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Tájékoztatás az Európai Parlament
tagjainak választásáról
2009. június 7.-én lezajlott az Európai Parlament tagjainak
választása. A városban 6 szavazókörrel álltunk a választópolgárok
rendelkezésére. A választás törvényesen és rendben lezajlott, a választással kapcsolatosan kifogás nem merült fel. A választás adatai
a következők:
A választói névjegyzékbe eredetileg felvett választópolgárok
száma: 4930 fő
Igazolással szavazók száma:
5 fő
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 4935 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1750
fő, 35 %
Érvényes szavazatok száma:
1727 db.
Érvénytelen szavazatok száma:23 db.
Az érvényes szavazatok megoszlása a listán szereplő sorrendben:

Fotó: Bálint Vilmos
FIDESZ – KDNP
SZDSZ
MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS
MUNKÁSPÁRT
MSZP
JOBBIK
ELMP – HP
MDF

1300 db.
16 db.
15 db.
8 db.
145 db.
172 db.
13 db.
58 db.

75,28 %
0,93 %
0,87 %
0,46 %
8,40 %
9.96 %
0,75 %
3,36 %.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző
HVI vezető

Birkásék borai a CBA üzletlánc
országos hálózatában

Koccintás a sikerre

Sokak számára ismertek
már Birkásék remek borai,
aligha van olyan személy a
környéken, aki ne hallott volna
ilyen-olyan eredményeikről,
elismeréseikről. Nemrég egy
CBA által szervezett országos
borversenyen több borukkal
is bekerültek az üzletlánc Országos Vinotéka szelekciójába,
ahonnét rangos pincészetek
200 legjobb bora, köztük Birkásék 3 fajtája érdemelte ki, hogy
a bolthálózat polcain kínálják.
„Most végre kezd beérni 12
évi munkánk gyümölcse” mondta Birkás Zoltán a család

borásza, az örömteli eseményt
kommentálva. A fiatal borász
azt is elmondta, hogy számukra azért is különösen nagy
lehetőség ez, mert nem kell
úgynevezett polcpénzt fizetni
a bejutáshoz, amely az igen
magas összeg miatt, az egyik
legnagyobb akadálya a nagy
üzletláncok polcaira kerülésnek. A borverseny első 200
borának tulajdonosát azonnali
szerződéskötésre kérte fel a
CBA, s júniustól folyamatosan
töltik fel e borokkal, köztük
a Birkás-borokkal a „Magyar
üzletlánc” polcait.

Ára: 110 Ft

Térségi kórustalálkozó
Május 16-án, a katolikus
templomban került sor az I.
Izsáki Kórustalálkozóra, melyen
öt kórus és a kecskeméti GAMF
Kamarazenekar közreműködött.
A hagyományteremtő szándékkal
megrendezett találkozón igen
színvonalas programot hallhatott
a közönség. Az izsáki Városi Vegyeskar és a Református Kórus
mellett fellépett a Lajosmizsei
Vegyeskar, a Kecskeméti Kodály
Kórus és a Kiskunhalasi Városi
Énekkar. A komoly kulturális
esemény ötletgazdáját, Bíró Jánosnét, az izsáki kórus karnagyát
kérdeztük a kezdeményezésről.
Mint elmondta az ötletet az
adta, hogy a kecskeméti Kodály
Kórussal és a GAMF Zenekarral
már régi együttműködésük van,
de gyakran vendégeskednek más
kórusoknál is. Az izsáki vegyeskar tagságával végül úgy döntöt-

A találkozó zárásaként az összes közremûködõ
együtt énekelt

tek, hogy nem egyenként, hanem
egy kórustalálkozó keretében látják vendégül a társegyütteseket.

Így jött létre a sikeres találkozó,
melynek folytatása is várható.
-te-

Paksi Dénes miniszteri kitüntetése
Az izsáki születésű Paksi
Dénes a rendszerváltás hajnalán
lett először a kiskőrösi tűzoltóság parancsnoka. 28 évesen,
az ország legfiatalabb tűzoltóparancsnokaként került akkor
e felelős posztra. Végzettsége
szerint repülőgép-üzemeltető
mérnök ugyan, de már pályája
kezdetén a tűzoltóságot választotta. Elvégezte a szükséges tanfolyamokat, s előbb tűzvizsgáló
volt Kecskeméten, majd Kiskőrösre került parancsnoknak
az ott frissen alakult hivatásos
állomány élére. Két évvel később
azonban újra a megyeszékhelyen
dolgozott, mert akkor úgy tűnt,
megszűnik a kőrösi tűzoltóság.
1992-ben aztán eldőlt, hogy
mégis lesz kiskőrösi hivatásos
szolgálat, így újra a városi állományba került. 1994 óta újra ő a
parancsnok, s azóta is e poszton
szolgál.
Kiemelkedő szakmai munkáját az idei Országos Tűzoltónapon miniszteri kitüntetéssel
ismerték el, melyet Jauernik

István államtitkártól és dr. Tatár
Attila országos parancsnoktól
vehetett át.
A magas elismerés átvételére Dénest édesanyja is elkísérte,
aki szintén szép elismerést
kapott, hiszen Tatár Attila országos parancsnok e szavakkal

gratulált neki: „Legyen nagyon
büszke a fiára!” Szép kitüntetés
volt ez számára is, hiszen egy
édesanyának aligha lehetnek
szebb pillanatai, mint amikor
gyermeke sikerének, elismerésének lehet büszke tanúja.
-te-

Paksi Dénes alezredes édesanyja társaságában vette át
a kitüntetést

Mobil Jogsegély Program
Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttműködésben az
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Bács-Kiskun megyei jogászok közreműködésével.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az
egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük
van, amely jogi tanácsadást igényel.
Kérjük a ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási
igazolvány) hozzák magukkal.
A legközelebbi ügyfélfogadás Izsákon a Polgármesteri Hivatal emeleti kistermében:
július 15-én 10-11.30-ig lesz.

IZSÁKI Hírek

. oldal

Egyházmegyei családi nap
Mottó: „A legnagyobb a szeretet!” (1Kor13, 13)
A Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyében élő katolikus
családokat félévente hívja találkozóra az egyházmegye családi
referense. Ebben a félévben 2
külön családi napot szerveztek
az egyházmegye északi és déli
részén élő családjainak. Az
izsáki egyházközséget érte a
megtiszteltetés, hogy az északi
rész összejövetelének helyszínéül szolgálhatott június 6-án.
A családi napon mintegy
130-an vettek részt. A Közösségi Ház előtt volt a regisztráció,
gyülekezés fél 9-től. A program
szentmisével kezdődött, amelyen a főcelebráns Bábel Balázs
érsekatya volt. A szentmise
külön kegyelme volt, hogy a felajánlási körmenetet Kovács Józsi
és felesége, Anikó, valamint
gyermekeik végezték, akiknek
éppen aznap volt a házassági
évfordulójuk.
A szentmise után szünetet
tartottunk, tízóraiztunk. Ezúton
is köszönjük Horváthné Arankának a kedvezményes pogácsát és
mindenkinek a finom sütiket! Az
agapé után a felnőttek átvonultak a templomba, ahol Bacsmai
László atya igen tárgyilagos és
élvezetes előadását hallgathattuk meg a családról és az azt összetartó szeretet fontosságáról,
s ennek napi gyakorlatba való
ültetéséről. Az előadás után öt

csoportban lehetőség nyílott a
saját tapasztalatok cseréjére.
A gyermekek ezidő alatt a
Közösségi Házban három korcsoportban játszottak, tornáztak, kézműveskedtek. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Izsák
Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatának az arcfestéshez nyújtott alapanyagokat,
valamint a Sárfehér Óvodának a
kölcsönadott tornaszereket!
13 órakor átmentünk a Vino
étterembe, ahol jóízűen megebédeltünk. Ezúton is köszönjük
Prikkel Lászlónak, hogy helyet
biztosított nekünk! Mivel a Jóisten kegyeibe fogadott minket,
ezért ebéd után kiautóztunk
a Selyem-erdei egyházközségi
parkba. Itt kezdetét vette a
bibliai akadályverseny. Mind az
öt csapatnak (sárga, piros, kék,
zöld, fehér) egy üzenetet kellett
eljuttatnia Szent Páltól Korintusba. Először a fogadó gyomort
próbáló feladatán (tejfölös/lekváros kenyér evés a kezek használata nélkül), majd a viharos
tengeren kellett átjutniuk a
csapatoknak (ahol talicska volt
a hajó). Athén kapujánál kipróbálhatták egyensúlyérzéküket
(pallón való átkelés), a legügyesebbek fára is mászhattak. Korintus kapujában számot kellett
adni azon tudásukról, mennyire
ismerik Szent Pált, a gyerekek

pedig célbadobhattak.
Az utolsó akadálynál a Szeretethimnusz lényegéről kellett
beszélniük, közben beépített
emberek próbálták ki a csapatösszetartást. Minden csapatnak
feladata volt, hogy csupa e betűvel írjanak verset a szeretetről.
Ezen eszperente költemények
segítségével zajlott az eredményhirdetés, melynek első
helyezettjeit először meglepetés
érte. Ugyanis édesség helyett
hatalmas öleléseket kaptak,
mivel ugye a legnagyobb a szeretet…
A családi nap hivatalos részét Földvári Józsi diakónus
gondolataival fejeztük be, majd
mindenki kapott egy igéskártyát ajándékba. Ezután még
egy hatalmas apa-gyerek foci
következett, utána pedig a jóleső pihenés. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Városi
Sportcsarnoknak a kölcsönadott
sörpadokat!
Szeretném megköszönni a
programfelelősöknek a szervezésben nyújtott segítséget, valamint az ifjúsági hittanosoknak a
tevékeny részvételt!
Aki most nem tudott részt
venni a családi napon, de kedvet
kapott hozzá, ajánlom a déli rész
családi napját, amely Sükösdön kerül megrendezésre június 20-án.
Perjésné Kiss Etus

Kipróbált húsmentes receptek
Fokhagyma sörtésztában
Hozzávalók: 50 gerezd fokhagyma, 5 dkg liszt, 1 tojás, 1,5 dl
sör, só és olaj a kisütéshez.
A tojásból, lisztb?l, sörb?l
és a sóból turmixban egy s?r?
palacsintatésztát készítünk. A
fokhagymagerezdeket hústűkre
tűzzük (6-7 darab/tű) és forró
olajban aranysárgára sütjük.
Juhsajt szezámos
panírban
Hozzávalók: Fél kg Feta sajt, 2
tojás, 1 dl tejszín, negyed kg panírliszt, 8 dkg szezámmag, só, bors,
paprika, szerecsendió, olaj.
A sajtot lecsepegtetjük és 1,5
cm vastag szeletekre vágjuk. A
tojást felverjük a tejszínnel, sóval,
borssal és paprikával. A panírlisztet elkeverjük a szezámmaggal,
sóval, borssal, paprikával és ?rölt
szerecsendióval. A sajtot a tojásba

és a lisztbe forgatjuk, majd a
panírozást megismételjük. Forró olajban mindkét oldalát szép
aranysárgára sütjük.
Rántott gombafejek sajttal
töltve
Hozzávalók: Fél kg gomba, 2
tojás, zsemlemorzsa, liszt, 10 dkg
reszelt trappista, olaj.
A gombákat megtisztítjuk,
a szárát eltávolítjuk (ezt más
ételhez használhatjuk fel). Az
üregekbe reszelt sajtot tömködünk. Sózzuk, majd lisztbe, felvert tojásba és zsemlemorzsába
forgatjuk. Forró olajban mindkét
oldalát szép aranysárgára sütjük
Karfiolfasírt
Hozzávalók: Egy nagy fej karfiol, 2 tojás, liszt, zsemlemorzsa,
só, víz, olaj.
A karfiolt rózsáira szedjük és

