évenként ismétlődhetnek, amire kontinentális
klímánkban fel kell tudni
készülni. Részben arányos felülettel rendelkező fajtákkal,
részben a növényvédelemmel
párhuzamos kondicionáló,
cukorfok javító szerek alkalmazásával. Természetesen
az aszályos évek gyakorisá-

borkészletek hatással voltak
a felvásárlási árakra, de a
borfogyasztás liter/fő jelentős
csökkenése is közrejátszott az
ár meghatározásnál.
Az alábbi termésbecslés véglegesítés után még jelentősen
lefelé módosulhat a Duna
Borrégiónk kivételével.
Szövetkezetünk a piaci
lehetőségeket az alacsony
mustfokok miatt nem tudta kihasználni. A minőségi
mustexportnak az idei év nem
kedvezett, mivel a feldolgozott
szőlőminőség csak részben felelt meg a vevői elvárásoknak.
Térségi termelőinknek nagy
segítség, hogy a körzethez
tartozó nagyborászatok alapanyag igénye és termékszerkezete az alacsony minőség

jelentkezzenek telefonon,
vagy emailban a szövetkezet
elérhetőségén.
A HNT megnyitja a 201410-13-tól 24.-ig a Telepítési
Jogtartalékot minden szőlőtermelő számára. A kérelem
nyomtatványok külön is letölthetők, vagy letöltjük az
érintettek kérésére.
A szakmai rendezvények a
XIII. Hungarikum Borok és
Pezsgők Országos versenye,
és az Izsáki Borász Fórum
után, elkezdtük szervezni a
téli gazdaesték programokat,
amelyre a meghirdetett időpontban várjuk termelőinket.
Kiemelt témakörökhöz várjuk
javaslataikat, amelyhez igazodva előadók meghívását is
megszervezzük.

gával más kihívásokra kell
felkészülni. Nem biztos, hogy
azokban az években a Bianka
lesz a nyerő.
A növényvédelmi költségek
emelkedését a szőlőárak nem
kompenzálták. Az átlagárak
csak kevés esetben érték el
az önköltségi szintet, +,-,
80 Ft/kg. A még meglevő

átvételét is biztosította. Nekik
köszönhetően, nem maradt
termés a tőkéken.
Kérjük a fiatal gazdatagjainkat, akik más borvidéken gazdálkodnak, és még
nem jelentkeztek be, a szőlőértékesítés bizonylatolása,
engedményezési szerződés
kitöltése, lezárása érdekében

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 falugazdász tájékoztatója
- Nitrátjelentés beküldése
elektronikus úton: 2014.
szeptember 1- december 31.
között.
A jelentési kötelezettség
a nitrátérzékeny területen
valamennyi mezőgazdasági
tevékenységet folytatóra, továbbá az adatszolgáltatás és
nyilvántartás tekintetében
nitrátérzékeny területen
kívül, a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó
mértékben állattartás végzőkre vonatkozik. A Gazdálkodási Napló folyamatos vezetése a fenti tevékenységet
végzőknek kötelező. Izsák
egésze nitrátos terület.
- Az Európai Unió által előírt adatszolgáltatás céljából
5000 gazdálkodótól kéri be a
NÉBIH a 2013/2014-es gazdálkodási évben felhasznált
növényvédő szerek nevét
és azok mennyiségét. Az

érintett gazdálkodók postai
úton kapnak felszólítást a
kötelező adatszolgáltatásra.
A kötelezettségnek 2014.
november 30-ig kell eleget
tenni, a permetezési napló
elektronikus megküldésével.
- Az Agrár-környezetgazdálkodásban (AKG) résztvevőknek a Gazdálkodási
napló elektronikus úton való
benyújtása november 30-ig
esedékes.
- A területalapú támogatás
új eleme a zöldítés. Alapesetben három követelménye
lesz a zöldítésnek: terménydiverzifikáció, ökológiai célterület létesítés, állandó
legelők megőrzése.
- Diverzifikációt csak szántóföldön kell létesíteni: 1030 hektár közötti méretű
szántóföldön, legalább két
különböző növényt kell termeszteni. Egy növény maxi-

mum 75%-át foglalhatja el
a szántóföldnek. 30 hektár
szántón felül legalább 3
különféle növényt kell termeszteni. Főnövény itt is
maximum 75%-át foglalhatja el a területnek. Három
növény esetében pedig a két
legnagyobb területen termesztett növény együttesen
nem teheti ki a szántóterület
több, mint 95%-át.
- Állandó gyepterületek
megőrzése, fenntartása: Környezeti szempontból értékes
gyepek átalakítása, feltörése
nem megengedett.
- Ökológiai célterületek
(EFA )fenntartása: 15 hektár fölötti szántóterületen
gazdálkodónak a szántóterületük 5%-ának megfelelő,
kiterjedésű EFA-t kell létrehozni.
További információ:
Mikus Anikó
falugazdász
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Sárfehér Napok – szorgos „szüreti munkák” a főtéren

A főtéri „szüreti munkálatok” igen jó hangulatban folytak. Négy csapat – nyugdíjas klub, katolikus közösség, városi vegyeskar, és egy a helyszínen verbuvált
- „dolgozott” teljes odaadással. Első feladatként, adott időre, tánclépésben kellett a szüretelőt körül álló „tőkékről” minél több szőlőszemet, a fején lévő kancsóba
gyűjtenie. Ami csak látszatra tűnik egyszerűnek, hiszen a mozgásban lévő fürtökről nem egyszerű leszedni és a kancsóba tenni a szőlőszemeket.

A hordógurítás nem kevés ügyességet és lendületet
kívánt, hiszen a hordó abroncsai külön útra indultak
időnként...

Az időre végzett lopózás csak látszatra könnyű feladat, erősen meg kellett dolgozni azért, hogy minél előbb megteljenek a kancsók, melyek tartalmát a verseny végén
a nézők között osztották ki a résztvevők. A nézők élénk érdeklődéssel kísérték ezt a feladatot is, pedig ekkor még nem is sejtették, hogy a kimért bor az övéké lesz.

Fotók: Faragó Gábor

A borkiválasztás elmélyült kóstolást kívánt, amint az jól látszik a versenyzők arcán is, hiszen három pohár borból kellett kiválasztani, melyik a Sárfehér. Könnyítésként két pohárban azonos bort találhattak, míg a harmadikban volt a keresett. Ám így sem volt egyszerű megállapítani, hogy valójában melyik is a Sárfehér.

A játékban elméleti kérdések is szerepeltek. Ezek
közül néhányra a szép számú nézőseregből is válaszolhattak, számukra helyes válasz esetén, egy-egy
üveg Sárfehér volt a jutalom.

A verseny előkészítésében, lebonyolításában és zsűrizésében a Tegyünk Izsákért Egyesület tagjai szorgoskodtak legalább akkora lelkesedéssel, mint amilyennel a versenyzők vettek részt a vetélkedõn.

A versenyszámokat értékelve kiderült, hogy minden csapat győztes lett, hiszen ki az egyik, ki a másik feladatban
jeleskedett jobban. A végső összesítésben a legtöbb pontot
végül a katolikus közösség csapata kapta, így az abszolút
győztesek ők lettek, ám valójában a játék volt a lényeg.
Minden csapat egységesen a Royalsekt ajándékát kapta.

IZSÁKI Hírek
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Önkormányzati választás 2014

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Helyi Választási Bizottság nevében a 2014. október 12-én településünkön
megtartott helyi önkormányzati képviselő- és polgármester-választás, a megyei
önkormányzati képviselők és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások
eredményéről - a jogorvoslati határidő lejárta után – az alábbiakról tájékoztatást adjuk:

Polgármester választás

A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a szavazás megkezdésekor
4902 fő volt, napközben nem történt felvétel. A szavazáson megjelentek száma:
1875 fő (38,25 %). A leadott szavazatok száma: 1.875 db, melyből érvénytelen
szavazat 35 db (1,87 %), érvényes szavazat 1.840 db ( 98,13 %)
Az érvényes szavazatok megoszlása:
1.) Mondok József
FIDESZ-KDNP jelölt
982 szavazat
53,37 %
2.) Kutas Tibor
független jelölt
858 szavazat
46,63 %
Megválasztott polgármester: Mondok József ( FIDESZ-KDNP)

Önkormányzati képviselők választása

A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma a szavazás megkezdésekor
4902 fő volt, mely napközben már nem változott. A szavazáson megjelentek
száma 1975 fő (38,25 %). A bizottságok az urnákban 1874 szavazatot találtak,
1 fő elvitte az egyéni listás szavazólapot.
A leadott szavazatok száma: 1874 db, melyből érvénytelen szavazólap: 31 db
(1,65 %), érvényes szavazólap: 1.843 db ( 98,35 % ).Az egyéni listán megszerezhető 8 képviselői helyért 23 jelölt indult.
A szavazatok számának alakulása jelöltenként:
1.) Kutas Tibor
független
1.004 szavazat
2.) Végh Tamás
független
973 szavazat
3.) Bérces Lajos
FIDESZ-KDNP
879 szavazat
4.) Dr. Bozóky Imre
FIDESZ-KDNP
856 szavazat
5.) Góhér Zoltán
független
836 szavazat
6.) Dr. Rigó József Zsolt
FIDESZ-KDNP
822 szavazat
7.) Tetézi Attila
FIDESZ-KDNP
675 szavazat
8.) Szabó József
FIDESZ-KDNP
673 szavazat
9.) Sörösné Boldóczki Tímea
FIDESZ-KDNP
667 szavazat
10) Sutus - Juhász Magdolna
független
634 szavazat
11) Rácz Sándor
független
605 szavazat
12) Frankó Barnabás
független
521 szavazat
13) Varga István László
FIDESZ-KDNP
456 szavazat
14) Nagy Máté
független
384 szavazat
15) Rézműves Mihály
független
372 szavazat
16) Perjésné Kiss Etelka
független
337 szavazat
17) Kovács András
független
333 szavazat
18) Gucsi Tamás
FIDESZ-KDNP
329 szavazat
19) Mezei István
független
271 szavazat
20) Vékony Miklós
független
264 szavazat
21) Csábi Gábor
független
198 szavazat
22) Faragó Gábor
független
180 szavazat
23) Rábaközi Zoltán
független
179 szavazat
A kiemelten jelölt első 8 fő lett az új képviselő-testület tagja.

