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A mi postánk

A technikai civilizáció fejlődésével gyorsan meghatározó
tényezővé vált egy-egy település életében, hogy volt-e vasútja,
telefonja és postája. Ezek azok az alapszolgáltatások, amelyek
összekapcsolták az ott élőket a szűkebb és tágabb környezettel,
a világgal, vagyis a fejlődéssel. Így van ez ma is. Még akkor is,
ha itthon –a világ gyakorlatával ellentétben-, nap mint nap
posták és vasútvonalak bezárásáról hallunk. Vasutunk már
nekünk sincs (e sorok írásának napjától további több tucat
településnek sem lesz), de postánkról még nem döntötték
el valakik, hogy erre sincs szükségünk. Így az még van. 1995
óta korszerű, új épületben. Örüljünk hát neki, s ismerkedjünk
meg postásaink munkájával közelebbről is. Némethné Zsámboki Krisztina hivatalvezetőtől mindenekelőtt azt kérdeztem,
fenyegetheti-e bezárás az izsáki postát is?
- Semmiképpen, hiszen sikerül teljesítenünk minden
évben az elvárt forgalmat. Amíg ez így megy bizonyosan nem
zárnak be bennünket – mondja bizakodva Krisztina.

Naponta több száz ügyfél fordul meg
az iszáki postán

- Ha a postai szolgáltatásra gondol az ember, akkor elsőként a levélfeladás és a meglehetősen kellemetlen sárgacsekkek
befizetése jut eszébe. Ám az SMS-ek, e-mailek és internetes
átutalások korában ezek már kényelmesen, sorban állás nélkül,
otthonról is elintézhetők. Jelent-e ez érezhető forgalomkiesést
a postának, például itt Izsákon?
- Igen, egyértelműen. Éppen ezért a posta már nem
csak ezekkel a klasszikus szolgáltatásokkal áll az ügyfelek
rendelkezésére. Itt Izsákon is teljeskörű és igen kedvező
kondíciójú banki és biztosítási szolgáltatást tudunk nyújtani.
Lakás-, autó-, utas- és életbiztosítási, valamint befektetési
konstrukcióink megállják a versenyt bármely cég ajánlatával
szemben. A megtakarítási jellegű ajánlataink például alacsonyabb összegekkel is igénybe vehetők, mint más bankoknál.
Életbiztosítás már havi 6800 forinttól is köthető nálunk,
nagyon jó visszatérülési lehetőséggel. E szolgáltatásainkról
úgy általában is elmondható, hogy a kispénzű emberek is

találhatnak maguknak előnyöset köztük. S ha már az előnyt
említem, talán az sem mellékes e tekintetben, hogy mi mindig
megtalálhatók vagyunk, ismernek bennünket, tehát jelenlétünkkel és saját hitelességünkkel garantáljuk szolgáltatásaink
színvonalát, valós értékét. Az utazó ügynököket nehezebb
utolérni, kevésbé számon kérhetők, mi viszont nap mint nap
itt vagyunk a postán, bármilyen kérdéssel azonnal hozzánk
lehet fordulni. Az említetteken kívül igen jó árú mobiltelefont
és hozzá tartozó mobilszolgáltatást is értékesítünk a Postafon
keretében. Újságok, könyvek, játékok, édességek, sorsjegyek,
telefonkártyák – ezek mind megtalálhatók nálunk. Tehát a
postán sok minden elintézhető egy helyen.
- Valóban, igen széles a kínálat. Gondolom, ez egyúttal
jóval több munkát is jelent a munkatársaknak. Talán emiatt
kell néha kissé többet várni az ablakoknál is.
- Tényleg több időt vesz igénybe, például egy banki
kiszolgálás, mint egy csekk-, vagy levélfelvétel. Ennek okán
elhangzik időnként olyan kritika az ügyfelek részéről, hogy miért
nem nyitunk ki másik ablakot is, amikor többen állnak sorba.
Ha van rá mód, természetesen kinyitunk másikat is. Amikor
viszont nem tesszük, az nem azért van, mert netán pihennek
a dolgozók hátul, hanem számos olyan belső feladat van, amelyet párhuzamosan kell elvégezni a napi felvételi munkával.
Bizonyos összegek bevétele után például többszöri elszámolás,
különböző adminisztrációs feladatok és egyebek. S ne feledjük
el, hogy szabadság is jár dolgozóinknak, s időnként betegünk
is van, ami időlegesen csökkenti a létszámot, amely egyébként
összesen tizenhét fő. Nem beszélve a különböző oktatásokról,
melyek a szolgáltatásaink bevezetéséhez, viteléhez rendszeresen
szükségesek. Nyitás előtt is korábban bent vagyunk. Meg is
kérdezik néha miért nem nyitunk ki ha már úgy is ott vagyunk.
Nos azért, mert egy csomó előkészítési, biztonsági munkát el
kell végezni ahhoz, hogy az ügyfeleket fogadhassuk. Aztán zárás
után is hasonló okokból, még tovább dolgozunk. Azt külön
hangsúlyoznom kell, nem könnyű munkát végeznek a kollégák
az ablakoknál. Aki már bánt pénzzel, az tudja, hogy mekkora
odafigyelést kíván, s mennyire zavaró tud lenni, ha különböző
megjegyzésekkel, beszólásokkal illetik őket munka közben.
- A postai szolgáltatásokkal nem csak a hivatalban, hanem
otthon is találkozunk, amikor pénzt, levelet hoz a postás.
Hányan viszik a küldeményeket?
- Nyolc kézbesítőnk van. Egyikük helyettesítő, így naponta
heten járják a házakat. Átlagban napi 15 kilométert mennek, a
külterületi kézbesítőnk úgy jó kilencvenet. Teszik ezt hóban,
fagyban, hőségben, esőben, sárban. Nem könnyű munkájuk
van. A levelek, küldemények mellett átlagban 40 ezer reklámanyagot is kihordanak. Ezeknek nem mindig örülnek az
ügyfelek, de ezúton is kérem, értsék meg, ez is a munkánkhoz
tartozik. Oly annyira, hogy időnkét, a kiadványokat küldők
képviselői ellenőrzik, hogy valóban kivittük-e az anyagukat.
Mi mindig kivisszük, de vannak, akik e fölötti bosszúságukból
azt felelik a kérdezőnek, nem kapták meg. Ezzel bizony ártanak
nekünk. Kérjük, ne tegyék.
- Harmadik éve vezeted az izsáki postát, előtte az orgová-