A katolikus temetőkben
történő temetések
(hamvasztás is) ügyintézése
„Jóindulat” Kft. Temetkezés, Kecskemét,
Csabai Géza krt. 2. (a régi kórház hátsó
bejáratával szemben)
Telefon: 06-30-9639-222,
vagy
Molnár László,
Izsák, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-20-3113-572

enyhén sós vízben megf?zzük vagy
megpároljuk. A tojást elkeverjük
liszttel és zsemlemorzsával, majd
hozzákeverjük a karfiolt. Kevés
olajba kanállal kis halmokat rakunk és lelapítjuk (sütés közben
megdagad). Fed? alatt világosra
sütjük. Süthetjük olajozott tepsiben sütõben is.
Rakott krumpli
Hozzávalók: 1 kg krumpli,
30 dkg sajt, 10 dkg vaj.
A nyers, meghámozott
krumplit nagyon vékony karikákra
vágjuk, és egy réteg krumplikarikát egy kivajazott tűzálló tál aljára
fektetünk. A krumpliréteget kicsit
megsózzuk, apró vajdarabkákkal
megszórjuk, majd szintén nagyon
vékonyra vágott sajtszeletekkel beborítjuk. A sajtra megint krumpli,
pici só, vajdarabkák, aztán újra
sajt következik. Addig folytatjuk
a rétegezést, amíg a hozzávalók
el nem fogynak. A tetejére sajt,
a sajtra pedig vajdarabkák kerüljenek. A tálat szorosan fedjük be
alufóliával, és forró sütőben kb. 50
percig süssük. Végül az alufóliát
levéve kb. 10 percig pirítsuk.

VÉRADÁS
Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy 2009.
július 2.-án (csütörtök) 9
órától 13 óráig véradás lesz a
Művelődési Házban.
Magyar Vöröskereszt

2009. június 19.

A falugazdász
tájékoztatója
- Indul az új agrár-környezetgazdálkodási program (AKG).
Támogatási kérelmet csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani, 2009.
június 1. és 30. között.
- A 2009. évi termeléshez
kötött anyatehéntartási támo-

gatási kérelmeket 2009. június
1. és július 31. között lehet
benyújtani.
További információ a falugazdásztól kérhető, a 06-20985-0721-es telefonszámon,
vagy személyesen.
Mikus Anikó

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2009. május 26.-án
tartotta melyen beszámolókat
fogadott el az Izsákért Közalapítvány, a Szily Kálmán városi
Könyvtár, valamint a Rendőrség
beszámolóját a közrend- és közbiztonság helyzetéről.
A Képviselő-testület rendeletet alkotott a 2009. évi költségvetés módosításáról, melyet
lapunkban közzé teszünk.
A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények Alapító
Okiratát jóváhagyta.
A Képviselő-testület kinevezte újabb 5 évre Tetézi Lajost a
Tájékoztatási- és Kulturális Szolgáltató Központ vezetőjévé.
A Képviselő-testület az Európai Parlamenti választás Szavazatszámláló Bizottság tagjait
megválasztotta.
A Képviselő-testület a 2009.
évi Közbeszerzési Tervét módosította tekintettel arra, hogy az
Önkormányzat megnyerte a 16
utca felújítási pályázatát és az
iskola és óvoda tekintetében a
kompetencia alapú oktatás megvalósítás című pályázatát.

A Képviselő-testület „Izsák
és térsége rekultivációs önkormányzati társulás”-t hoz lére – 9
település együttműködésével – és
egyidejűleg az Izsák és térsége rekultivációs önkormányzati társulás
Társulási Szerződését jóváhagyja.
Határozott a Képviselő-testület pályázat benyújtásáról a
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanácshoz, a területi kiegyenlítést
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására – járdaépítés céljára 13,5 millió forint összegben,
melyből az igényelt támogatás:
11.475.000.-Ft. Az önkormányzat
a pályázathoz szükséges saját erőt
2.025.000.- Ft összegben saját
forrásából biztosítja 2009. évi
költségvetésében – a pályázati
tartalék keret terhére.
A Képviselő-testület elhatározza, hogy a Minipláza Fejlesztő
Kft. 1126. Budapest, Böszörményi
út 19/A. beruházói ajánlatát az
egészségügyi centrum létesítésére
elfogadja és felkéri az ajánlattevőt
a szükséges szerződéstervezetek
megtételére.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Megyei siker az idei
Nemzeti Vágtán

A budapesti Hősök terén
megrendezett ez évi futamon
nem indult izsáki versenyző,
így a szomszédoknak szurkolhattak az izsákiak. A hozzánk
közelebb eső Soltszentimre
versenyzője, Gubán Ildikó
sajnos nem jutott tovább az
elődöntőből, ám a bácsalmási
színekben versenyző Németh
Sándor, National Face nevű
lova nyergében olyan jól futott,
hogy nem talált legyőzőre,
így ő vehette át a győztesnek
járó huszárszablyát, és vihette
haza Bácsalmásnak a 30 millió
forintos fődíjat. A második

helyet Nyíregyháza színeiben,
a tavalyi győztes, Suták Vanda, a harmadik helyet pedig
Esztergom lovasa, Dömötör
Ferenc szerezte meg.
-te-
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Segítség a rászorulóknak

A csomagokban többkiló sajt és műzli volt
A mind nehezebb gazdasági
körülmények között egyre több
család kerül nehéz helyzetbe,
akiknek így nagyon jól jön bármilyen segítség a napi megélhetéshez. E segítség több formában
is érkezhet. Például a különböző
segélyszervezetek összefogásával. A hónap elején ilyen akció
zajlott a megyében, melynek
keretében a Katolikus Karitász
juttatta el az Európai Unió koordinálásával összegyűjtött (az
unió területén összegyűlt mezőgazdasági termékfeleslegből
álló) élelmiszeradományokat,
egyebek mellett Izsákra. A rászoruló családokhoz a városi
Gyermekjóléti- és Családsegítő

Szolgálat munkatársai juttatták
el a csomagokat.
Köszönet

Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata
nevében köszönetünket fejezzük
ki Szántó Ambrusnak a Kalocsa
Főegyházmegyei Katolikus Karitász Alapítvány igazgatójának
nagylelkű támogatásáért, mely
lehetővé tette Izsákon 372 fő
rászoruló Eu-s élelmiszeradománnyal való támogatását.
Reméljük, hogy a továbbiakban is számíthatunk önzetlen
segítségére, és jó egészséget
kívánunk munkájához.
A Szolgálat dolgozói

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

…sokan fogadják örömmel, hogy egyre
több olyan közösségi rendezvény, megmozdulás indult útjára városunkban, amelyeket
hagyományteremtési szándékkal hívtak létre
szervezőik. Gondolhatunk itt például a Kolonkupa futóversenyre, a tésztafőző fesztiválra, a
kórustalálkozóra, a közös főtéri adventi várakozásra, vagy akár a
várostakarítási akcióra. Két dolog mindenképpen közös ezekben
az eseményekben. Egyrészt civil kezdeményezések, másrészt értékteremtő szándék munkál bennük. Mindkét momentum nagyon
jó és nagyon fontos, mert a helyi társadalom kezdeményező erejét
mutatják. Annak idején az immár 73 esztendős Sárfehér Napok
elindításához is ilyen erőre volt szükség.
Gondolom, mindenki egyetért abban, hogy egy-egy település
attól válik valóban élhetővé, ha jól érzik magukat az ott lakók.
Ha valóban magukénak tartják a települést. Nem csupán annak
saját kerítésükön belüli részét, hanem az azon kívülit is. Ha
például nemcsak a saját portájukon nem szemetelnek, hanem az
utcákon sem. S ha valakik mégis így tesznek, akkor vannak, akik
felszedik, -mondjuk a várostakarítási akcióban- a valamennyiünk
közérzetét rontó, a környezetünket csúfító szemetet. Példájuk
sokakat jobb belátásra int. Ezt mutatja a tapasztalat. A tavalyi
várostakarítási akció hatása lehet, hogy idén már jóval kevesebb
szemét jött össze. Nem dolgoztak hát hiába a kezdeményezők.
Kulturáltabb és élhetőbb lesz így környezetünk.
Gondolom, abban is könnyű egyetérteni, hogy nem csupán
közös környezetünk kultúráltabbá tételéért kell és érdemes
kilépni a saját portáról, hanem azért is, hogy egyéb kulturális
értékekkel is gazdagodjunk mi magunk és a város közössége.
Ezt szolgálja a régi gasztronómiai hagyományokat felélesztő
főzőfesztivál elindítása, az immár második alkalommal megrendezett országos futóverseny, vagy az idén útjára indított térségi
kórustalálkozó, és a sokak karácsonyvárását még meghittebbé
tevő főtéri közös adventi gyertyagyújtás.
Gondolom, mindazok, akik az említett rendezvényeken
részt vettek egyetértenek a fenti gondolatokkal, hiszen valóban
olyan közösségi élményekben volt részük, amelyekből nem
csupán maguk gazdagodhattak, hanem a közösség is épülhet. A
zárómondat nem ünneprontás, inkább bíztatás akar lenni. Bár
minden programon voltak szép számmal, azért még másoknak
is jutott volna hely…

. oldal

II. KOLON-KUPA FUTÓVERSENY
Az idén június 6-án került
megrendezésre a II Kolon-kupa
Futóverseny, melynek szervezését az Izsáki Szabadidős Sport és
Kulturális Egyesület, valamint
az Izsák Város Gyermekjóléti- és
Családsegítő Szolgálata vállalta
fel.
A segítők lelkes részvétele és
összefogása nem volt eredménytelen, hiszen ismét várakozáson felüli volt a nevezettek száma, több
mint 200 fő. Ez nagy öröm volt
számunkra, mivel több verseny
volt az országban, amely ütközött
a mi versenyünk időpontjával,
mégis sokan inkább Izsákon vállalták a megmérettetést. Tudunk
olyan indulóról is, aki teljesítette
a 10.000 m-es távot délelőtt Kecskeméten, majd délután Izsákon.
Ez a nagyszerű sportoló Szalóki
Róbert volt, aki elvihette nálunk
az abszolút férfi első helyezésért
járó különdíjat is. A női abszolút
első Juhász Ágnes lett.
Bővültek a megmérettetések
lehetőségei is, mivel az idén
két új távra lehetett benevezni,
mely a 300 m-es ovis-futam és a
800 m-es kisiskolás-futam volt,
természetesen a 2.500 m, illetve
10.000 m mellett.
Ezeken a távokon indultak a
3 éves kortól a 70 év feletti kategóriában is, tehát ez egy igazi családi program lett, hiszen az egész
család számára nyújthatott egy
feledhetetlen kikapcsolódási lehetőséget. A nevezésekből kiderült,
hogy az ország minden részéről
érkeztek családok, akiknek minden tagja megtalálta a számára
megfelelő versenytávot.
Bízom abban, hogy ezzel a
rendezvénnyel hozzájárulunk
egy egészségesebb, sportosabb
életmód népszerűsítéséhez városunkban.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani támogatóinknak, bízva
abban, hogy jövőre is számíthatunk nagylelkű segítségükre,
illetve felajánlásaikra.
Sörösné Boldoczki Tímea