Megyei Közgyűlés tagjainak megválasztása

A helyi választásokkal egyidőben történt a megyei közgyűlés tagjainak választása is. Itt a bizottságnak feladata nem volt, azonban a szavazóköri adatok
alapján egy városi összesítést tudunk adni, amelynek információs jellege van.
1.) FIDESZ- KDNP
1.148 szavazat
64,06 %
2.) DK
71 szavazat
3,96 %
3.) LMP
83 szavazat
4,63 %
4.) JOBBIK
363 szavazat
20,26 %
5.) MSZP
127 szavazat
7,09 %
A szavazáson 1875 fő vett részt, az érvénytelen szavazólapok száma: 83 db (
4,43 %), az érvényes szavazólapok száma: 1.792 db 95,57 % ).

Nemzetiségi Önkormányzati választás

A nemzetiségi önkormányzati választáson a választásra jogosultak száma a
névjegyzék szerint 55 fő volt. Új dolog volt, hogy egy önálló szavazatszámláló
bizottságot kellett működtetni a választás lebonyolítására. A megjelentek száma 20 fő volt (36,36 %). Az érvénytelen szavazólapok száma: 2 db ( 10 %), az
érvényes szavazólapok száma: 18 db (90 %).
A szavazás eredménye:
1.) Radics Péter
18 szavazat
2.) Radics György
13 szavazat
3.) Patai Attila
12 szavazat
4.) Radics Zoltán
0 szavazat
Patai Ottó Béla
0 szavazat
Radics Cézár
0 szavazat
Rupa Elvíra
0 szavazat
A nemzetiségi képviselő-testület létszáma: 3 fő. A létszámadatok alapján a
testületi létszám 4 fő lehetett volna.
A Választási Bizottságnak jelölti kifogások miatt két határozatot kellett hozni
a választás napját megelőzően.
A szavazás napján a Választási Bizottságnak és a Szavazatszámláló Bizottságoknak rendkívüli események miatt döntenie nem kellett, a választás rendben,
a törvényes előírásoknak megfelelően került lebonyolításra Izsák városban.
A Helyi Választási Bizottság nevében elismerésemet és köszönetemet fejezem
ki a szavazást segítők munkájáért.

Polgármester Úrnak és a megválasztott Képviselő-testületnek a következő öt
éves tevékenységükhöz sok sikert, erőt és egészséget kívánok.
Lakatos Jenő HVB. elnök

Tisztelt Izsáki Választók!
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik október 12-én vállalták
a döntést és elmentek szavazni. Azoknak külön is megköszönöm bizalmukat, akik a szavazólapon az én nevem
mellé tették az ikszet. Köszönöm, hogy
meglátták és megértették az eddigi
négy ciklusban végzett munkám fő törekvéseit, városunk fejlesztéséért tett
lépéseinket, és a ránk leadott voksaikkal is értékelték azokat. Bizalmukból
azt szűrhetem le, hogy hasonlóan
gondolkodnak a már megvalósított

és az új ciklusban megvalósítandó
fejlesztésekről mint én és a testület
többsége. Az ismételt megtisztelő
bizalom kötelez bennünket. Éppen
ezért az előttünk álló öt évben minden
erőnkkel a választási anyagban jelzett
fejlesztések megvalósításán fogunk
dolgozni. Ehhez az Önök együttműködését is kérjük! Dolgozzunk MINDANNYIAN - IZSÁKÉRT!
Mondok József
polgármester

Köszönet a bizalomért!

Az október 12-ei önkormányzati választáson, a Fidesz-KDNP támogatásával
indult és megválasztott képviselők ezúton mondunk köszönetet azoknak az
izsáki Választóknak, akik bizalmukkal megtiszteltek bennünket. Vállalásunknak megfelelően az előttünk álló öt esztendőben szeretett városunk további
fejlődéséért fogunk dolgozni. E munkához az Önök javaslatait, segítségét,
támogatását is kérjük és várjuk. Megtisztelő bizalmukat megköszönve:
Bérces Lajos, dr. Bozóky Imre, dr. Rigó József Zsolt, Szabó József,
Tetézi Attila

Tisztelt Izsáki Választók!
Köszönöm azt a nagymértékű, szavazatokban is kifejezett bizalmat,
amellyel megtiszteltek október 12-én.
Minden erőmmel azon leszek, hogy
az elkövetkezendő öt évben a bizalmukkal éljek, és ne visszaéljek azon
értékek szerint, amiket már megszokhattak tőlem. A városért végzett
munkámban a céljaim változatlanok:
Izsák egy olyan kisváros legyen, ahol
minden jó szándékú ember otthon

érezheti magát egy barátságos, élhető
környezetben, ahol minél több új munkahelyteremtő fejlesztés valósul meg,
egy olyan település, ami valódi perspektívát nyújt a fiatal családoknak.
Ezen célok eléréséhez a továbbiakban
is számítok véleményükre és javaslataikra. Kívánom, hogy öt év múlva
megelégedetten tudjanak visszanézni
erre az időszakra.
Kutas Tibor

Tisztelt Izsáki Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni azok támogatását, akik október 12-én megtiszteltek szavazataikkal. Nagy öröm számomra, hogy fiatal korom ellenére is
jelentős érvényes szavazattal támogattak. Ez az eredmény és a biztató szavak
arra ösztönöznek, hogy folytassam terveim megvalósítását. Kéréseikkel, kérdéseikkel nyugodtan forduljanak hozzám bizalommal!
Rézműves Mihály

Tisztelt izsáki Választópolgárok,
kedves Izsákiak!
Őszintén köszönöm, hogy október 12-én megtiszteltek bizalmukkal, az elkövetkező öt évre is. Bízom abban, hogy az újonnan felálló képviselő-testület
mindannyiunk megelégedésére viszi tovább a város ügyeit, munkámmal ezen
leszek.
November 6.-án 17 órától képviselői fogadóórát tartok a Művelődési Házban
minden érdekelődőt szeretettel várok.
Tisztelettel:
Tetézi Attila

Ami az újságból kimaradt...
A fenti címmel jelentetett meg három képviselőjelölt kampányanyagot, az
október 12-ei választás előtt. A bizonyos negatív sejtetéseket sugalló címsor
korrekt folytatása valójában így hangzott volna (igaz kevésbé ütősen, de az
igazságnak megfelelően): (Ami az újságból kimaradt...) …azt az érintettek nem
is kívánták megjelentetni. Hiszen mi nekik is felajánlottuk a lehetőséget, ám a
többséggel ellentétben, nem éltek vele.
Szerkesztőség
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október
7-én rendkívüli ülést tartott. Az ülés megtartását az a körülmény tette szükségesség, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park
vezetése 2014. október 3-án keltezett levelében hasznosítási
szándékot (bérlet és adásvétel) jelzett a Holló utcai ingatlanok
vonatkozásában.
A terveik szerint telephelyet kívánnak létesíteni Izsákon
mezőgazdasági gépparkjuk elhelyezésére és rövid időn belül
szeretnék a problémát megoldani. Az Igazgatóság vezetése az
ingatlanokat természetvédelmi területkezelési, vagyonkezelési
tevékenysége szempontjából megfelelőnek találta.
A Képviselő-testület nyitott abban a kérdésben, hogy a Kiskunsági Nemzeti Parkkal tárgyalást folytasson az Izsák Holló
utcai ingatlan hasznosításával kapcsolatban. A döntést a 2014.
október 12-én megválasztott Képviselő-testület fogja meghozni.
A testületi döntésről a Polgármester Úr levélben tájékoztatta
Dr. Magyar Gábor igazgató urat.
Az ülésen Mondok József tájékoztatást adott, hogy a Sárfehér
Napok keretében Strullendorf testvérvárosból 45 fő érkezett
Izsákra Wolfgang Desel polgármester vezetésével. Jövőre ünnepli a két település a kapcsolat felvételének 20. évfordulóját és
ennek megünneplésére meghívták Izsák város küldöttségét. A
Polgármester Úr megköszönte mindazok munkáját, akik részt
vettek a Sárfehér Napok lebonyolításában, szervezésében.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Hulladékszállítási
díjkedvezmények igénylése
Tisztelt Izsákiak!
A Képviselő-testület az elmúlt évhez hasonlóan 2014ban is biztosítani kívánja az
egyedül élő, 70. életévüket
betöltött lakosok részére a IV.
negyedévre szóló hulladékszállítási díj megfizetése alóli
mentességet. A támogatási feltételek között szerepel, hogy
a rendszeres havi jövedelem
nem haladhatja meg a 75.000
(hetvenötezer) forintot.
Ugyancsak igényelni lehet a
nagycsaládosok részére is a
kedvezményt. Mindkét eset-

ben feltétel egy kérelem kitöltése, mely nyomtatványok
a Polgármesteri Hivatalban
a földszinten lévő házipénztárban állnak az igénylők
rendelkezésére.
A kitöltött nyomtatványokat a helyszínen elhelyezett
gyűjtődobozba kell bedobni.
A benyújtási határidő: 2014.
november 17. Felhívom a
figyelmet, hogy a határidő
elmulasztása jogvesztő hatályú.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

PÁLYÁZAT
Az Izsákért Közalapítvány pályázatot hirdet az oktatásügy,
sport, kulturális élet területén a közösségért tevékenykedő
csoportok vagy intézmények részére, egyszeri pénzbeli támogatásra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 5.
A pályázatok elbírálása az alapítvány Kuratóriumának novemberi ülésén történik.
Gera Árpád Zoltánné kuratóriumi elnök
Folytatódik az Oltalom Alapítvány „MIÉRT BETEG A
VILÁG?” című előadás-sorozata, a testi-lelki egészségünk
javítása iránt érdeklődők számára, 2014 őszétől, kéthetenként - keddenként, az Izsáki Művelődési Házban. A részvétel
ingyenes! Minden érdeklődőt szertettel várnak az Alapítvány
szervezői!
Részletek az ITV-n, az interneten és a plakátokon.

Karácsonyváró börze
november 15-én 9-14 óráig
a Művelődési Házban!

Ruha, játék, könyv és sok minden más!
A belépés ingyenes.
Bővebb információ: 70/321-1118.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Hungarikum borok és pezsgők
XIII. Országos versenye - Izsák

A Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, az Izsáki Hegyközség és az Arany sárfehér Bor- és
Pezsgőrend Közhasznú Egyesület immár tizenharmadik alkalommal rendezte meg a Hungarikum borok és pezsgők országos versenyét. Izsákon 2002 óta szervezzük a helyi, majd 2008-tól
országos Hungarikum szőlőfajtákból készült borok versenyét. Az ötlet 13 éve a helyi Arany
sárfehér szőlőfajta tiszteletére indult el térségünkben, és már hagyománynak tekinthető, hogy
e rangos verseny minden évben Izsákon kerül megrendezésre.
Izsákot a „Sárfehér hazájaként” is emlegetik. A névadó, a helyi szőlőfajta, melyet a hagyomány
szerint az 1800-as évek utolsó harmadában szelektált Szélesi József vincellér, Fejszés István
Kadarka ültetvényében.
Nagyfelületen először Csontvári Kosztka László, gyógyszerész, a nagy festőművész öccse,
kezdte el az új szőlőfajtát termesztésbe vonni. Az elődök munkásságát a XXX. Sárfehér napok
keretében felavatott emléktábla is őrzi az utókor számára. Az Arany sárfehérből készült bor
2006 óta Védett eredetű, 2012-től a Nemzeti értéktárban is szerepel. Rövidesen kihirdetésre
kerül az Arany sárfehér borából készíthető Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű pezsgő is.
A tájékoztatókban a hivatalos meghirdetés a XIII. Hagyományos és Új nemesítésű Magyar
Szőlőfajtákból Készült és Pezsgők Országos Versenyeként került feltüntetésre.
A kettőség feloldása érdekében, csak megjegyzésként az új Hungarikum törvény még nem
engedélyezi, hogy minden Hagyományos és Új nemesítésű Magyar szőlőfajtát hungarikumnak
nevezzünk. A szőlészek – borászok azonban számos szőlőfajtánkat – talán nem is csak szakmai
sovinizmusból – ugyancsak hungarikumként tartják számon. A nemzeti értéktárban még kevés
régi magyar szőlőfajta szerepel.
A verseny célja a régi és újnemesítésű magyar szőlőfajták jó hírnevének felkeltése, megalapozása, megőrzése, a fogyasztókkal megismertetése volt és lesz a jövőben is. Egyéniség sokszínűség jellemzi ezeket a fajtákat. Régi Hungarikum szőlőfajtáinkat nemzeti kincsnek tartjuk,
megőrzésük a múlt értékeinek átmentését szolgálja. Ezekre a fajtákra sok jót és rosszat is el
lehet mondani, épp úgy, mint a világfajtákra. Itt van például az idei év, amikor minden fajta a
tűréshatárának végéig kifeszítésre került a megpróbáltatásokban. A Kövidinka viszont normál
védelem mellett is helyt áll, szemben a világfajtákkal pl. Chardonnay-val.
Külön kell szólni a ma már emblematikus fajtánkról, mint a Cserszegi fűszeres, amely a legjobban sikerült tiszta viniféra fajta. Vagy azokról a borászatokról se feledkezzünk meg, akik a
hungarikum fajtákból minden évben közel azonos nagy minőséget tudnak előállítani, úgy, mint
az Ezerjó, Kövidinka, vagy most már mondhatjuk az Arany sárfehért készítő borászatokat is.
A Kadarka és Kéknyelű, a Pintes termelőit, borászait, ugyanúgy kiemelhetjük. akatSzerencsés lenne, mondjuk, gasztronómiai értékeinkkel párosítani, a magyar konyha specialitásaihoz
hungarikumnak számító borokat ajánlani. E tekintetben is széles a skála, mert azonos fajtán
belül is fellelhetők különbségek.
Ma már eljutottunk oda, hogy a helyi vendéglátó egységeknél már rendelhetők a helyi speciális szőlőfajták borai. Az eredményhirdetéskor különdíjak átadására is sor került. A legtöbb
pontszámot elért bortermelőnek járó különdíjat, a legkiválóbb megye bora után járó díjat, Izsák
Város külön díját a település legszebb bora címet, a legfiatalabb sikeres szőlész borász Arany
sárfehér bora után az Arany sárfehér Bor- és Pezsgőrend felajánlása alapján az egyesfogathajtó
világbajnokság díjkiosztásával egy időben adták át a felajánlók. Ez évben az ország borvidékei
közül benevezett régi-, és újnemesítésű magyar szőlőfajtákból készült borok és pezsgők bírálatán
az érmes borok közül 11 arany, 29 ezüst és 12 bronz elismerés született. Ezek közül aranyérmes
borok a következők.
Zenit
Királyleányka-Ezerjó pezsgő
Cserszegi Fűszeres
Ezerjó
Perle gyöngyözőbor
Királyleányka
Kékfrankos rose
Arany Sárfehér pezsgő
Kadarka
Kékfrankos cuvée
Hárslevelű

2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2011
2012

Sopron
Mór
Borota
Soltvadkert
Izsák
Mór
Szigetcsép
Izsák
Borota
Kecskemét
Kecskemét

Taschner Bor és Pezsgőház Kft
Tálos Tamás
Koch-Vin KFT
Frittmann Testvérek Kft
Gedeon Birtok Kft
Molnár Borház Kft
Gál Szőlő bírtok és Borászat
Royalsekt ZRt
Koch- Vin KFT
Dimenzió Borászati Kft
Dimenzió Borászati Kft

A fenti borok közül felajánlás alapján az alábbi borok különdíjban is részesültek.
Zenit 2014 Sopron Taschner Bor és Pezsgőház Kft. A legtöbb pontszámot elért bor. Különdíjat
Lezsák Sándor képviselő, a Parlament alelnöke adta át.
Királyleányka-Ezerjó pezsgő 2013 Mór Tálos Tamás – MBOSZ külön díját kapta.
Cserszegi Fűszeres 2013 Borota Koch-Vin Kft. – Megyei Közgyűlés Különdíját kapta.
Perle gyöngyözőbor 2013 Izsák Gedeon Birtok Kft. – Izsák Város különdíját kapta.
Arany sárfehér minőségi pezsgő 2012 Izsák Royalsekt Zrt. – Izsáki Hegyközség különdíját
kapta.
Arany Sárfehér 2013 Izsák Petrányi Gábor – A legfiatalabb sikeres szőlész-borász tanuló az
Arany Sárfehér Bor- és Pezsgőrend különdíját kapta.
Köszönet minden szőlésznek, borásznak, akik beneveztek a borversenyre, és munkájukkal,
tevékenységükkel hozzájárulnak a régi és új nemesítésű magyar szőlőfajták értékeinek bemutatásához, megőrzéséhez.
A szervezők nevében:

Oreskó Imre
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Rendőrségi hírek
- A rendelkezésre álló adatok
alapján szeptember 21-én 10 óra
körül Izsákon a Szabadság téren
közlekedett egy helyi lakos, egy
Opel Corsa típusú gépkocsival. A
gyalogos-átkelőhelynél tőle jobbról egy gyermek Mountainbike
kerékpárral a gyalogos-átkelőhely
előtt és az után parkoló járművek
közül, leszállás és megállás nélkül
az autó elé hajtott és a jármű jobb
elejének ütközött, melynek következtében a gyermek az elsődleges
orvosi vélemény alapján 8 napon
belül gyógyuló, könnyű sérülést
szenvedett.
- A rendelkezésre álló adatok
alapján szeptember 23-án reggel
Izsákon, a Kölcsey Ferenc utcában
közlekedett egy izsáki lakos egy
Citroen típusú személygépjárművel a Kossuth utca felől a Kodály
utca felé. Amikor a Kodály és Kölcsey utcák kereszteződéséhez ért,
az „Elsőbbségadás kötelező!” tábla
ellenére nem adta meg az elsőbbséget egy balról érkező és egyenesen
haladó kerékpárosnak, akit elütött.
A kerékpáros az ütközéstől elesett
és 8 napon belül gyógyuló könnyű
sérülést szenvedett.
- Az őszi hónapokban a közúti
közlekedési balesetek jellemző
oka, hogy a gépjárművezetők nem
a megváltozott időjárási-, látási- és
útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket.
A legtöbb problémát többnyire a
változó tapadóképességgel rendelkező útburkolat, valamint a romló
látási viszonyok okozzák. Ezért lényeges, hogy minden járművezető
megfelelően felkészítse járművét
a megváltozott körülményekre, s
legyen önmaga is tisztában azzal,
hogy az őszi közlekedési viszonyok
más járművezetői magatartást
követelnek.
Az őszi hónapokban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni
a gépjármű világítóberendezéseit
- ezért is nagyon fontos, hogy azok
megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor
gyakrabban kell tisztítani. A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút
előtt - ajánlatos alaposan átnézni,
megvizsgálva minden biztonsági
berendezést és tartozékot. Sokan
csupán az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzésére figyelnek, holott
az őszi közlekedés fontos kelléke
lehet a jól működő ablaktörlő, a
megfelelő ablakmosó folyadék vagy
a páramentesítő.
Próbáljanak meg fokozatosan
alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel
a ködös, esős időjárásra. Nagyobb
követési távolság tartásával meg-

előzhetők az erre az időszakra
leginkább jellemző „koccanások”,
és az azokkal együtt járó kellemetlenségek. Lassabb, körültekintőbb,
előrelátó vezetéssel előzzék meg
a közlekedési baleseteket. Lakott
területen kívül és belül egyaránt
vigyázzanak az úttest mellett
haladó gyalogosokra, valamint
fokozott figyelemmel legyenek
a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek,
iskolák, buszmegállók környékén
figyelmetlenül az úttestre lépő
gyalogosokra.
A reggeli időszakokban egyre
nő a munkába-menet ideje, ezért
fontos, hogy korábban induljanak
el otthonról. A reggeli késést, ne
próbálják meg nagyobb sebesség
megválasztásával behozni, mert
ezzel nem csak magukat és családtagjaikat, hanem az Önökkel egy
időben közlekedők testi épségét
és életét is veszélyeztetik. Soha ne
bocsátkozzanak felesleges előzésekbe, ne zavarják meg a reggeli
lassúbb, de egyenletes és biztonságos tempóban haladó forgalmat.
Ősszel korábban sötétedik, így a
kerékpárosok szürkületben és sötétedés után is gyakran közlekednek járműveikkel. Ködös, borongós
esős idő esetén romlanak a látási
viszonyok, ezért a kerékpárok
kivilágítása már korlátozott látási
viszonyok közt is nagyon fontos!
Jól működő világítás, fényvisszaverő eszközök és megfelelő öltözék
(feltűnő színű ruha, fényvisszaverő
kiegészítők) esetén a kerékpárosok, gyalogosok a sötétben is jól
láthatóvá válnak.
Ebben az időszakban fokozottan
kell figyelni az oldalszélre is, hiszen
a kerékpár könnyen felborul, ha
egy nagy sebességű gépjármű
elhalad mellette. Sok baleset oka
a szabálytalan kanyarodás, ezért
lényeges, hogy a művelet megkezdése előtt a kerékpáros mindig
nézzen hátra, és ne feledkezzen
meg az irányjelzésről sem.
Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával minimálisra
csökkenthető a balesetek kockázata még a kritikusabb őszi időszakban is. A közlekedés során soha ne
feledjék, hogy annyira vigyázzanak
másokra és mások értékeire, mint
ahogy azt másoktól, magukra nézve elvárják. Ha a fenti tanácsokat
megfogadva közlekednek, már
sokat tettek a baleset megelőzés
érdekében.
Kérjük, hogy figyeljenek egymásra, legyenek partnerek a közlekedésben és tartsák be a közlekedési
szabályokat.
Kiskőrösi
Rendőrkapitányság
Izsáki Rendőrőrs

Emléktábla avatás
A Sárfehér Napok pénteki programjában került avatásra a Városháza falán - a Tegyünk Izsákért Egyesület kezdeményezésére
- elhelyezett emléktábla, amely az
izsáki Sárfehér szőlő szelektálóinak Szélesi Józsefnek, Fejszés
Istvánnak és a fajtát elsőként
nagy területen kiváló eredménnyel termesztő Csontvári Kostka
Lászlónak állít emléket. Ezzel is
kifejezve az utókor elismerését
és tiszteletét kiváló, mind a mai
napig sokak megélhetését megalapozó, munkásságukért.
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KETTŐS VÁLLALÁS
Robinson Crusoe-nak könnyű
volt. mert maga élt a lakatlan szigeten, a maga törvényei szerint.
A közösségben élő embereknek
nehéz, mert minden élethelyzetre
ki kell dolgozni szabályokat. Az
egy „’hatalmasságtól” való függés (despotizmus) megoldotta a
feladatot, mert amit az uraság
parancsolt, az volt a törvény.
Már az ókorban élt társadalmak is igyekeztek emberséges
szabályokat alkotni, amelyek
mindenkire érvényes kötelezettségeket fogalmaztak meg. Elsők
között alkotott ilyen szabályokat
ARISZTOTELÉSZ, /Kr.e.384322./ aki az úgynevezett „praktikus tudást”, (a társadalmi
feladatokra érvényes tudást) két
területen működőnek képzelte
el: ETIKAI síkon, amelyben az
engedelmeskedő állampolgár volt
szabályozott viselkedésű, sikeres
feladat-végrehajtó.
A másik sík a POLITIKA,
amelynek területén hétköznapi
dolgok, valamint felismert hiányosságok orvoslása valósult meg
az állampolgárok törvényhozói
tevékenysége által.
Máig sem veszített értékéből a
társadalmakban ez a két fontos
szabályozási módszer. Szorosan
ezen két síkon folyik a közösségi
élet. Ezt a tényt ismerve lesz világossá az önkormányzati tisztségviselők választásának lényege és
értelme. Nem arról van ugyanis
szó, hogy a megválasztott vezetői
közösség mindent kitalál, amit
szükségesnek tart, sőt azokat a
kívánságokat is teljesíti, amik
egyéni érdekeltséghez köthetők
csupán.
Az újonnan alakuló önkormányzati testülettel kapcsolatosan is
tudni kell: nagyon szűk lehetőségi keretek között mozoghat pénzügyi és idői megkötöttségekkel.
Fontos tehát, hogy Izsák Város
Lakossága felismerje, hogy mi a,
amiben neki kell helytállnia – önérdekből is, és a megválasztott
önkormányzati testület segítése
érdekében is.
Nem csupán programként, de
jószándékú tanácsként is a következőket ajánlom az előttünk

levő ciklusra a tisztséget viselőknek és a városunkban lakóknak
egyaránt (mivel a feladatok nem
csak politikaiak, de véleményem
szerint nagyrészt etikaiak is.
Mi ellen kell küzdenünk társadalmi szinten? Néhány dolgot
sorolok fel, nem fontossági sorrendben:
FELELŐTLENSÉG. Igyekezzünk mindent jól, pontosan,
becsületesen elvégezni. Rengeteg
kár, bosszúság származik az így
végzett munkák miatt. (Kodály
Zoltán utcai csatorna, …).
TUDATLANSÁG. Mindenkinek
szüksége van a továbbképzésre,
különösen azoknak, aki nem
végezték el a törvény szerint kötelezővé tett osztályokat. Nekik
komolyan fel kellene használni
a felkínált lehetőségeket, mert
szakszerűbben tudnák elvégezni
a rájuk bízott munkákat és elhelyezkedésük is biztosítottabb
lenne. Jelszó: „Legyél felkészült
az életre!” (A cserkészet is erre
való - lenne!)
GŐGÖSSÉG. Nem gondolhatja
senki, hogy különb más embertársánál! Mindenkinek van
hibája, és senki sem tudja, mikor
szorul rá az akár gazdasági, akár
más ok miatt lenézett felebarátjára. Egymás ítélgetése és kategorizálása helyett az empátia legyen
alapelvünk.
LUSTASÁG. Végezd el, ami rád
tartozik! – Ez elsőrenden a fiataloknak szól, akik tanulmányaik
végzése közben nem gondolnak a
felelőtlenül elvesztegetett idő értékére. Lustaság, hanyagság, haszon nélküli szórakozás nagyon
sok kínos meglepetést okoz, nem
csak az így gondolkodó emberek
életében, de az ő környezetükben
élők között is. Vállalásodban legyél hűséges.
BECSTELENSÉG. Nem Törvény, de etikai belső kényszer irányít arra, hogy legyen értékrendünk. Szabad kritikát gyakorolni
egyes TV, rádió, ünnepségi és
egyéb műsorokkal kapcsolatosan
- figyelmen kívül hagyva, hogy mi
az, amire a legnagyobb az „igény”.
A becstelenségnek van egy másik
értelmezési módja, amely szerint