Torna

2009. május 16. Kiskunhalas, Fazekas-Kupa tornaverseny.
A tanév legutolsó tornaversenyén, összeszedve magukat,
bizonyították tornászaink, hogy
képesek eddigi eredményeikhez
méltóan versenyezni. A csapatversenyben mindkét korcsoportban az izsákiak állhattak
a dobogó legfelső fokára. Az
egyéni összetettben az első hat
legeredményesebb versenyző
között is több tornászunk végzett. I-II. korcsoportban Konkoly
Dominik 2., Józsa László és Vida
Izsák holtversenyben 3. lett. A
III-IV. korcsoportosok között
Szabó Gábor 1., Cséplő Dávid
3., valamint Lestár Krisztián 4.
helyezést ért el.
Csapattagok: - alsósok: Bárdi Márk, Józsa László, Konkoly
Dominik, Kovács Milán, Madzsó
Martin és Vida Izsák, - felsősök:
Bíró János, Cséplő Dávid, Langó
Dávid, Lestár Krisztián, Szabó
Gábor és Szabó Gergő.
Szabó József

Fotó: Bálint Vilmos
Támogatóink: Izsák Város Önkormányzata, Nagy Máté,
Szabadszállás Város Önkormányzata, ADRENALIN Energiaital
Kft., Fornetti Kft., Izsáki Házitészta Kft., Szentkirályi Ásványvíz
Kft., Fodor Fuvar Kft., Thermál Kozmetikai Kft., Holsza Trafik,
Off Road Kft., Csomi Zöldség-gyümölcs bolt, Kiskun Autósiskola
Kft., Varga Birtok Kft., Tulipán Cafe Kft., Kakszi Beton Kft., Laguna ABC Kft., Juhász Zoltán, WOKOV KFT., Látszerész Üzlet,
Kósa Gyula és neje, Tetézi Lajos, Aczél Ildikó, Izsák Bernadett,
Gera Árpád, Hajma Zsoltné, Gera Zsuzsanna, Turai Adrienn,
Horváth Andrea, Nagy László, Szabó József és Szabóné Pápa
Edit, Izsák KHT dolgozói, Horváthné Kiss Aranka, Prikidánovics Lukácsné, Horváth Tiborné. Médiatámogatóink: ITV, Izsáki
Hírek, Régió Napló.
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Tájékoztató pályázatokról
Az önkormányzat az utóbbi
időben három pályázaton ért el
eredményt.
A DAOP pályázaton az önkormányzat 16 utca és útszakasz
felújítására nyert 94.907.067.Ft-ot. A támogatás intenzitása 65
%-os, az Önkormányzat a szükséges sajáterőt hitel felvételből
fedezi. Az útfelújítási program
teljes összege 146.001.130.-Ft.
A kivitelezés lebonyolítására és
a hitel felvételére az önkormányzat külön-külön közbeszerzési
eljárást folytat le. A kivitelezési
munkák várhatóan augusztusban kezdődnek és októberben
fejeződnek be. A felújítással
érintett utcák a következők: Madách utca (Árpád utcától Kovács
Aladár utcáig) Séta utca, Gyulai
Pál utca, Eötvös utca, Gödör
utca, Vásártér utca, Diófa utca,
Váci Mihály utca, Kodály Zoltán
utca (Csokonai utcától Váci Mihály utcáig), Alma utca, Gorkij

utca, Csokonai utca (Kodály
utcától végig) Széchenyi utca,
Radnóti utca, Nyár utca, Katona
József utca (Kecskeméti úttól
Kölcsey utcáig).
Az önkormányzat a TÁMOP
pályázaton 56.163.380.-Ft nyert
a „Kompetencia alapú oktatás
és egyenlő hozzáférés” című
pályázaton. A fenti összeg az
általános iskola és a napközi otthonos óvoda pedagógusainak továbbképzését és az intézmények
eszközbeszerzését szolgálja. A
támogatás 100 %-os intenzitású,
ehhez saját erőt az önkormányzatnak biztosítani nem kellett.
Az Önkormányzat a Kiskőrösi Kistérség városaival együtt
pályázva a TIOP pályázaton
11.000.000.-Ft összeget nyert
a Könyvtár technikai eszközeinek fejlesztésére és kisebb
felújításra.
Mondok József
polgármester

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
Tájékoztatjuk tagjainkat,
hogy 2009. május 28.-án megtartott közgyűlésen a napirendi
pontok megtárgyalásán túl,
a legnagyobb érdeklődés a
borkészletek érétkesítésének
lehetőségeivel kapcsolatosan
merült fel. A belföldi megalázóan alacsony árak mellett
tájékoztató hangzott el az eddigi exportérdeklődéssel kapcsolatosan. A Cseh borexport
kiszállítás, ha vontatottan is, de
elkezdődött, kiajánlásokra több
helyről visszajelzéseket várunk.
A friss információkért keressenek bennünket személyesen
vagy telefonon. Eddig az anyagiakkal küzdő tagjaink részére
9 millió Ft előleg kifizetésére
került sor. A folyamatos értékesítés bevételeit részletekben
kezdjük el utalni.
A növényvédelmi gondok
enyhítésére továbbra is lehetőség van tagjaink számára
kedvezményes áron az izsáki, és
a jakabszállási gazdaboltokban
szőlőültetvények növényvédelmi, és tápanyag visszapótlási
munkáihoz, hitelben a kórtani
és rovartani szerek, növénykondicionálók és műtrágyák
vásárlására a betárolt borok
fedezeteként. Vásárlási szándék esetén, kérjük, keressék
a számukra eddig is látogatott
legközelebbi fenn említett gazdaboltokat.
Tagjaink részére a talajvizsgálati eredmények nagy része
már megérkezett, ezek a szövetkezeti irodán a vizsgálati díjak
befizetése után átvehetők.
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy aki az új AKG programban részt akar venni, a közös JPG-s kimérést, a kedvezőbb
díjtarifák miatt, társulva vegyék
igénybe, amire a Szövetkezeti
irodán veszünk fel előjegyzést.
A területmérési szolgáltatás

igénybevételével eleget lehet
tenni az AKG rendeletben előírt területazonosítási kötelezettségnek. A 61/2009. (V.
14.) FVM rendeletben leírtak
szerint a támogatási kérelmek
elbírálását követően, az előzetesen jóváhagyott területekre
vonatkozóan területazonosítási kérelmet kell benyújtani,
amelyben megadásra kerülnek a
kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő terület elhelyezkedését legalább 3 méter pontossággal megadó EOV koordináták. Ezen EOV koordináták
meghatározásban és az ehhez
kapcsolódó, a rendeletben előírt
dokumentumok, előállításában
tud Önnek segíteni a közös
szolgáltatás.
Érdemes a területmérést
már az igénylés beadása előtt
(június 30-ig) elvégezni, mert
maximum csak az előzetesen
jóváhagyott területméretek
támogathatók. Ha a területazonosításban beadott terület
az előzetesen jóváhagyottnál
nagyobb, a kettő különbözetére
plusztámogatás nem igényelhető (61/2009 FVM rend, 48.
§). A mérést a legmodernebb
-és az ellenőrző hatóság által is
használt- eszközökkel végzik.
A gyakori jégkár következményeinek ellensúlyozására lehetőség van közös jégkárbiztosításra. A közös, szövetkezeten
keresztül megkötött biztosítás
esetén jelentős árkedvezményt
ígérnek a biztosítók. Érdeklődés
esetén kérjük, jelentkezzenek a
szövetkezeti irodán.
Elérhetőségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3,
Tel/fx: 76/374-036, Mobil:
20/5693-783, 20/2362-558,
E-mail: aranysarfeher@sv-net.
hu, Internet: www.aranysarfeher.hu
Vezetőség
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Labdarúgás

Búcsú egy év után

Álló sor balról: Bakos Tamás, Nagy Viktor, Thám István, Mihályka Péter, Márton Attila,
Balog Ferenc, Kovács Zsolt, Valkai Tamás, Parti Gábor, Kovács András, Juhász György, Jelen
Károly, Bozóki Ferenc (gyúró). Térdelő sor: Hleba Szergej, Suknovic Dejan, Liptai Szabolcs,
Pap Szabolcs, Szabó Péter, Garaci Csaba, Dürgő Péter, Gréczi Gábor (edző)
Sajnos amit az elmúlt hónapban írtam, az valósággá vált.
Egy év NB III-as szereplés után
búcsút kellett inteni a magasabb
osztálynak. Matematikai esélyünk még az utolsó fordulóban
is volt, de már a 28. fordulóban hazai pályán elszenvedett
vereség után szinte bizonyos
volt, hogy ezúttal nem sikerül
megkapaszkodni az NB III-ban.
Voltak szép győzelmeink, de sajnos volt néha igen kínos vereség
is. Nézzük az utolsó fordulók
történéseit.
A 27. fordulóban Orosházán
vendégszerepeltünk. Sajnos nagyon korán hátrányba kerültünk.
A 8. percben a második helyzetüket kihasználták a hazaiak.
Egyre többször tudtak a védelmünk mögé kerülni, és sokszor
csak a szerencse mentette meg
a kapunkat a góltól. A félidő
közepén aztán két perc alatt két
gólt is szereztek az orosháziak.
Ebben a félidőben sajnos nem
igazán látszott, hogy mit akarunk
játszani, rengeteget hibáztunk,
a hazaiak pedig már a mi térfelünkön letámadtak, és ha jobban
összpontosítanak, akkor nagyobb
előnnyel vonulhattak volna pihenőre. A szünetben két csatárt
hozott be Gréczi Gábor, és ez meg
is látszott a játékunkon. Sokkal
harcosabban és gólra törőbben
játszottunk, de sajnos ezen a
mérkőzésünkön is be voltunk
oltva gólszerzés ellen. Több nagy
helyzetet is kihagytunk. A vendégek jobbára csak védekeztek, de
az ellentámadásaik mindig gólveszélyt jelentettek. Gól nélkül még
a szépítés sem sikerült.
A következő fordulóban az
élmezőnyhöz tartozó Budafok
csapata látogatott hozzánk. A
vendégek kaptak először lábra,
már a második percben nagyot
kellett védenie a kapusunknak.
Nagy iramot diktáltak a csapatok, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, de ezek rendre
kimaradtak. A félidő vége felé
két szerencsés gólt szerzett a
vendégcsapat, először a kapusunk lába között csorgott be a
labda, utána pedig egy lecsúszott
beadás csapódott a léc alá. A gólok után már nekünk is adódtak
lehetőségeink, de ezek megint
kimaradtak. A második félidőben
mi támadtunk többet, de ezáltal
hátul kinyíltunk, és a vendégeknek is adódtak helyzetei. Sajnos

ezen a mérkőzésen sem sikerült
a kapuba találni, sőt volt, amikor
nekünk kellett a gólvonalról tisztázni. Ez a vereség azt jelentette,
hogy a hátralévő két fordulóban
lévő mérkőzésünket meg kellene
nyerni ahhoz, hogy a minimális
célkitűzést, vagyis a bennmaradást elérjük.
A 29. fordulóban egy igazi
kiesési rangadóra került sor,
ugyanis a Tisza Volánhoz látogattunk, aki öt ponttal szerzett
többet nálunk. Jól kezdtünk
a mérkőzésen, szépen játszva
több helyzetünk volt, mint a
hazai csapatnak, de sajnos még
büntetőből sem sikerült a gólszerzés. A szegedi csapatnak
is adódott néhány lehetősége
a gólszerzésre, de ekkor még
ők sem találták meg góllövő
cipőjüket. A szünetre így gól
nélkül vonultak a csapatok. A
második félidőben aztán elég
gyorsan egy szabadrúgásból vezetést szereztek a hazaiak. A gól
után ismét mi próbáltunk meg
támadásokat vezetni, de kicsit
görcsösen játszottunk és ezért
a hazai csapat tisztázni tudott.
Hamarosan egy nagy kapushiba
miatt tovább növelte az előnyét
a szegedi csapat. A hátralévő
időben már nem tudtunk újítani,
kedveszegett lett a csapat, és
már csak minél kevesebb kapott
góllal szerették volna megúszni
a mérkőzést. Ezen a mérkőzésen
sem sikerült pontot, sőt még gólt
sem szereznünk, ezért már csak
nagyon minimális volt az esély a
bennmaradásra. Ehhez ugyanis
mi hiába nyerünk az utolsó fordulóban a Dabas csapata ellen,
még az is kellett volna, hogy
az Újbuda ne győzze le hazai
pályán a már hetekkel ezelőtt
kiesett utolsó helyezett Jászapáti
csapatát. A Dabas ellen úgy is
kezdtünk, mint aki meg akarja
nyerni a mérkőzést. Nagyon hamar meg is szereztük a vezetést a
tétovázó vendégvédők között. Az
egész mérkőzésen látszott, hogy
a vendégek védelme sebezhető,
sokat bizonytalankodnak. Az
első félidőt mi uraltuk, és a közepén tovább növeltük az előnyünket egy büntető értékesítésével.
Sőt a következő támadásunknál
is szerezhettünk volna gólt, de
sajnos ez a lehetőség kimaradt.
A vendégek sem adták fel, mert
egy üres kapura tartó labdát
mentett szögletre a középhát-

védünk. A második félidőben
nagyobb sebességre kapcsolt a
vendégcsapat, de szerencsére a
védelmünk és a kapusunk jól
állta a sarat. Mi is támadtunk, és
ennek meg is lett az eredménye,
egy jól eltalált szabadrúgás talált
utat a vendégkapuba. A hátralévő időben az eredmény tartására
törekedtünk, de azért figyelembe
vettük a régi mondást „legjobb
védekezés a támadás”. Akár több
gólt is szerezhettünk volna, de ez
csak az utolsó percben sikerült.
Mi tehát megtettük, amit kellett,
és vártuk a másik mérkőzés eredményét, ami számunkra nem jól
alakult, mert ahogyan számítani
lehetett, az Újbuda megnyerte a
mérkőzését. Ezzel eldőlt, hogy
egy szezon után vissza kell térnünk a megyei I. osztályba. Most
tehát befejeződtek a küzdelmek a
különböző osztályokban, és nyári szünetre vonulnak a játékosok.
Remélem a nyári szünetben összekapja magát együttesünk, és
jól felkészülve a következő évre
ismét az élmezőnyhöz fogunk
tartozni a megyében. Most a
szurkolók is elcsendesülnek, de
abban is biztos vagyok, hogy már
augusztusban türelmetlenül fogják várni a bajnokság kezdetét, és
akkor újra fel fog hangozni, hogy
HAJRÁ IZSÁK!
27. forduló:
Orosháza FC – Adrenalin Izsáki
Sárfehér SE 3 – 0 (3 – 0)
Gréczi Gábor: Az Orosháza
jobb csapat annál, hogy egy
félidőnyi előnyt adjunk nekik.
Sovány vigasz, hogy a csapat a
második félidőben visszanyerte
a tartását.
28. forduló:
Adrenalin Izsáki Sárfehér SE
– Budafoki LLC 0 – 2 (0 – 2)
Gréczi Gábor: Sajnos megint
nem mi lőttük az első gólt, és
így megint csak futottunk az
eredmény után.
29. forduló:
Tisza Volán SC Szeged – Adrenalin Izsáki Sárfehér SE 5 – 0
(0 – 0)
30. forduló:
Adrenalin Izsáki Sárfehér SE
– FC Dabas 4 – 0 (2 – 0)
Gólszerzőink: Szabó P., Suknovic
(11-esből), Kovács Zs., Balog.
Gréczi Gábor: Csak annak tudok örülni, hogy a vége szépre
sikerült.
Izsák László
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Két Szív

Református múltunk 14.

Hívő katolikus otthonok tiszta szobájában máig is látni a falon
Jézus Szíve és Mária Szíve képeket, szépen, párban, s összeköti
őket a Megváltó keresztje, a feszület. Két szív, mely az emberekért
lángol, és amely az Isten-szeretettől virágzik és fáj. Két szeplőtelen
szív, mert a szeretethez csak a tisztaság illik, csak az ártatlanság
élteti, az nem rontja el. Az Egyház is így, egymás mellé helyezte
Jézus Szíve és Mária szeplőtelen Szíve ünnepét, ki akarván fejezni,
hogy Isten- és emberszeretetnek egybe kell tartoznia.
Jézus Szíve, melynek látomását Alacoque szt. Margit leírásából ismerjük, lándzsával átdöfött szív, mely szeretettől lángol, s
töviskorona fogja körül. Mert az Isten úgy szerette a világot, hogy
egyszülött Fiát adta érte. Mert senkinek sincs nagyobb szeretete,
mint aki életét adja barátaiért. S Jézus barátainak hívja övéit, nem
szolgáknak, - s azokat is, akik szavukra hinni fognak benne. Isten
szeretete teljes és túláradó. Nem tud keveset adni csak mindent,
- mindenkiért. Lángol ez a szív, mert a szeretet nem éghet takaréklángon, hanem érzelmesen és szerelmesen. Mégis tövis övezi,
mert olyan sokan nem látják, mennyire szereti az Isten az embert,
s érdektelenül néznek Jézus feltárt szívére, vagy elfordulnak tőle,
netán bűneikkel folytonosan és tudatosan megbántják. A Szív az
Isten szeretete. A Sátán a bűn által rúg bele ebbe a szerető szívbe.
Legtöbbször rajtunk, eltévedt bárányokon keresztül.
Isten szeretetére milyen választ kellene adnunk? Erre mutat
Mária szeplőtelen Szíve. Ő az Úr szolgáló leánya, akinek Isten akarata a legfontosabb. Szereti, befogadja, szeretettel hordozza, neveli,
szenvedéssel szereti, ott áll hűségesen a kereszt alatt. Egész élete
egyetlen Istent szertő szív. Mária az ember Istent-szeretésének
példája. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Atyám
is szeretni fog benneteket, elmegyünk, és Benne fogunk lakni! Mi
sem tudjuk másképp szeretni Istenünket, csak Mária szívével: hogy
szeplőtelenül akarunk élni, keressük akaratát és örömmel meg is
tesszük. Engedelmesek akarunk maradni mindhalálig.
E két szív: erőforrás. Lángoló példakép, hogyan szeressem Istent
és embertársaimat. Hogyan legyek hű mindvégig. Napi muníció a
legnagyobb energiát igénylő, folytonos szeretethez. Ahogy az énekben mondjuk: Jézus Szíve s Máriáé, hajoljatok össze; szíveinket, ha
szétválnak, ti fűzzétek össze! Két szent Szív! Tanítsatok minket
egész életünket a szeretet szolgálatára rendelni!

Tekintetes Vármegye!
Az elmúlt esztendőben
kéntelenített a szükség bennünket, hogy a Tettes. N.
Vármegyéhez mint kegyes
Jó Urainkhoz alázatossan
folyamodnánk, mivel Templomunknál lévő Harang Láb
teljesseggel meg romladozván, és annak mind oszlopi
mind kötelei el rothadván
tartottunk attól, hogy vagy
az alkalmatlan szeles idő
miatt vagy a Harangokk meg
romlása miatt is el ne dűljön; méltoztatott a Tettes.
N. Vármegye akkori Processnalis. Szolga Bíró Urat
kegyessen exmittálni (ki küldeni – N.Á.) és általa
oculaltatni(megtekinteniN.Á.) , kinek relatiojából ki
tetszett, hogy azon Harang
láb olly romlott statusban
légyen, hogy bátorságossan
nem lehet a harangokat meg
vonni és tsak az óra nem
tölt reá, hogy mind a Harangozot agyon ütheti és az
Harangjainkat öszve törheti,
mert egynehány esztendőktűl
fogva tsak támasztékokkal
tartottuk, de már nints annyi
épség benne, hogy támasztékot lehetne is hozá vetni.
Erre nézve vettük a Tettes.
N.Vármegyétől olly kegyes
Determinatiot , hogy hason-

lo materiáléból (anyagbólN.Á.), minémű az elebbeni
vólt, tudniillik fából más
Harang lábot állíthassunk.
Midőn tehat ezen Determinatio mellett más Harang
lábnak felállittásában bennünket igyekezni tapasztalt
volna Helységünk beli Plebanus Uram, nem tudjuk mi
okra nézve attol bennünket
tiltott. Valamint azert nintsen kétségünk benne, hogy
mind az előtt mind pedig
mostan tudva volt és vagyon
a Tettes.N.Vármegyénél mit
lehessen Felséges Asszonyunk kegyes Resolutioja
szerent eféle dolgokban determinálni: úgy tellyes reménységgel viseltetünk, hogy
Atyáskodó kegyes Grátiájával
a Tettes.N.Vármegye egy szer ki adott Determinatioja
mellett ezen nyomoruságos
ügyünkben pártunkat fogni méltóztatik. Hogy mi is
szegeny adófizető emberek
minden szempillantasban
történhető kárnak és veszedelemnek el távoztatásával,
már valaha nyugott elmével
lehessünk és ditsősségessen
Országló Felséges Királyné
Asszonyunkk boldogulásáért
és a Tettes.N.Vármegyének
meg maradásáért az Isten
előtt buzgobban könyörög-

hessünk. El várjuk azért a
Tettes.N.Vármegyének vigasztalo kegyes Resolutioját
és ezen kegyességéért életünk fogytáig maradunk
A Tettes.N.Vármegyének
alázatos szegény szolgái,
Helvetiai Confession lévő
Isáki lakosok közönségessen.
1766. április 3. (Protocollum
II./33-34.p.)
Mai szemmel olvasva, talán áhított, boldog időnek is
tűnhet az a letűnt kor, amikor
egy harangláb megújításának
ügyében lehetett éveket levelezni, vármegyei szolgabírót vizsgálódásra kiküldeni, jelentést
készíteni stb… Mert ez volt az
egyik legnagyobb gond… Másfelől viszont, valóban nagy gond
volt az, ha pusztán a harang
használat útjába ennyi akadályt
lehetett gördíteni. Nem csoda,
hogy a Nagyságos Vezérlő Fejedelem távozta után is csak egyre
újultak és mélyültek „a nemes
magyar nemzet sebei”… Ezért
hát, ne kérdezd kiért szól „olyan
sokat” a református torony harangja délidőben – Értük is szól,
Érted is szól! Érted?
Közli: Nagy Árpád
a helvét hitvalláson
maradtak prédikátora

Podmaniczki Imre plébános

Gyülekezeti hírek

Egyházi hírek
- 20-án, szombaton egyházközségi zarándoklat indul Pannonhalmára és Győrbe. Indulás reggel 7-kor a templom elől.
- Június péntekein este fél 7-kor Jézus szíve litániával kezdődnek a szentmisék.
- Júliusban minden pénteken este fél 7-től rózsafüzért imádkozunk.
- Július 26-án a 9 órai szentmisében köszöntjük a nagyszülőket, Urunk Jézus nagyszüleinek ünnepén.
- Az Egyházközségi képviselő-testület július 12-én, a 9 órai
szentmise után tartja következő gyűlését.
- Az Alsó-temetőben földbe temetős urnasírokat tervezünk.
Kérjük, akik ilyent szeretnének, jelentkezzenek a plébánián!
- Minden kedves Testvérünknek üdítő nyári pihenést kívánunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szívedben nem volt más, csak jóság, szeretet
munka és küzdelem volt egész életed.
Drága, jó szívét. két dolgos kezét áldd meg, Atyám!
S, mi köszönjük, hogy Ő volt a mi Édesanyánk.
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk
Tyapak Gáborné
Káldi Rozália
temetésén megjelentek, mély
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

- Kisizsákon június 28-án tartunk istentiszteletet, 14.30-tól
- Jubiláns konfirmáltak találkozója: június 21-én, 16 órától
- Július 13-17 között RINYA tábor a református gyülekezeti házban, minden reggel 9.00-12.00
között. Minden vakációban szenvedőt szeretettel várunk!
- Még várjuk 6-7 fő jelentkezését az augusztus 10-15. között Dunaszentbenedeken megrendezésre
kerülő ifjúsági táborba. Bővebb felvilágosítás: Lelkészi Hivatalban, tel.: 374-154.