legyen önbecsülésünk, amelynek
védelme érdekében nem ártjuk
bele magunkat semmi olyan
elítélendő erkölcsi, gazdasági,
vagy akár politikai dologba amely
személyünket is, közösségünket
is sok, kiszámíthatatlan következményekkel sújtja.
ÖNZÉS. Ne kívánj mindent magadnak! Van egy találós kérdés,
amely így szól: „Mi a legtöbb?”
A helyes válasz erre az, hogy az
ELÉG a legtöbb. Bizony kevesen
vannak a tehetősek közül, akik
a köz érdekében jelentős felajánlásokat tesznek és készségesen
nyújtanak segítséget. Társadalmi
szinten – mindannyiónk érdekében, a közös boldogulás felé
vezető úton szükséges lenne ezt a
kötelezettséget is átgondolni.
HITETLENSÉG. (Ezt hagytam
utoljára, pedig minden előző címhez lehetett volna Isten Igéjéből
idézetet csatolni!) A hitetlen
emberben nincs reménység,
vigasztalódási lehetőség, igazi
szeretet utáni szomjúság. Számítás és hidegség van. A vak
szerencsére bízza magát, - félve,
mert általa nem kiszámítható a
jövő. Kérdés: Hogyan lehet ilyen
embertársunkkal dolgozni, tudva, hogy az ő bizonytalanságából
eredő IGEN -je nem biztos, hogy
az, és a NEM -je sem megbízható!
Ezt a témát nem bonyolítom. Városunkban azért jó lenne tapasztalni változást ezen a téren is. A
történelmi egyházak helytállását
igényeljük még erőteljesebben a
hitoktatásban.
A felsorolás mindegyike etikai
kötelezettséget jelent. Az önkormányzati munka végzése közben
szükséges tudni, hogy KIKKEL
DOLGOZUNK EGYÜTT? KIKNEK AZ ÉRDEKÉBEN? Azokkal-e, akik lelkiismeretesen, etikusan figyelik segítve a felelősök
munkáját, tudva, látva értékelik,
mi az, ami közösen elvégezhető,
alakítható - az adottságok szerint
- és mi az, ami nem. Éljenek
ezután sokan a közmeghallgatás
és a lakossági fórumok lehetőségével!
Tisztelettel:
Bérces Lajos képviselő

Tíz év után újra együtt
Egy közelmúltban lezajlott eseményről szeretnék beszámolni,
amelynek én is részese lehettem.
Nem városunk adott otthont az
eseménynek, de mégis van némi
kapcsolódása lakóhelyemhez. Mint
azt sokan tudják munkahelyem
– a szabadszállási szülészet - 2004.
december 31 – én végleg bezárt.
Ebben az intézményben sok izsáki
anyuka adott életet gyermekének,
és jó szívvel emlékezik vissza erre a
kis családias jellegű szülőotthonra.
Tíz év telt el azóta, az évforduló
alkalmából kolléganőnk gondolt
egy merészet, hogy összehozza
a régi dolgozókat. Erre az eseményre 2014. október 3–án került
sor, ahol hatvanhárom egykoron
szülészeten dolgozó találkozott,
bensőséges összejövetel keretében.
A megjelenteket dr. Terebessy Károly főorvos, és Elekesné Bárány
Veronika főnővér köszöntötte.
Majd Csőszné Farkas Henrietta
számolt be róla, hogyan és milyen
céllal sikerült összehoznia ezt a
találkozót. Nagyon jó volt látni a

rég nem látott munkatársakat,
akiket azóta messzire sodort az
élet Szabadszállástól. A közös vacsora után kiváló hangulatban telt
el a tombolasorsolás, melynek célja
az elhunyt dolgozók sírjának felkutatása volt. A tombola bevételéből
tizenhárom sírcsokrot helyeztünk
el a sírokra, emlékezve rájuk. A
fennmaradó összeget a Szabadszállási iskola és óvoda részére
ajánlottuk fel. Ezúton szeretném
megköszönni azoknak az izsáki

személyeknek a támogatását,
akik tombolatárgy felajánlásával
segítették céljaink megvalósítását.
Az összejövetelt egy közös fotóval
tettük emlékezetessé. Ha a fotón
látnak ismerős arcokat, akkor
gondoljanak jó szívvel vissza a
régi emlékekre, ahol életük fontos
eseménye zajlott le.
Kanizsai Sándorné
a szabadszállási
szülészet volt dolgozója
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v a l l á s
„Mit tegyek, hogy örök életem
legyen?” (vö., Mk. 10, 21)

Talán minden egyes emberben
felmerül egyszer a kérdés, hogy
miért él a földön, van e valami
célja, mi lesz az élet után? Sokan
vannak, akik ezt nem sokáig firtatják, hanem kimondják az ítéletet:
Nincs Isten, ezért itt a földön van
minden, aminek örülhetek, amit
megszerezhetek. Hogy miért nem
keresik tovább? Mert egyszerűbb
mindent tagadni, nem hinni, nem
vállalni áldozatot. A lelkiismeretünket elaltatjuk, „jobb ez így!”
Eleinte sokat rágódtam rajta, hogy
papként mit kéne, tegyek, hogy
ezeket az embereket megnyerjem
Istennek. Amikor elkezdtem utánuk menni, keresni őket, olyan
utakon járni amiken ők járnak,
megpróbálni hatni rájuk, azonban
így meg én is kezdtem elveszi és
főleg azokra nem jutott időm akik
pedig Istent keresték. Úgy éreztem,
hogy valami nem jól működik.
Ezért a Szentírást olvasgattam,
főleg a meghívás történeteket, feltűnt Jézus egyik mondása: „Nem
ti választottatok engem, hanem
én választottalak titeket.” Rögtön
elkezdtem olvasgatni az apostolok
meghívását és feltűnt, hogy amikor
Jézus őket megpillantja, munka
közben, akkor elhívja: „Jöjj, kövess
engem!” és nagyon meglepő, hogy
az apostolok munkájukat, megélhetésüket, családjukat elhagyva,
követték a Mestert. Nem moralizáltak a fizetés, a nyugdíj, a gyerek
és család eltartásán, az időjáráson,
hanem felismerték, hogy mondhatnak igent és nemet, és a döntés
gyümölcsét fogják aratni.
Ha jól megfigyeljük Jézus, minden
alkalommal, amikor valaki követésére ajánlkozott, előfeltételeket
támasztott.
Egy gazdag fiú aki odament Jézushoz és megkérdezte tőle, hogy
mit tegyen, hogy örök élete legyen,
akkor Jézus azt felelte, hogy tartsa
meg a parancsokat. A fiatal, biztosította, hogy már gyermekkora óta
megtartja azokat, ekkor Jézus rátekintett és azt mondta, „menj, add el
amid van, oszd szét a szegényeknek
és kövess engem és kincsed lesz a
mennyben” (vö., Mk 10. 21) Ez a
fiatal, egészen eddig a percig elkötelezettnek tűnt, minden törvényt
megtartott, de ekkor sarkon fordult és faképnél hagyta Jézust. Itt
megfigyelhetjük, Jézus reakcióját!
Nem rohant utána, nem akarta
meggyőzni, hogy ez az üzlet meg-

éri, mert megértette, hogy ennek
a fiúnak ez az üzlet őrült módon
veszteséges üzlet. Számára nem
volt igazi motiváció az örök élet.
Jézus nem is próbál alul licitálni
saját magát és kedvezményt sem
adott, nem mondta azt, hogy na jó,
elég ha kicsit adakozol néha.
Az elköteleződés áldozatokkal jár
és az áldozathozatal a mutatója
annak, hogy elköteleződtem-e.
Aki képtelen az áldozathozatalra,
képtelen kilépni a jól-bejáratott
életből, az soha nem fog semmilyen
rábeszélésre változtatni.
Sokan szeretnék, hogy megváltozzon az életük, de semmit nem szeretnének érte tenni. Arra várunk,
hogy azt valaki megváltoztassa,
valaki meghozza a döntést. Ez igaz
a párkapcsolattól kezdve a szakmai
karrierig és a szülői kapcsolatokig
mindenre. Az igazság viszont az,
hogy dönteni, felelősséget vállalni
a döntéseinkért és elkötelezni magunkat a döntéseink mellett csak
mi vagyunk képesek.
Nincs munkád, vagy alul vagy
fizetve, de nem teszel semmit, csak
sajnálod és sajnáltatod magad,
hogy valaki tegyen már valamit?
Ez önzés. Nem látom mások életét,
szenvedéseit, fájdalmait. Mindenki
engem sajnáljon.
Mit tegyél?
Tedd azt, amit szeretnél, hogy
veled tegyenek. Ha azt szeretnéd,
hogy szeressenek, szeress, te először. Ha szeretnéd, hogy jó munkád legyen, akkor képezd magad,
járj utána, keress, más nem fog
megkeresni, hogy szeretnél-e nála
dolgozni. Azt látjuk, hogy az élet
minden területén döntéseket és áldozatokat kell hozzunk. Akkor is ha
előbbre akarunk jutni, de akkor is
ha nem. Párkapcsolatban, munkában és legfőképpen az Istennel való
kapcsolatban. A döntéseink után
pedig felelősséget kell vállaljunk.
Nem hivatkozhatok arra, hogy
azért nem imádkozom, mert senki
nem tanított meg, vagy azért nem
járok templomba, mert senki nem
jön értem és nem visz el.
Jézus számunkra is felajánlja ezt
az üzletet. Tartsd meg a parancsokat és örök életed lesz, add el mindened és kövess engem és kincsed
lesz a mennyben.
Minket sem fog meggyőzni, nem
fogja ránk erőszakolni.
Te, hogy döntesz?
István atya