IKEM hírek
- Legközelebbi előadás: szeptember 19-én, 16 órától a református gyülekezeti házban. Győri
Nagy Sándor: „Környezetünk, életterünk” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az
előadások továbbra is ingyenesek, de nem olcsók! Tartalmas pihenést, hasznos nyári töltekezést
kívánunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, munkatársaknak, jó
szomszédoknak,
ismerősöknek, akik
CSONTOS JÁNOSNÉ
(sz. Farkas Katalin)
temetésén megjelentek, sírjára,
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál!
Értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Fájt a szíved, s nehéz volt életed,
Talpra állni nem volt reményed.
De a szívünkben tovább élsz,
emléked nem száll tova,
Mert akit szeretnek, az nem hal meg soha!
Gellért György
halálának 1. évfordulójára
fájó szívvel
emlékezünk:
Felesége, lányai és unokái
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Az Izsákért Közalapítvány közleménye
1. Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma 2009. május 20-i ülésén elfogadta a 2008. évi munkájáról készült beszámolót, a 2008. évi pénzforgalmi beszámolót, és a 2008.
évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolót. Továbbá a 2009. évi pénzügyi tervet, a 2009. január 1. és április 29. közötti pénzforgalmi beszámolót, ill. a hozzá kérelmet
benyújtó szervezetek támogatásáról döntött. A 2009. évben az alábbi szervezeteket támogatásáról határozott:
3. a osztályos – szociálisan rászoruló – tanulók erdei iskolai tanulmányainak támogatása 15.000 Ft, Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 40.000 Ft,
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub 30.000 Ft, az Izsáki Napközi otthonos Óvoda 60.000 Ft, a Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény környezetvédelmi bizottsága 40.000 Ft, az Izsáki Törpikék Családi Napközi Szolgáltató Nonprofit Bt. 60. 000 Ft.
Az alapítvány kuratóriuma megköszöni mindazon izsáki állampolgároknak, akik adójuk 1%-át az alapítvány javára felajánlották, köszöni továbbá az egyéb pénzügyi
támogatásokat is. Kérjük, hogy továbbra is támogassák adójuk 1%-val és egyéb felajánlásaikkal alapítványunkat.
Kuratórium

2.Kivonat az Izsákért Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentéséből:

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Kapott támogatások (továbbutalási célú és általános célú):
Sárfehér Napok

1. 623. 944.1. 255. 000.-

APEH 1%
Kamatbevételek
Bevételek összesen:

352. 767.8. 212.3. 239. 923.-

Egyéb költség
Könyvelési, könyvvizsgálati díj

2. 800.144. 000.-

Bankköltség
4. 808.Tárgyévi továbbutalási célú támogatás
1. 990. 730.Egyéb adott támogatás
780. 000.Kiadások összesen:
2. 922. 338.Az alapítvány fő célja a település fejlődésének elősegítése, az önkormányzati
feladatok megvalósításának támogatása. Az Alapító Okirat részletezi a kiemelt feladatokat, amelyek a következők: egészségügy, kultúra, foglalkoztatás, környezetvédelem,
sport, oktatás támogatása valamint a város szépítése.
Az alapítvány munkáját az Alapító Okiratban meghatározottak szerint végezte.
Kuratórium
3. Beszámoló az Izsákért Közalapítvány 2008. évi munkájáról

Az Izsákért Közalapítványt 1997. február 18-án Izsák Város Önkormányzata
alapította 500 000,- Ft alaptőkével. Az alapítvány elsődleges célja a település fejlődésének elősegítése, az önkormányzati feladatok megvalósításának támogatása. Az
Alapító okirat részletezi a kiemelt feladatokat, amelyek a következők: egészségügy,
kultúra, foglalkoztatás, környezetvédelem, sport, oktatás támogatása, valamint a
város szépítése.
A közalapítvány közhasznú feladatokat is ellát, közhasznú jogállását az alapítványok nyilvántartó könyvébe 2000. február 1. nappal jegyezték be.
A közhasznú tevékenységet adományok gyűjtésével, fogadásával, valamint azok
célzott csoportok részére történő továbbításával látja el.
2008. évben minden támogatott pénzbeli segítséget kapott, amit az adományozók
által történt befizetésekből adtunk át. Az alapítványi támogatás az egyes rendezvények
létrejöttét, ill. az egyes csoportok működési feltételeit, színvonalasabb munkáját
segítette minden esetben.
Az Izsákért Közalapítvány 2008. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott,
így társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A közalapítvány beszámolási kötelezettségének a 224/200. (XII.19.) Korm.
Rendelet szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tett eleget, melynek fordulónapja: a tárgyév december 31-e, s amelyet az
alapítvány időre, 2009. március 20-ra elkészített. Fenti beszámolót, s a hozzá kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést a kuratórium 2009. május 20-i ülésén az 5/2009. sz.
határozatával elfogadta. A közhasznúsági jelentés közzétételére jelen beszámolóval
egyidejűleg kerül sor a helyi médiában.
A közalapítványnak az államháztartással szemben kötelezettsége nem keletkezett. Ezzel kapcsolatos éves bevallási kötelezettségét 2009. február 1-jén teljesítette
a 0803 számú bevallási nyomtatványon.
A 2008K51-es adatszolgáltatást 2009. január hónapban teljesítette. Ezen adatszolgáltatásra az az igazolást kiállító szerv kötelezett, aki 2008. évben adókedvezményre
jogosító igazolásokat adott ki. Fent jelzett igazolásokat az alapítvány minden esetben
határidőre eljuttatta az érintetteknek.
A közalapítvány kezelő és képviselő szerve a kilenctagú kuratórium, gazdálkodásának és ügyvitelének ellenőrzését háromtagú felügyelő-bizottság látja el. A
közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli, akadályoztatása esetén a képviseletet a
kuratórium titkára látja el. A bankszámla feletti rendelkezési jog a kuratórium elnökét
és titkárát együttesen illeti meg.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői megbízásukat az eddigiekhez hasonlóan ingyenesen látták el, nem kaptak semmilyen juttatást, bár az adminisztráció
a törvényi változások következtében jelentősen megemelkedett. A közalapítvány a
tárgyévben alkalmazottat nem foglalkoztatott, így sem bérköltség, sem személyi
jellegű egyéb kifizetések nem merültek fel.
Az Izsákért Közalapítvány működésében, a törvényesség és számviteli szabályok
betartásában nagy segítséget nyújt a város címzetes főjegyzője és az alapítvány könyvelője Prikkelné Rácz Csilla.
Az alapítvány magánkezdeményezést felkarolva 2008 márciusában 1 – 2 Ft-os
érmegyűjtő akciót szervezett, melynek eredményeként 121 360,-Ft adomány gyűlt
össze a város lakosságától.
Az Izsákért Közalapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik az alapítvány
alapító okiratában megfogalmazott célokat adományaikkal támogatják, és akik sze-

mélyi jövedelemadójuk 1%-át a közalapítványnak ajánlják fel! (Ez az összeg 2008-ban
352 767,- Ft volt!)
Az APEH előírásainak megfelelően az 1% felhasználását az Izsáki Hírekben
közzé tesszük.
Az IZSÁKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2008. évi pénzforgalma
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Bevétel
40 000,215 330,163 875,125 360,54 000,158 000,243 000,0,1 360 000,356 767,8 000,515 591,-

Kiadás
83 048,40 120,163 520,0,260 720,126 252,243 729,0,1 155 200,300 800,484 449,64 500,-

Összesen:

3 239 923,-

2 922 338,-

Nyitó összeg 2007. jan. 1-jén:
Bevétel tárgyév folyamán:
Rendelkezésre állt:
Kiadás:
Év végi záró:
				

363 362,3 239 923,3 603 285,2 922 338,680 947,-

2008. évi bevételek és kiadások megnevezése:
Megnevezés
Bevétel
Ált. isk. tornasport
140 000,Alkotótábor
252 875,Közbiztonság (Izsák és környéke)100 000,Fenntartói támogatás
600 000,Katasztrófa elhárítás
100 000,Ismeretlen adományozók (1-2Ft)121 360,Mazsorett csoport
0,Sárfehér Napok
1 255 000,Néptánc csoport
94 000,APEH SZJA 1%-a
352 767,Apáczai Kft. Ált. iskola részére 124 979,IKEM
0,Síiskolás tanulók
0,Gyermekjóléti Szolg. rendezv. 22 400,Iskola SNI tanulók kirándulása
0,Erdei iskola
5 000,Költészet napja
0,Napközi otthonos Óvoda
63 330,Ezüst G. Nyugdíjas Klub
0,1 – 2Ft-os gyűjtő akció (üvegek)
0,Ált. Iskola énekkar
0,Banki kezelési ktg.
0,Banki kamat
8 212,Könyvelési díj
0,Könyvvizsgáló ktg.
0,Öszesen:
3 239 923,-

Kiadás
140 000,283 000,300 000,0,100 000,0,3 000,1 255 000,184 000,0,50 000,60 000,20 000,22 400,70 000,25 000,25 000,163 330,50 000,2 800,20 000,4 808,0,84 000,60 000,2 922 338,-

Az Izsákért Közalapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
működéséhez, eredményeihez bármilyen formában hozzájárultak. Az alapítvány
nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki célkitűzéseivel egyetért, és feltételhez kötötten
vagy feltétel nélkül támogatja.
A kuratórium ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
Szívesen vesszük mindenki jóindulatú véleményét, javaslatát, mellyel munkánkat
segítik.
A továbbiakban is igyekszünk munkánkat törvényesen, közmegelégedésre végezni!
Izsák, 2009. május 17.
Gera Árpádné
elnök
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BABA-MAMA SAROK
Folytatás az előző számból.

A Waldorf-óvoda anarchikus, ahol mindent szabad

A Waldorf pedagógia célja,
hogy szorongásmentes légkörben, a gyermekek egyéni fejlődési
ütemét figyelve segítik minden
gyermeket a testi, lelki, szellemi
képességeik kibontakozásában.
Ezt csak úgy tudják megvalósítani, ha egészséges renddel
veszik körül a gyermekeket. Ez
nem csak a környezet szépségére, tisztaságára vonatkozik,
napirendjüket, heti, havi ritmusaikat úgy állítják össze,
hogy rendszeresen visszatérő
szokásaik, tevékenységeik állandósága biztonságérzetet keltsen
a gyermekben. Így mindig tudja,
mi következik a nap folyamán,
kinek mi a teendője. Például
munkajellegű feladatot tud választani magának, ha meghallja
az aktuális tevékenységre hívó
éneket.
A Waldorf-óvoda vallásos

A Waldorf-pedagógia szemléletmódját alapjaiban meghatározza az antropozófia, mely
emberre vonatkozó bölcsességet
jelent, és magába foglalja az európai zsidó-keresztény kultúrát.
A témáról lapunk előző számában megjelent írásra reagál
egyik olvasónk az alábbiakban.
(szerk.)
A Waldorf-módszeren alapuló
óvodáról olvashattunk a múlt havi
Izsáki Hírekben. Olvasom: „Az
óvónők együtt élnek a gyerekekkel,
saját életük a példa.” Kérem, ez a
család szerepe kell hogy legyen!
Olvasom továbbá: együtt takarítanak, mosnak, ételt készítenek. Ez
NEM az óvoda feladata! És nem
is az óvodásoké! Hiszen az óvoda
eredeti neve: KISDEDÓVÓ. Azért
hozták létre egykoron ezt az intézményt, hogy a dolgozó anyáknak
legyen hová elhelyezni kicsinyeiket, amíg ők munkában vannak.
Az óvoda szerepe: ellátta, óvta a
gyermekeket. Mert itt 3 évestől
6 éves korig voltak gyermekek.
Ennek a korcsoportnak ott volt a
sok játék, a homokozó az udvaron,
a csoportos séták, kirándulások,
mesék, közös foglalkozások, délutáni alvás, stb. ezek mind-mind
a gyermekek testi-lelki épülését,
védelmét szolgálták. Az élelmezés
egyszerű de aránylag egészséges,
pont úgy, ahogyan otthonaikban
megszokhatták. Így nem kell attól
tartani, hogy eltérő ízekkel, ételekkel találkozik a gyermek, és nem
eszi meg inkább, mert számára ismeretlen. A hagyományos ételek,
ízek nem károsak, gyümölcs, ivólé,
főzelékek gyakorta szerepelnek az
étrendben, nemcsak az óvodában,
de az iskolai étkeztetésben is.
Nincs benne semmi kivetnivaló.
Visszatérve az eredeti témához, a
munka mint olyan nem szerepel
az óvodai tevékenységek között,
talán a játékok elrakása, vagy az
asztal megterítése és leszedése
kivételével, nagyon helyesen.
Amikor dolgoznia kellett a
gyermekeknek, olyan már volt,
nagyapáink korában, a háború
előtti időszakban. A kicsik libát
őriztek, a nagyobbak kapáltak, a
legidősebb pedig vigyázott mind-

Mi is az a „Waldorf”? - Tévhitek

Ugyanakkor egyetlen valláshoz sem kötődik. Maximálisan
tiszteletben tartja a családok
vallásos meggyőződését vagy
materialista világnézetét is.
Költséges

A Waldorf-pedagógia nagyon fontosnak tartja a gyermekek esélyegyenlőségét és azt,
hogy különböző helyzetű, családi
háttérrel rendelkező gyermekek
együtt nevelkedjenek, és már
kisgyermekkorban megtanulják
egymás elfogadását. Emiatt a
világ minden részén törekednek
arra, hogy anyagi problémák
miatt senkinek ne kelljen kimaradnia Waldorf-óvodából.
Csak délelőtt működik az
óvoda

A Waldorf-pedagógia azt
gondolja, hogy a 4. életév táján
a kisgyermekeknek szüksége
van a többi gyerek társaságára,
a családon kívüli felnőttekre, és
mindarra, amit az óvoda nyújthat. De maga a csoportbanlét
fárasztó. A gyerek érdeke, hogy
a déli órákban hazamehessen.
Ugyanakkor: ha a család ezt nem
tudja megoldani, az óvoda délutáni felügyeletet biztosít, egyéni igényeknek megfelelően.

Burokban neveli a gyermeket
Gyermekekkel foglalkozó
szakemberek évek, évtizedek
óta sürgetik az oktatási rendszer átalakítását, mely a túlzott
tempójával, indokolatlan teljesítmény-centrikusságával és az
egyéni haladási tempó figyelmen
kívül hagyásával megnyomorítja
a gyermekeket. A változás sajnos nagyon lassú. A személyiség
kialakulásában a legfontosabb
időszak az első 7 év. Így ha a
gyermek ezen idő alatt biztonságos, elfogadó és fejlődését
tiszteletben tartó környezetben
nő fel, személyiségének alapjai
sokkal stabilabbak lesznek, ami
segít a későbbi terhelések könnyebb viselésében.
Nem tanulnak a gyermekek

A Waldorf-óvoda valóban
elutasítja az iskolás értelemben
vett oktatást. Ahogy a gyermeklélektani kutatások is megerősítik, erre csak a 7. életév táján
lesz alkalmas és felkészült a
gyermek idegrendszere, megfelelően érettek a szükséges agyi
struktúrák.
Ugyanakkor cselekvésbe
ágyazottan, saját tapasztalatai

által nagyon sok ismeretet sajátítanak el az óvodások. Például
nem tesztlapokon tanulnak a
különböző évszakok időjárási viszonyairól, jellemző növényeiről
vagy tipikus tevékenységeiről,
hanem az óvónőkkel közösen
elvégzik, megélik azt – tavasszal
búzát vetnek, nyáron learatják,
ősszel megőrlik és a lisztből
közösen kenyeret sütnek.
Fontos, hogy sokkal ritkábban fordul elő iskolaérettséggel
kapcsolatos probléma, ismeretlen például –a sok kézműves tevékenységnek köszönhetően– a
diszlexia vagy diszgráfia.
Mit tehetünk mi? – Néhány
ötlet gyermekeink EGÉSZséges
nevelése érdekében
* töltsünk minél többet a
természetben gyermekeinkkel,
láthassák, hogyan változnak a
növények az egyes évszakokban,
hogyan ismétlődik az évkör,
milyen erők irányítják ezeket a
folyamatokat – fontos az is, hogy
lássák ők sem elszigetelten élnek, hanem a nagy egész részei
* figyeljünk gyermekeinkre
– akinek több gyermeke van,
tudja, hogy mindegyik nagyon
különböző attól függetlenül,

A Waldorf-módszer,
más szemszögből

re. De ezt a szükség szülte, nem a
testi-lelki épülést szolgálta.
Amit jelenleg a kreativitás
fejlesztésének hisznek egyesek,
valójában nem más - többek szerint - mint a paraszti, háztartásbeli
életre való felkészítés. Miért van
erre napjainkban szükség? Mi
indokolja?
Olvasom, hogy egyenrangúnak tekintik a gyerekeket. Ez nagyon nem helyes! Támpontot kell
adni neki, normákat, ami alapján
viselkedhet és gondolkodhat. Ő
nem egy miniatűr felnőtt, nincs tapasztalata, nincs értékrendje, még
semmit nem ért a világ dolgaiból,
semmire nincs úgy rálátása, mint
nekünk, és ezt kár is elvárni tőle.
Felkészületlenül érik a mindennapok behatásai, és a felnőtt szerepe
az irányítás, jó irányba terelgetés,
tanítgatás, hogy mit hogyan kell,
mind tevékenységek mind viselkedés és beszédmód, modor terén,
felkészíteni őt arra, hogy mihez
hogyan viszonyuljon, és nem az a
szülő feladata, hogy a gyermekével
haveri szinten érintkezzen. Ez tévútra vihet, amelyről esetleg csak
sok áldozat árán lehet visszatérni.
Gondoljuk át alaposan!
A cikk szerint: nem terelik
semmilyen mederbe a gyermekek
kreativitását és nem nyomják el.
Na de kérem! Ha kiskorban nem
ad neki semmilyen irányt, egy
elfogadott általános normát, egy
alapvető viselkedési, erkölcsi és
morális sémát, mivé lesz felnőttként? Sehol sem az az elfogadott
általános norma, hogy: azt teszek,
amit akarok! Attól, hogy irányt
mutatunk a számára, még nem
lesz elnyomva, sőt, így válhat
egészséges lelkületű emberré!
Nem engedhetjük szabadjára! A
szabályokat neki is lassacskán meg
kell ismernie és elfogadnia, mint

mindenki másnak. Ez alól pedig
senki nem lehet kivétel, mert
az a társadalom felbomlásához
vezetne.
A Waldorf óvodába, iskolába
gyermekeiket rendszeresen hordó
szülők döntő többsége egy tanulmány szerint értelmiségi. Vagyis
NEKIK adva volt a lehetőség a
tanulásra. Nem kellett mással
foglalkozniuk. Ugyanakkor gyermekeiktől megvonják ezt a lehetőséget: a rend, a fegyelem, tisztelet, a tudásvágy felébresztése,
az érdeklődési kör kiszélesítése, az
elvárások teljesítése, a többiekhez
való alkalmazkodás képességének
kifejlődése - ez az óvoda, iskola
feladata. Talán évek múlva majd
kiderül, hogy ezek a gyerekek mire
mennek felnőttkorukban valós tudás nélkül, csak a kreativitásukkal.
Ez számos konfliktushelyzetet
fog majd teremteni, és akkor kell
bepótolniuk mindazt, ami gyermekkorukban kimaradt.
A kreativitás nem volt és
nincs elnyomva sem az óvodákban, sem az iskolákban. Rendszeresen voltak ki-mit-tudok, ahol
közönség előtt bemutathatták a
gyerekek, mit tudnak. Minden
egyes embernek megvan a vele
született hajlama: kinek jó a nyelvérzéke, kinek a kézügyessége,
vagy a zene vonzza, kit ez érdekel,
kit az. És lehetett szakkörre járni,
ha még tovább szerették volna
fejleszteni valamely készséget.
Nem vettem észre életem során,
hogy egységesen mindenkit mozdonyvezető szakmára képeztek
volna ki erőszakkal, így nyomva
el az egyéni kreativitást. Mindenki olyan szakmát választhatott
magának -még ma is- amely legjobban megfelel neki, vagy amit a
lehetősége enged. Később pedig
válthat. Így lettünk mind-mind

más-más szakma elkötelezettjei,
gyakorlói. Ez eddig is így volt. Kár,
hogy a Waldorfos gyerekek nem
tapasztalhatják meg azt, amit a
többség: a valódi oktatást, a valódi
gyermekközösségek légkörét.
A cikkben megdöbbentett
egy mondat, ami a gyermekekről
szól, mert szerinte: „ők már egytől-egyig azért születtek, hogy
megjavítsák az általunk végletesen
elrontott világot.” Ugye, ez csak
vicc akart lenni? AZÉRT hozza
világra valaki a gyermekét, hogy
majdan, felnőve, eltakarítsa a szemetünket? Nem azért születnek
meg gyermekeink, hogy örömet
hozzanak az életünkbe, mert vártuk őket, mert akartuk őket, hogy
így teljesedjék ki a család, hogy így
váljék igazi családdá egy férfi és
egy nő kapcsolata, házassága?
Inkább az a helyes szemlélet,
ha egy család úgy éli mindennapjait, úgy teszi a dolgát, és él környezettudatosan, hogy az példaértékű legyen gyermeke számára,
és mindent amit mond, azt úgy
mondja, hogy tudja: a gyermeke
is hallja, figyeli, megjegyzi, és
majdan felhasználja a világgal való
kapcsolatában! A CSALÁD KELL
HOGY MÉRTÉKADÓ LEGYEN
A GYERMEKEK ÉLETÉBEN, ÉS
NEM EGY KÜLSŐ INTÉZMÉNY!
Az alapokat a családnak kell lefektetnie, az óvoda és az iskola
csak segíthet ebben. De a család
szerepét nem vállalhatja át, mint
teszi ezt a Waldorf-módszer. Talán kiegészítheti, de nem helyettesítheti. Legalábbis nem helyes,
ha ezt teszi.
Egyesek szerint főként az
újgazdagok körében terjed ez a
dolog. Bizonyára azt gondolják,
hogy feltalálták a spanyolviaszt.
Pedig a módszer erősen hasonlít a
hippykorszak kommunáira.