Egyházközségi hírek

Szentmiserend változás történt
- A vasárnapi 9 órás szentmise október 12.-től 10.30-kor kezdődik. Diákmise.
- Az esti szentmisék 6 órakor kezdődnek.
- Október, a rózsafűzér hónapja, az esti szentmisék előtt fél órával rózsafűzért imádkozunk.
- Október 26.-án vasárnap, 10.30-kor kezdődő szentmisén a betegek szentségét szolgáltatjuk ki a rászorulók részére.
- November 1-jén délután 2-kor az alsó temetőben lesz szentmise az elhunytakért. A szentmise után sírszentélés. Aki szeretné a család sírhelyét
megszenteltetni, az jelezze a plébánián vagy a temető gondnokánál.
- November 2.-án halottak napján, délután 2 órakor a felső temetőben lesz
liturgia, utána sírszentelés.
- Halottak nyolcadában minden este fél 6-kor a fájdalmas rózsafűzért
imádkozzuk a meghaltakért.
- Első szombatonként, reggel 9 órakor, gyónási lehetőség lesz a fiatalok
számára.
Szentségimádások időpontja:
- Minden hónap első vasárnapján, az esti szentmise előtt egy órával tartunk
Szentségimádást.
- Minden hónap első csütörtökén, délután 2 órától Szentségimádást tartunk.
- Minden hónap második péntekén, az esti mise után ifjúsági Szentségimádást tartunk.
- Minden hónap harmadik csütörtökén, az esti szentmise után a Karitasz
csoport tart szentségimádási órát.
Minden alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk mindenkit.

Református múltunk 64.
„1816. május 15. Keserű
Jánossal és Járó Mihállyal
megalkudván a fent említett
új oskola fala rakására, az
Elöljáróság 50 forintban és 2
mérő búzában, erről Contractus készíttetett.
1816.május 23. A Prédikátor,
Curator Horvát Péter, Damásdi János, Csősz Mihály, Csukás Ferentz, Csukás András,
Szegedi Mihály, Cséplő János,
Szegedi Pál, Szegedi István
Elöljárók, Hörtsök Sámuel,
Csizmadia Ferentz, Hagyma
János, Szabó Mihály, Nagy
Ferentz, Hörtsök János köz
rendbéliek jelenlétükben.
Eklésia Curatora Hortvát
Péter elsőbben eleibe terjesztvén az Eklésiai gyülésnek, hogy a közelebbi Gyűlés
alkalmatosságával reá bizatott dolgokat véghez vitte,
az ottani parantsoltattakat
elrontatta, az egész új oskolához megkívántatott földet
meghordatta, meggázoltatta,
nem tsak hanem az oskolának
fundamentomát is mindenütt
megrakatta; azután a legnagyobb szorgalmatossággal

és közdítséretet érdemlett
készséggel két esztendeig
fojtatott Curatori hivatását
resignálta. Mivel a közönségesen lett leg szivesebb kérés
által is annak még esztendeig
való fojtatására nem birattatott, sőt még a Candidátusok
közül valo ki maradását kérte
és kivánta. Kétség kívül az ő
jószivűsége az oskola fundus
eránt tett kérés alkalmatosságával némely Elöljáróknak
kétségbe hozattatván, holott
ő volt annak megnyerésében
legfőbb eszköz. Tehát elsöben, ditséretes szolgálatja,
példás szorgalmatossága, s
buzgosága közönségesen megköszöntetett, annak utána a
Prédikátor által Curatorságra
candidáltatván Damásdi János, Csősz Mihály és Szegedi
Pál Elöljárók ő voksok által
Damásdi János Curatornak
kikiáltatott és stante Sessione
fel eskettetett.
Bodri Szabo István Egyházfi is, denegalván hivatalát,
további fojtatását különösen
azért, hogy az atyja most is
neheztel reá, hogy béresse

„Amíg élünk, remélünk”- tartja a régi mondás. De úgy látszik, hogy választunk is, amint
a régiek. S ha már így kell lennie, az lenne
kívánatos, hogy legyen miből, vagy éppen mit.
Mert Horvát Péter atyánk jó bizonyságot nyert
a szolgálat letételekor, s akadt is – az Úristen
gondviseléséből - aki átvegye. Tudjuk az izsáki
egyház emlékezetének más forrásaiból, hogy az
itt éppen hivatalába lépő Damásdi János – kinek sírhelye ma is megtalálható temetőnkben
- kurátor úr olyan hathatós és fáradhatatlan
jótevője volt gyülekezetünknek, hogy az sok-sok
évtizedig elhatott…

nem lévén nagyon huz-von
helyette, tehát Egyházfinak
proponáltattak: Paksi János
és Balog János, az első otthon
nem találtatott, a másik bé
hivattatván örömest felvállalta és fel is eskettetett. Az
Egyházfiunak, valamint a
Tavajinak és harmadévinak
Lajstoma még visgálás nélkül
lévén Horvát Péter, Damásdi
János és Csukás Ferentz elöljárókra bizatott atallyában
a Curatori Számadás megvisgálása a jövő vasárnapra
határoztatott.
Az oskolához még két talp fenyő vétele deszkákkal együtt
rendeltetett. Az oskola épületére tett nádbéli ajánlás kevés
lévén rendeltetett, hogy kevés
idö múlva az ajánlott nádak
bizonyos helyre hordattassanak, és a tehetösebb lakosok
az adásra az Egyházfi által
kérettessenek.
Végre emlékeztetett az új
Curator az Elöljáróságnak
azon rendelésére, mely szerént 20 ezer téglát égettetni
rendelt. „ (P.IV.: 56-57.ol.)
közli: Nagy Árpád

Áldott legyen AZ az Anyaszentegyházban,
AKI bölcsen rendeli és megtartja a maga és
népe hűségén mindazokat, akik nem a maguk
dicsőségére és mérhetetlen hasznára tülekednek „szolgálatra”, hanem Annak engedve,
AKI elkészíti a jó cselekvésének helyét, idejét,
módját és alkalmát! Óvjon meg minket Ő,
AKI a megújulás Lelkével mindig segítségül
jött a Krisztus népének, hogy megmaradjon
Urának való engedelmességében, s így az örök
Élet reménységében hit által! Én azt mondom,
ezt válasszátok!
-na-

Gyülekezeti hírek
- október 26-án, 13.30-tól(!) lesz Kisizsákon istentisztelet az ökumenikus kápolnában
- október 28-án (kedd) holland református presbiterek látogatnak hozzánk egy testvéri beszélgetés erejéig. Akinek ideje, ereje engedi, szívesen látjuk 18 órától a gyülekezeti házban.
- október 31-én (péntek): reformáció emlékünnepe, 18 órától istentisztelet a templomban
- november 1-én (szombat), 15 óra: csendesség a református temető ravatalozójánál.
- november 8-án (szombat), 18 óra: előkészítő, bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban
- november 9-én (vasárnap), 10 óra: újborért való hálaadás
- Köszönjük a Feltámadunk Alapítvány számára a 2013. évi adó 1% felajánlásokat. Az adományokat az Izsáki református egyházközség temetőjében végzendő karbantartásokra fogjuk
felhasználni. Isten áldja a jókedvű adakozókat!
- templomunk külső felújításának második üteme a vége felé közeledik. Akiknek módjában
áll, kérjük, segítsék adományaikkal a közös munkát. Hordozzák imádságos szeretetükben
feladatainkat! Köszönjük szépen.
- az Izsáki Református Egyházközség új számlaszáma: OTP 11732112-20007164.

IKEM hírek
- November 14. (szombat), 16 óra: Dr. Medvigy Endre és Dr. Gy. Szabó András tart előadást:
„Végvéri versek – Reményik Sándor háborús költészete” címmel. Helyszín: Vino Étterem
pincéje. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
- Köszönjük az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesülete számára a 2013.
évi adó 1% felajánlásokat. Az adományokat az egyesület által szervezett rendezvények és
előadások céljára használtuk fel. Isten áldja a jókedvű adakozókat!
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VIII. Egyesfogathajtó Világbajnokság

Izsák szervezésből és rendezésből ezúttal is jelesre vizsgázott

ként ezúttal is jelesre vizsgáztak szervezésből, rendezésből.
A 2014. szeptember 24 – 28.