hogy a szülők azonosak, és a
nevelési hozzáállás is – ne akarjuk őket egyformára –a saját
képünkre– alakítani
* vonjuk be őket az otthoni
munkákba – ezekből rengeteget
tanulnak, nagyon szeretnek
segíteni, és bár tovább tart a
munka, és rengeteg türelmet
igényel, idővel nagyon meghálálják ezt felénk is az életben
is könnyebben boldogulnak,
kitartóbbak lesznek
* ne vegyük körbe őket
műanyag, a valóságtól teljesen
elrugaszkodott, káros játékokkal
(nagyszerű játék a csigaház, a
toboz, gesztenye, kicsi lecsiszolt
fadarabok, köthetünk és varrhatunk babát, állatokat…stb. )
* kézműveskedjünk sokat
gyermekeinkkel – persze itt is
legjobb, ha természetes anyagokat használunk (gyapjú, fa,
papír, viaszkréta, viaszgyurma,
együtt gyűjtött termések, stb.)
ezzel segítjük kreativitásukat és
fejlesztjük fantáziájukat, problémamegoldó képességüket is
Sok türelmet, kellemes, boldog, hasznos együtt töltött időt
kívánok minden szülőnek!
Ráczné Virág Ágnes

Mégis, valójában a gyermekek
dolga a játék kell hogy legyen kisdedkorban. Hiszen játszva tanul,
alakul ki ügyessége, logikája. Iskolás korban a tanulás és a játék legyen a fő feladata. A családi közös
feladatokba bevonni a gyermeket
nagyobb korában lehetséges, de
nem kell rákényszeríteni semmit, mert ha segítségét kérjük,
szívesen megteszi, ugyanakkor
ellenkezést vált ki, ha akaratunkat
rákényszerítjük. De könyörgöm:
legalább felnőttkoráig ne kényszerítsük rá, hogy dolgozzon, ha
lehetőségünk megengedi! Dolgozhat még szegény élete végéig
éppen eleget!
Egyébként pedig nem hiszem,
hogy a jelenlegi vagy múltbeli
iskola- és óvodarendszer annyira
borzasztóan elhibázott lenne. Én
például nem érzem, hogy jaj de
elrontották volna az életemet a
módszereikkel. Sőt, nem is találkoztam még ilyen emberrel. Az
azonban tény, hogy a szülők, a
család felelőssége, hogy segítse
és védelmezze a gyermeket felnőttkoráig, akármiről is van szó.
Hiszen neki nincsen más, csak a
család. Neki szentírás, amit a szülők mondanak, nincs más, akire
számíthatna, ezt sose feledjük!
Engedni kell játszani, amikor kicsi! És tanuljon, amikor az következik. És nem baj, ha semmiben
sem lesz kiváló. A mi szemünkben
ő kell hogy legyen a legszebb, legjobb, legügyesebb, nem kell foglalkozni a kreativitásával KÜLÖN.
Úgyis jön az magától. Egyébként
pedig csaknem húsz éves korig
az ember nemigen tudja eltalálni,
mi is legyen majd belőle. De lassanként kialakul, van kinek előbb,
van kinek később. Csak figyeljünk
rá, ennyi az egész. Nem kell hozzá
Waldorf, csak olyan család, aki
szeretettel, odafigyeléssel veszi
körül. Ez pedig nem kerül sem külön munkába, sem külön pénzbe.
Mert ez az élet maga.
B.L-né

IZSÁKI Hírek

. oldal

Könyvtári hírek,
új könyvek
Block: Ha a szent kocsma is bezár; Cabot: Az a balfék Tommy Sullivan; Courts-Mahler: Színlelt szerelem; Erskine: A tűz
leányai; French: Hallgatag erdő; Jones: Parvati elefántja; Joyce:
Halálos szerelem; McCallsmith: Álom Angus; Merle: Madrapur;
Mlynowski: Vágyak és varangyok; Moldova: Malom a pokolban;
Oomen: Hogyan éljük túl a mosolyszünetet?; Proulx: Szélvidék;
Szabó: Alvók furása; Vaszary: Vigyázz, ha jön a nő; Vian: Venyireszú és plankton; Wu: Február virágai; Szabó: Hogyan írjunk (és
gépeljünk) szakdolgozatot; Benedek: Kisbaconi versek; Tanel: A
vasút története; Tyldesky: Egyiptomi királynők krónikája; Nemere: Afrikai szerető; Zacek: A kisvakond és a színek; Stellmann:
Gyermekbetegségek természetes gyógymódja; Patekett: Nagy
sütiskönyv gyerekeknek; Bartos: Anna, Peti és Gergő; Crais: A
kétperces szabály, Binder: Frizura könyv; Chopra: Élet a halál
után; Berente: Feng shui a kertemben; Coelho: A fény harcosának kézikönyve; Demeter: Feng shui a párkapcsolatban; Herman:
Mihály arkangyal; Ophiel: Asztrál projekció; Nagy: A református
egyház története; Hamvas: Az ősök nagy csarnoka; Bálint: Tündér a vonaton; Barbie Mariposa; Borsocchini: A bandák csatája;
Colfer: Artemis Fowl és az örökkód; Cornwell: Sharpe pusztítása; Nemere: Csizmadia Andor; Devecsery: Kisbuksi az óvodában;
Egan: A remény ereje; Ellis: Holdpark; Évnyitótól évzáróig; Fast:
Spartacus; Geronazzo: Egy nagyszájú nő élete; Holt: Bogáncs
és rózsa; Jacq: az istenek bosszúja; Kindermann: Szentivánéji
álom; Konratz: Hajsza; Macomber: Susannah kertje; Marék:
Kavicsmese; Nádori: Sárkány a lépcsőházban; Parker: A titok;
Polcz: Nem trappolok tovább; Quick: Ezzel a gyűrűvel; Roberts:
A játék szabálya; Smith: A folyó istene; Smith: A hetedik tekercs;
G Szabó: Megérjük a pénzünket; Robb: Szenvedély téren és időn
túl; Tomán: Amikor megállt az idő; Wass: Csámpás, a rucafiú;
Weawer: A XI. parancsolat; Wood: Az utolsó sámán; Zsigray:
Erzsébet magyar királyné; Green: Anyósok városa; Havas: Havas
story(k); Ághassi: Elfelejtett aranyak; Linington-Payne: Lovagok kézikönyve; képes világatlasz gyerekeknek; Cornweel: A
fakó lovas; King: Lisey története; Sherwood: Szomorú éjszaka;
Emoto: A víz titokzatos élete; Baktay: Párkapcsolati krízisek;
Mehler: Ember születik; Popper: A tigris és a majom; George:
A boldogság titka; Smullyan: A hölgy vagy a tigris?; Burnham:
A világegyetem képes világatlasza; Erne: A világűr felfedezése;
Scagell: Az éjszakai égbolt atlasza; Mertiny: Az esőerdő; Állatok
a világban; Hogg: A suttogó mindent megold; Rodriguez: A nagy
diétaválasztó; Schafer: Amikor a test jelez

Gondolatok
Borbély Tibortól
1.) Nem tagadom,
nem én soha,
hogy a primitívségnek is van
felső foka!
2.) Közmondásosan jó üzletember
hallgatásának aranyát a főnöknél
mindig szép summára váltja,
és nevetve nézi, hogy mennyit fizet
rá örökké, az örökös elvi dolgokért
vitázó, ezüsthajú munkatársa.
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Újratemetés?

Meghívót kaptam az elmúlt napokban. A meghívó
ismertetése helyett célszerűnek tartom annak első és
hátsó lapját bemutatni..

Az első lapon olvasható a konferencia célja, amelyből
csak két részt emelek ki. „ÚJRATEMETÉS”. Felelős szervező: Nagy Imre társaság Káloczi Kálmán elnök.
A meghívás, véleményem szerint nem a Miskolci
Egyetem, 56-os elítélt adjunktusának szólt, hanem a
Magyar Tudományos Akadémia elnökének javaslatára,
az ötvenéves évforduló alkalmából 2006. október 23-án,
Nagy Imre érdemrenddel kitüntetett Mihala Ferencnek.
A Forradalmunk izsáki születésű résztvevőjeként, szeretném megjegyezni, hogy az akkor e kitüntetésben részesült
öt személy közül kettő izsáki születésű volt. (Nagy Balázs
Franciaországban élő politikus és én). A Magyar Nemzet
napilap 2006 október 24., keddi száma 8. oldalán adott
hírt a kitüntetések átadásáról és e cikkben részleteket közölt Sólyom László köztársasági elnök beszédéből. Idézet
a cikkből: „Sólyom László egészen sajátos kitüntetésnek
nevezte a Nagy Imre – érdemrendet, ami – mint mondotta
– nem szerepel a szokásos kitüntetési hierarchiában, nem
is olyan díszes, csak egy kis lyukas zászló, de mégis ez illik
’56-hoz.” Úgy fogalmazott, „azok az ’56-osok, akik megkapják ezt a kitüntetést, olyan teljesítményt nyújtottak,
ami egész életüket meghatározta, amihez fogható nem
lehetséges, amit csak egyszer lehetett megtenni, részt
venni a forradalomban, a szabadság oldalán”, különös
megtisztetésnek nevezte, hogy átadhatja a kitüntetést az
egykori szabadság-harcosoknak.
Nem kívánom ismertetni a konferencián elhangzott
előadásokat, csak egy előadásra szeretném felhívni a szíves figyelmet. A Konferencia harmadik előadása: „Jánosi
Katalin, Nagy Imre unokája – A temetés 1989. június 16.,
című könyv bemutatása.”.
Számomra, aki résztvevője voltam Nagy Imre
és mártír társai temetésének, az előzőekben idézett,
a meghívó tanúsága szerint egyesek számára ma is
elfogadott két kifejezés, Újratemetés – Temetés feloldhatatlan ellentmondásnak tűnik. Nem tudom ki
találta ki az Újratemetés kifejezést. Mi 1989. június
16-án nem használtuk. A mellékelt dokumentumok
ezt bizonyítják.

Kádár János nem temettette el a forradalom mártír
áldozatait, hanem furnérládába, arccal lefelé fordított
helyzetben helyezve előbb a kisfogház udvarán, majd
később a 301 parcellában ásatta el õket. Az újratemetés
kifejezés tehát 1989 gyászszertartására nem alkalmazható
és e kifejezés használata ellen, mint a gyászszertartás egyik
résztvevője tiltakozom.
Mihala Ferenc
aranyokleveles gépészmérnök

Gránit - műkõ síremlékek
Szabadszállásról!

3.) Tudományod ifjú mestere
még az sem tudod,
hogy elkerülöd korod
ha szembe haladsz vele?!
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4.) Magamat tettem
életem mérlegére
és amennyit mutatott,
annyit fizettem érte.
5.) Az elefánt talpa alatt
fűbe süppedt és így életben maradt
hangya vidám hangulatban gondol arra,
hogy mi történt volna, ha a
természet őt, vágya szerint,
nagyobbra nőni hagyja.
Közli: Varga László

féle ár és minőségi kategória gránitból!

Komplett garnitúrák felállítva:
- kínai - már bruttó 190 000 ft-tól. - indiai - már bruttó 290 000 ft-tól.
- olasz - már bruttó 390 000 ft-tól.
Sír szétszedés összerakás, tisztítás, lefedés.
Gránit és mészkő ablakpárkányok, konyhapultok, gránit burkolóanyagok több színben!
Balluszter korlát készítés.
Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok!
Bemutatósírkertek: Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12-13. Kecskemét, Békefasor 4. a köztemető
bejáratánál. Baja, Csupor u. 12. a temető bejáratával szemben.
Több síremlék rendelése esetén jelentős kedvezmény!!
Müller Zoltán Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12
Telefonon egyeztetett időpontban
állok rendelkezésükre!

T: 70/457-0070
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2009. (V.27 .) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
3/2009. (II. 18.) rendelet
módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
tv. 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának,
beszámolásának rendszeréről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján az önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet 3. §-a helyébe a következő lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosított
a.) kiadás főösszegét 1.002.573 ezer forintban
b.) bevétel főösszegét 950.062 ezer forintban állapítja meg.
c.) finanszírozási bevétel főösszegét 52.511 ezer forintban állapítja meg.
I. Költségvetési bevételek
2.§ A rendelet 5.§ (1) bekezdésében jelölt 2. sz. melléklet helyett, jelen rendelet 2. sz. melléklete érvényes.
II. Költségvetési kiadások
3.§ (1) A költségvetési rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
- Működési kiadások előirányzata összesen:
826.803 e Ft.
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
331.337 e Ft.
- munkaadót terhelő járulékok:
101.395 e Ft.
- dologi jellegű kiadások:
287.881 e Ft.
- támogatás értékű működési kiadás:
4.690 e Ft.
- társadalom-, szociálpolitikai juttatások:
101.500 e Ft.
(2) A 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
(3) Az 5. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
4.§ A rendelet 10. §-ban feltüntetett 9. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete kerül
III. Költségvetési kiadások és bevételek
5.§ A rendelet 12.§ 10.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete kerül.
6.§ A rendelet 13.§ 12 sz. melléklete helyett, jelen rendelet 12. sz. melléklete érvényes.
7.§ A rendelet 14.§ 13. sz. melléklete helyett a jelen rendelet 13. sz. melléklete érvényes.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
Izsák, 2009. május 26.
Mondok József polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

. oldal

Nyári
gondolatébresztő
Vártad-e már a nyár aranyát;
bódító illatát, színek garmadát,
gyümölcsök zamatát…?!
Érezted-e már, hogy csak ne múlna el:
a pipacsok pirosa, búzavirág kékje,
a kamilla fehére, rétek színpompás éke?!
Jó-e már látnod a ringó búzatáblát,
a tündöklő Nap sugarát,
kék ég bársonyát, méhek szorgoskodását?!
Adtál-e már időt titkon meglesni Őt,
a nyarat, mint forró évszakot?!
A Nap felkeltét, búcsúzását, mit szintén Isten adott?!
Rádöbbentél-e a mérhetetlen értékre,
hogy Teremtőnk
lelkünkre mennyi ékszert rakott?!
Felmérted-e valaha az energiák harcát,
a mennydörgéseket, a villámok irányát,
a langyos eső csodás balzsamát?!
Becsülöd-e már a hűs habok forrását,
szél suhanását, fáink sűrű lombját,
tüske közt a rózsát?!
Csodáltad-e már a nyári est szavát,
a briliánsként felragyogó
csillagok hadát?!
Hallgattál-e már tücsökzenét, madárdalt eleget?
felfogtad, hogy mi mozgathat
gólyát, fecskét, legyet?!
Gondoltál-e már arra: mi mozgatja a Világot?!
De ha nem, hát ne keseregj,
majd csak egyszer belátod…
A Világon Mindennek csakis jót kívánjunk,
mert ahogyan élünk,
olyan lesz Világunk!
Ó! Te szép nyár! Kisgyermekek kacaja!
Hidd el, én már
nem feledlek el soha!

Szekér Istvánné

IZSÁKI Hírek
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ÜGYELETEK
Rendelési időn kívüli
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
ÜGYELET: Szabadszállás, Mindszenthy tér 1.
Telefon: 76/353-324
Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön
16 órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 13-tól szombat reggel
8 óráig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 24 órában.
AZ IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig: Dr. Szántó Ágnes (T: 76/374-375)
kedd: 12-13 óráig: Dr. Bíró Sándor (T: 76/374-844)
13-16 óráig: Dr. Szántó Ágnes
szerda: 12-13. 30 óráig: Dr. Rigó József Zsolt (T: 76/374190)
13. 30-tól 16 óráig: Dr. Bíró Sándor
csütörtök: 12-16 óráig: Dr. Rigó József Zsolt
péntek: 12-13 óráig: Dr. Bíró Sándor
Délutáni (12-16 óráig) ügyeleti telefonelérhetőség a zárójelben szereplő telefonszámokon, illetve a 06-20-962-4594-es
számon, 16 óra után pedig a szabadszállási ügyelet számán.
Gyógyszertári ügyelet
Június 12-21: Izsák, T: 569-208
Június 22-28: Szabadszállás, T: 76/358-029
Június 29-július 5: Izsák
Július 6-12: Szabadszállás
Július 13-19: Izsák
Kábeltévé ügyelet
Június 15-21: Farkas Zsolt, 06-20/436-7400
Június 22-28: Izsák László, 06-20/475-7966
Július 29-július 05: Farkas Zsolt
Július 06-12: Izsák László
Július 13-19: Farkas Zsolt
Július 20-26: Izsák László
Rendõrség: 06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Polgárõrség: 06-30-555-6645

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe
Felelõs mûszaki vezetést vállalok
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
ami minden engedélyezett építéshez szükséges
Építési munkák
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
térkövezés
tervezés, költségvetés készítés
Vegye igénybe építési szakember tanácsát!
Egyéb betonmunkák
Beton csatornaelem
Felhasználható: utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél,
belvizek elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ beton csatornaelem
Felhasználható: utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél,
belvizek elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Kútgyûrû, betonkád
Felhasználható: vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez, hozzávaló fedlappal, 60x60 cm-es nyílással.

Megrendelhetõ:
Csík Imre kõmûves mester
Izsák, Bocsányi u. 11.
Tel: 374-441, 06-30-319-0025

2009. június 19.
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- IZSÁKI ÁFÉSZ -

KIADÓ!

Június 24. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: II. Kolon-kupa
futóverseny (ism.)
21:10: Biztonsági Zóna
Június 25. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: I. Izsáki Kórustalálkozó
1-2. rész (ism.)
Június 30. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
Július 1. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Közvetítés a képviselőtestület üléséről (felvétel)
Július 2. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: ITV Híradó
21:10: IKEM előadás –
dr. Végh László atomfizikus
„A világ elesettségéről”
Július 8. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Katolikus Krónika
21:15: Szivárvány Magazin

Az Izsáki ÁFÉSZ kedvező áron bérbe adja az alábbi üzleteit,
helyiségeit:
Rákóczi út 42. 46 m2+ raktárak /élelmiszerbolt/,
Rákóczi út 42. 50 m2 raktár,
Szabadság tér 4. /volt háztartási bolt/ 150 m2 + raktárak,
Kossuth tér 2 . /volt bútorbolt/ 83 m2 + raktárak,
Dózsa tér 1. klimatizált, internettel rendelkező irodák.
Érdeklődni lehet: Izsák Dózsa tér 1.
Hétfőtől-péntekig 8-12-ig és 13-16-ig
Telefon: 76/374-211 vagy 30/9459-928

Ízelítő az élelmiszerboltok akciós
ajánlatából.
Az akció június 29-ig tart.
Coccolino öblítő 3x1 literes
Tomi kristály komp. 2 kg
Babaszappan 4-es csomag
Vénusz étolaj 2/1
Finomliszt 2/1 Halasi
Delikát 8 75 gr

1099,- Ft
949,-Ft
355,-Ft
699,-Ft
199,-Ft
125,-Ft

366 Ft/l
474,5 Ft/kg
89 Ft/db
349,5 Ft/l
99,5 Ft/kg
1666,67 Ft/kg

Befőzéshez tartositószerek, celofán, befőző
fólia akciós áron kapható!
Friss zöldáru kedvező áron kapható
a boltokban!
Jót, jó áron a COOP-tól!

Július 9. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: ITV Híradó (ism.)
21:10: IKEM előadás –
a Szent Koronáról 1. rész
Július 15. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Esti vendég
21:05: Mátyási József emlékezete 4.
Július16. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Református Krónika
21:00: IKEM előadás –
a Szent Koronáról 2. rész

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák, Kölcsey u. 8. sz. alatti 3 szobás családi ház gazdasági épületekkel és
felszerelésekkel eladó. Érdeklődni lehet a
fenti címen, vagy 06-30-503-4065
Izsák és Fülöpszállás külterületén
szántót, gyepet, legelőt vásárolnék.
Nagy Ferenc, Szabadság tér 26. T: 0630-938-1365
Nyári kiülők, teraszok, grillsütők,
kemencék, cserépkályhák kandallók építését vállalom. Tel.:06-70-5022-253
Eladó! Epson multifunkcionális
nyomtató (fénymásol, szkennel, nyomtat), és sötétszínű TV-fotel.Tel.: 06-704567-531
Adótanácsadó, diplomás személyügyi szervező és mérlegképes könyvelő
keres szeptemberi munkakezdéssel napi
8 órában állást. Szakmai tapasztalat 13
év. Tel: 06/70/398-11-04
Eladó lakás a Dózsa téri társasház
földszintjén klímaberendezéses, kandallófűtéses városközponti, nagyon alacsony
rezsiköltségű, buszmegálló melletti, saját
garázzsal, külön zárható pincerésszel
rendelkező lakás eladó, 6,5 M Ft-ért! T:
06-70-332-1499
Izsákon kétszintes teljesen alápincézett kétgenerációs családi ház dupla
fürdőszobával, dupla garázzsal, rendezett
parkrésszel, nagy konyhakerttel áron
alul sürgősen eladó. 14,5 M Ft. T: 0620-425-9031

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Serestély Zsolt an: Szabó Hajnalka, Dobos Szaffi
an: Reisinger Milena, Tóth Veronika an: Vincze Andrea.
Házasságkötés: nem volt.
Meghaltak: Balogh Lajosné sz: Borbély Terézia 84 éves,
Csokonai u. 3., Jakus Lászlóné sz: Poják Éva 45 éves, Széchenyi
u. 23., Tyapak Gáborné sz: Káldi Rozália 89 éves, Kiskőrösi u.
27., Csontos Jánosné sz: Farkas Katalin 85 éves, Fürst S. u. 22.,
Szegedi Pál 63 éves, Katona J. u. 36.
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