között rendezett világbajnokságra rekordszámú nevezés
érkezett, hiszen 24 nemzet 78

fogathajtója - benne a rendező
ország jogán kilenc magyar
hajtó - jelezte indulási szándékát. Előzetesen és az első állatorvosi vizsgálaton mindössze
egy lovat zártak ki a versenyen
való indulásból. Egy látványos
megnyitó és egy felejthetetlen
nemzetek estje után a követke-

ző négy napon a 77 fogathajtó
volt a főszereplő az Izsákon
rendezett VIII. Egyesfogathaj-

megfelelően a szakemberek
német, svájci, holland sikerekben reménykedtek, de a
világbajnokságon meglepetést
szolgáltattak a franciák, az
amerikaik, a norvégok, sajnos

a mi hajtóink elmaradtak a
várakozástól - a szakvezetés
egyéniben is és csapatban is
az eddigi legjobb vb. eredményünk felülírását várta.
(Egyéniben 15., csapatban
10. helyezésünk volt az eddigi
legjobb eredmény.)
A díjhajtás után még bizakodtunk, ahol a holland korábbi
vb. bronzérmes Van Den Broek
Wilbor nyert egyéniben. Csapatban a franciák élről várták
a maratont. Mi magyarok csapatban a 9., helyről vártuk a
folytatást és egyéniben Fábián
László értékes 9., helye bizakodásra adott okot.
A maratonhajtást nyerő már
említett meglepetés-csapat a
norvégok maguk mögé utasították a címvédő németeket is.
Ekkor két versenyszám után

német, francia, norvég csapatok voltak a dobogós helyeken.
Egyéniben a maratonon az
amerikai Arnold Jakob száguldása kápráztatta el a nagyérdeműt, míg összetettben ötesélyessé vált két versenyszám
után a vb. Egyéniben a francia
Vinck Renaud volt ekkor az

második, illetve a harmadik
helyére.
A legeredményesebb magyar
hajtó a második világbajnokságán induló Nyúl Katalin volt
aki 16. helyen végzett a 77 fős
mezőnyben. Csapatversenyben
(mint már említettem) sorrendben harmadszor nyertek a

élen a holland Van Den Broek
Wilbror és a lengyel Kwiatek
Veronika előtt, utánuk három
német hajtó is egy verőhiba,
azaz három ponton belül volt.
A döntés, mint már annyiszor,
a befejező akadályhajtásra
maradt, ahol az amerikaiak
és a hollandok szárnyaltak,
de egyik csapat sem került
dobogóra. Sorrendben harmadszor nyert Németország
a csapatversenyben, miután
a két versenyszám után élen
álló francia Vinck Renaud nem
tudott hibátlan pályát hajtani,
így egyéniben még dobogós
sem lett és csapatversenyben
is ezüstéremmel vigasztalód-

németek, megelőzve a 2012. évi
vb-n csak 7., helyezett franciákat. Az előző vb. ezüstérmesei
a svájciak ezúttal a 4., helyről
hajtottak fel a dobogóra.
A jól szereplő norvégok és a
hollandok nem kerültek ezen
a világbajnokságon dobogóra,
míg a magyar hármas - Hódi
Károly, Lantos Gábor, Jámbor
Vilmos - 14. helyen végzett.
A VIII. Egyesfogathajtó Világbajnokság végeredménye
Egyéni, világbajnok: Wilbrord
van den Broek (Hollandia)
130,46 hibapont, 2. Claudia
Lauterbach (Németország)
133,69, 3. Marlen Fallak (Németország) 133,85, ...16. Nyúl
Katalin 142,07, ...29. Hódi
Károly 151,30, ...48. Lantos
Gábor 167,05, 49. Gáspár
Zoltán 169,13, ...52. Fábián
László 171,60, ...56. Kun Andrea 177,38, 57. Gáspár Szilvia
177,81, ...59. Rondzik Gábor
180,29, ...60. Jámbor Vilmos
180,78.
Csapatvilágbajnok: Németország (Marlen Fallak, Philipp
Faisst, Dieter Lauterbach)
266,93 hibapont, 2. Franciaország (Anne Violaine Brisou,
Marion Vignaud, Renaud Vinck) 269,87, 3. Svájc (Michael
Barbey, Erich Renaud, Leonhard Risch) 273,82, ...14.
Magyarország (Hódi Károly,
Jámbor Vilmos, Lantos Gábor) 317,36.

hattak a franciák.
Egyéniben a díjhajtást nyerő
holland Van Den Broek Wilbror lett 2014 világbajnoka
Izsákon, miután ő hozta a
hibátlan pályát, két német
hajtó Lauterbach Claudia a
6.-ról, míg Fallak Marlen pedig
az 5. helyről lépett a dobogó

Baranyai Antal

Fotók: Faragó Gábor

Egyéniben holland, csapatban
német siker született a VIII.
Egyesfogathajtó világbajnokságon.
a legjobb magyar hajtó Nyúl
Katalin egyéniben 16., míg a
magyar csapat - Hódi Károly,
Lantos Gábor, Jámbor Vilmos
– a 14. helyen végzett
Magyarországon a fogathajtósportunk közel öt évtizedes
történetében első alkalommal
randevúztak a világ legjobb
egyesfogathajtói. Kettes és
négyes szakágban már rendeztünk hat vb-t és két Eb-t.
A sikeres 2013. évi négyesfogathajtó Európa-bajnokság
után a FEI és a Magyar Lovas
Szövetség az idei egyesfogathajtó világbajnokság rendezési
jogát Bács- Kiskun megye
„lovasfővárosának” Izsáknak
ítélte és az Izsákiak Mondok
József polgármester vezetésével a jubileumához érkezett
XXX. Sárfehér Napok kiemelt
nemzetközi sporteseménye-

tó Világbajnokságon, melyet
szépszámú hazai és külföldi
érdeklődés kísért.
A világbajnokság előtti héten
özönvíz zúdult Izsákra is és
már-már a vb. új helyszínét keresték, de a Mondok József és
Csernák Gábor vezette csapat
úrrá lett a vízen és mondjuk
meg így utólag, őszintén az
időjárás is kegyeibe fogadta
a rendezvényt, hiszen csodálatosan szép őszi napsütéses
négy versenynapon dőltek el a
helyezések egyéniben is és csapatban is. A pálya talaja, gyepszőnyege is kifogástalan volt
és a maraton- és akadálypálya
is világbajnoksághoz méltóan
kivitelezett, megépített volt.
Az előzetes várakozásnak
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Elszármazott izsáki pedagógus kitüntetése

Imre Sándor díjat kapott
Hörcsök Imre, a Kecskeméti
Református Általános Iskola
alapító igazgatója a református
iskolaügyért végzett áldozatos
munkájáért. Az elismerést
augusztus 30-án, a Kárpát-medencei és Országos Református
Tanévnyitó alkalmával vehette
át a kecskeméti református
templomban.
A Magyarországi Református
Egyház zsinatának tavaszi budapesti ülésén Bölcskei Gusztáv, a zsinat lelkészi elnöke javaslatára döntöttek arról, hogy
a kecskeméti Hörcsök Imre
kapja meg idén a református
iskolaügyért végzett áldozatos
munkáért járó legmagasabb
református elismerést, az Imre
Sándor-díjat. Az elismerést
a zsinat oktatásügyi szakbizottságának javaslata alapján
azok kaphatják - évente csak
egy személy -, akik áldozatos
munkát végeztek a református
iskolaügyért. A XX. századi
neves pedagógusról elnevezett

Imre Sándor díj odaítélésének
feltételei között szerepel többek között a többéves iskolavezetési vagy az oktatásügy más
területén folytatott kiemelkedő
szakmai tevékenység.
Az indoklás szerint Hörcsök
Imre 1950. január 4-én Izsákon született, ősi református
családban. Nagyszülei és szülei gyermekkorától kezdve
hitben nevelték. Nagyapja és
édesapja az izsáki gyülekezet
megbecsült presbitere volt.
Még középiskolás diák volt,
amikor Dr. Bogdán Gyula, az
izsáki gyülekezet lelkipásztora
orgonista kántori szolgálatra
kérte fel, melyet nagy szeretettel és hűséggel végzett hat
éven át. 1968-ban érettségizett
Kecskeméten a Kodály Zoltán
Ének-Zenei Gimnáziumban.
1972-ben ének-zene szakos
diplomát szerzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Szegedi Tagozatán. Még ebben
az évben házasságot kötött, és
Kecskemétre költözött felesé-

gével Bognár Lenkével, ahol a
Kecskeméti Állami Zeneiskola
kinevezett tanára lett.
1977-ben megtisztelő felkérést
kapott a Bács-Kiskun megyei
zeneiskolák szolfézs szakfelügyelői állásának betöltésére,
melyet 1983-ig látott el felettesei és kollégái megelégedésére.
Szakfelügyelői munkájával párhuzamosan dolgozott a Kodály
Zoltán Ének-Zenei Általános
Iskola és Gimnáziumban, majd
1983-ban felkérték az intézmény igazgatóhelyettesi munkakörének betöltésére, ahol
először a zeneiskolai, majd a Zeneművészeti Szakközépiskolai
tagozat hangszertanításának
szakmai irányítását végezte.
1990-ben a Kecskeméti Református Egyházközség Igazgatótanácsa felkérte, hogy a Kecskeméti Református Kollégium
újraindítási munkáiban vegyen
részt. 1994-ben lehetőség nyílt
a Kecskeméti Református Kollégium Általános Iskolájának
újraindítására, melyhez szervező igazgatónak kérte fel, és
nevezte ki a Kecskeméti Református Egyházközség.
Minden eddigi munkahelyének megbecsült tagja volt.
Felettesei elismerően nyilatkoztak szakmai munkájáról és
emberi tulajdonságairól. Derűs,
kiegyensúlyozott egyéniség, aki
mindig magas követelményeket támaszt saját munkájával
szemben. Külső, belső igényesség jellemzi környezetében,
munkájában, és ugyanezt várja
el munkatársaitól. Az egyházi

Az alkotók hitvallása
Színek, hatások labirintusában
megrezdít a sürgető késztetés:
kinyitni tágra a látó szemem,
hogy meglássam az élet képletét.
Hangulatok, színek és hatások,
jelrendszereknek mutatóin át,
láttassak egy elrejtett világot,
s benne a magam hozzá viszonyát.
Árnyakba elrejtett fényt keresek:
egy pontból szikrázó életet,
erőt, mely a síknak és a térnek
egybesímuló útjain vezet.
Parányi szikrát! Lehet, hogy nem más
mint sóhaj sziluettje a jégen,
harmatcseppben ezer színű szikrát,
mely meggyullad az öröm tüzében.
Rózsaszín láng az októberi hajnal,
mely felkelti a rozsdaszín napot,
s a szürkébe rejtett pirkadattal
ujjongva nyújtja, mit az Úr adott.
Tenyerén ő nyújtja, Kinek kedvét

Jelentős szerepet vállalt 2013ban az óvoda bővülésekor a
munkatársak kiválasztásában,
az új nevelőtestület, munkatársi közösség kialakításában.
Óvodaigazgatói feladatát 2013.
augusztus 1-jéig látta el.
Türelmességéért, megértéséért a gyermekek, a szülők,
a kollégák tisztelik és megbecsülik. Hitbeli magatartása
példamutató. Egyéniségéből
következően nyugodt, a nevelő-, oktatómunkát jól segítő
légkört alakított ki az általa
vezetett intézményekben.
A tantestület, az igazgatótanács és a presbitérium egyhangú támogatásával 19 évig
odaadóan, lelkiismeretesen,
felelősségteljesen, a kor kihívásainak eleget téve, hittel
végezte munkáját. Elismerésként a Kecskeméti Református
Egyházközség által alapított
Kollégiumi Díjban részesült
2012-ben az ünnepi tanévzáró
istentiszteleten.
Hörcsök Imre jelenleg a Kecskeméti Református Egyházközség főgondnoka, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye gondnoka, a Dunamelléki Református Egyházkerület
Oktatási Bizottságának elnöke,
a Zsinat Oktatási Bizottságának elnöke. Az október 12-ei
önkormányzati választáson a
kecskeméti 8. számú egyéni
választókerületben a FideszKDNP színeiben képviselővé
választották.
Keol.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

rejtőzve és titkosan keresem,
amíg csak küldöz rám árnyékestét,
s fénykarja átölel csendesen.
Novemberi reggelt: fehér lehelet,
amely kínnal a szürkébe hat át,
s az ultramarinkék, s türkizzöldeknek
kölcsönöz lila, és vörös hatást.
Fényt keresek: leheletnyi füstként
kéket, lilába lényegülni át,
és az ezer árnyalatú zöldnek
mélyén keresek formahatást.
Formát, melyet életre kelt a fény,
anyagból, melynek lényege: Lélek
amint fényrezdülés lehetek én,
a fény küldött, a fény által élek.
Minden képemben én és én vagyok,
egy színekből tákolt fényváltozat,
mely az árnyékból egyszer kiragyog,
szépségmásoló életfolyamat.
Magyar Gyuláné

MEGEMLÉKEZÉS
”Megállunk némán a sírod felett,
S fájón őrizzük emlékedet”
Sponga Gáborné (Fujkó Erzsébet)
halálának 10. évfordulójára

nevelés, az iskola alapértékeinek megtartása mellett nyitott
az újra.
Az alsó tagozaton működő
játékos idegen nyelv oktatása
városszerte vonzóvá tette az
iskolát. Ennek segítségével
kapcsolódott be az intézmény
a Károli Gáspár Református
Egyetem angol nyelvi programjába, melynek keretében holland diákok segítették a beszédközpontú nyelvoktatást. Ezen
a sikeren felbuzdulva Hörcsök
Imre lelkesen fogott hozzá a két
tanítási nyelvű angol-német
oktatás bevezetéséhez, amely
jelenleg is hatékonyan működik az iskolában. Az egyházi
nevelés fontossága mellett a két
tanítási nyelvű oktatás még keresettebbé tette a Kecskeméti
Református Általános Iskolát
a szülők körében.
Az uszoda kínálta lehetőséget
kihasználva Hörcsök Imre úszó
osztályt szervezett, amelyben kiváló lehetőséget látott
a gyerekek mozgásigényének
kielégítésére, a sportág megkedveltetésére.
Az egyházi ének beépítése a
református általános iskola
tantervébe szintén az ő javaslata alapján történt meg. Jó partneri kapcsolatot tartott fenn
Kecskemét város önkormányzati és egyházi iskoláival, a
református kollégium intézményeivel. 2007 szeptemberében
munkaköre kibővült a Kecskeméti Református Pálmácska
Óvoda szervezésével, szakmai
munkájának felügyeletével.

Szerető férje és családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk
MOLNÁR ISTVÁNNÉ (KIRÁLY ROZÁLIA)
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett édesanyánk
Tóth Lászlóné (Barta Mária)
temetésén részt vettek sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk, csöndesen még…”

Szilágyiné Mezei Klára
földrajz-rajz szakos tanárnő,
volt izsáki lakos, 56 évet élt.
Köszönetet mondunk mindazon ismerősöknek,
akik szerettünk temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély
gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
Budapest-Pestszentlőrincen helyeztük örök
nyugalomra.

A gyászoló család

IZSÁKI Hírek

10. oldal

2014. október 22.

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

Október 27. hétfő
14:00: Közvetítés az új
képviselő-testület
alakuló üléséről
Október 29. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Közvetítés az új
képviselő-testület
alakuló üléséről
felvételről
Október 30. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Október 23-ai
városi ünnepség
November 5. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Október 23-ai
városi ünnepség
(ism.)
November 6. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó
November 12. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: ITV Híradó

Tisztelt gyászoló hozzátartozók!
Az izsáki Katolikus Temetőket üzemeltető
„ Jóindulat” Kft.
MEGNYITOTTA TEMETKEZÉSI IRODÁJÁT
Izsák Kecskeméti u. 3. sz. alatt, a katolikus
templom melletti épületben.
21 évi tapasztalattal, teljes körű ügyintézéssel továbbra is
állunk rendelkezésükre, új irodánkkal kibővülve.
Éjjel-nappali ügyelet: 06-20-3-113-572
06-30-9-639-222

November 13. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:40: Sárfehér Napok
2014. I. rész
November 19. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Sárfehér Napok
2014. II. rész
Tájékoztatjuk Nézőinket,
hogy november 5-től, a téli
időszámítás ideje alatt, 18 órakor kezdődnek az ITV szerdai
és csütörtöki szerkesztett
adásai.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
szerettünk
BÍRÓ ISTVÁN
TAMÁS
temetésén részt
vettek, sírjára
virágot, koszorút
helyeztek,
fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák, Bocskai u. 27. sz.
alatti ház eladó. Érd: 70/2205368
Jó állapotban lévő román típusú ebédlőbútor eladó
(asztallal, 6 székkel)! Érd:
76/375-598

A Bank házhoz megy - Mobilbankárok az Ön kényelméért
Az OTP Bank mobilbankári hálózata – a piacon egyedülálló szolgáltatásként –
díjmentesen, egyedi kiszolgálást biztosít Önnek az ország bármely településén.
- Tudta Ön, hogy minden családtagjának jár akár 720 e Ft támogatás az államtól lakáscélra?
Szeretne Ön is támogatáshoz jutni?
- Hitelre van szüksége céljai megvalósításához?
- Szeretné csökkenteni számlavezetési költségeit?
Mindezeket mobilbankárunk segítségével kényelmesen és gyorsan intézheti el.
Munkatársunk az Önnek ideális időpontban és helyen – akár hétvégén, az otthonában is – felkeresi,
szakértő segítséget nyújt a legkedvezőbb megoldás kiválasztásában és
a szükséges papírok kitöltésében.
A szolgáltatás igénybevételével így időt takarít meg!
Ingyenes mobilbankári szolgáltatásunk igénybevételéhez hívja a +36 (70) 681-3904 számon Császár Katalin
mobilbankárt vagy érdeklődjön az OTP Bank izsáki fiókjában (Izsák Szabadság tér 1.)

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Lenkes Hanna Mária (anyja neve: Klárik Kitti),
Baranyi Zsolt (anyja neve: Baranyi Tünde), Fekete Zselyke
(Szántói Katalin), Tokár Izabella (anyja neve: Niedelmayer
Anita), Prikkel László (anyja neve: Böcz Mónika), Sponga Hanna
Gizella (anyja neve: Novák Gizella), Jakab László Brendon (anyja
neve: Baranyi Melinda), Liptai Csongor István (anyja neve: Seller
Julianna) Varga Márton Normann (anyja neve: Máté Adél)
Házasságkötés: Nem volt.
Meghaltak: Sós Mihály – 64 éves – Izsák, Cegerét sor 51., Kiss
József – 58 éves – Izsák, Ősz u. 4., Tóth Lászlóné sz: Barta Mária
– 93 éves – Izsák, Ságvári utca 22., Molnár Istvánné sz: Király
Rozália – 81 éves – Izsák, Erkel F. utca 11., Szalai Sándorné sz:
Bárány Eszter – 70 éves – Izsák, Mária utca 6., Valent János – 78
éves – Izsák, Kiss János utca 8., Torgyik Anita – 37 éves – volt
páhi-i lakos, Dóczi Sándor – 69 éves – Izsák, Damjanich utca
10., Bornemissza Mihályné – 80 éves – volt ágasegyházi lakos,
Pálfi Béláné sz: Krasnyánszki Ilona – 78 éves – Izsák, Somogyi
Béla utca 4.
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