Megjött a hó
December 16-ára virradóra lesett az első idei hó. Az időjárási
előrejelzések szerint idén fehér karácsonyunk lesz, mivel marad a
hideg idő, sőt újabb hóesés várható. Bizonyára sokan örülnek ennek
az égből jött karácsonyi dísznek.

nyi hivatal élén dolgoztál. Mindig is postás akartál lenni?
- Igen. Tetszett ez a világ. Postaforgalmi szakközépiskolát
végeztem, majd Győrben felsőfokú, Pesten postatiszti végzettséget szereztem. Orgoványról mentem gyesre. Elődöm,
Bujdosóné Rózsika éppen akkor ment nyugdíjba, amikor a
gyermekgondozásim lejárt, s felajánlották, hogy izsákiként ide,
az izsáki postára térjek vissza. Elfogadtam. El kell mondanom,
Rózsika példás rendben és jól működően adta át a hivatalt,
elismerés illeti 20 évi vezetői munkájáért.
- A posta erősen hierarhizált szervezet, szigorú egyszemélyi felelősség van a cégnél úgy általában és a hivatalokban
is. Utóbbiakban a hivatalvezető, ahogy régen nevezték a postamester a felelős mindenért.
- Valóban, még azért is, hogy időben legyen ruha, cipő,

Némethné Zsámboki Krisztina
hivatalvezető
bicikli minden dolgozónak, vagy a szükséges fejlesztések
megvalósuljanak, azzal együtt, hogy a napi munka is zökkenőmentesen menjen. Nagy örömünkre idén, két fejlesztést is
véghezvihettünk. Kaptunk egy új külterületi kézbesítő autót
és sikerült a hivatalba légkondicionálót szereltetnünk. Utóbbiban a polgármester úr segítségét is meg kell köszönnöm.
Támogató levelével sikerült a központnál elérnünk, hogy végre
megkapjuk a beruházást. A felelősség valóban egyszemélyi,
de a munka közös, s a munkatársak jól elvégzik a feladatukat
– többen már sok évtizede, s igazán nem túl magas fizetésért.
Olyannyira, hogy már októberre sikerült százszázalékban
teljesíteni az idei tervünket. Ez is biztosíték arra, hogy ne
zárjanak be bennünket. Ezért kérjük, ne vegyék zaklatásnak,
ha kollégáim különböző szolgáltatásainkat ajánlják időnként.
Ezek teljesítése is feltétele az eredményes működésnek és
megmaradásunknak, mely utóbbi úgy gondolom, közös érdekünk nekünk izsákiaknak.
Valóban közös érdekünk! Nehéz lenne Izsákot posta
nélkül elképzelni, hát ne is tegyük!
-tetézi-

A város
karácsonyfája
December 14-én felállította az önkormányzat,
Izsák közös karácsonyfáját a főtéren. A nagy
fenyõfa és a szökõkút köré
font adventi koszorún,
vasárnapról vasárnapra
felgyúló gyertyák a közös
ünnepi várakozás szép
jelképei. A gyertygyújtási
alkalmakra mind többen
jönnek el megtapasztalva a nagyobb közösséggel való összetartozás
örömét,és az együttes
ünneplés szépségeit.

Tisztelt
Izsákiak!
Izsák Város Képviselõtestülete a polgármesteri
hivatal dolgozói, valamint a magam nevében
békés, boldog karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új
esztendõt kívánok.
Mondok József
polgármester
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Mínusz harminc kiló

Tercsi Péter „tuti” módszere

Akik korábban csak felületesen ismerték Tercsi Pétert, valószínűleg ma már nem ismerik meg. A pár éve
még meglehetősen gömbölyű, vagy kevésbé udvariasan
megfogalmazva, erősen kövér férfi kénytelen volt S-esre
cserélni egykori XXL-es ruhatárát. Talán említeni sem kell,
hogy a kénytelen kifejezés többszörös idézőjelben értendő,
mert Péter boldogan vállalta a cserét. Pláne annak okát. A
mínusz 30 kilót! Mielőtt arra gondolnának, hogy valamelyik, tévékben, újságokban hirdetett „tuti” fogyasztószer
jött be neki, és hatalmas evések közepette adott le több
mint negyed mázsát, tévednek. Ha viszont elolvassák a vele
készült beszélgetést, megismerhetnek egy valóban
működő módszert, melynek hatékonyságát fotóink
is jól mutatják.
- „Ilyen volt, ilyen lett” - írhattuk az ismert
szlogent az öt évvel ezelőtti és a beszélgetésünkkor
készült fényképeid alá. Igazán látványos változáson
mentél át. Mi indított el ezen az úton?
- Kemény, komoly megterheléssel járó fizikai
munkát végeztem mindig. 50 éves koromra szédülni
kezdtem, s komoly fájdalmaim is jelentkeztek. Különösen a derekamban és a jobb vállamban. A helyzetet még tovább rontotta a nem kevés túlsúly és az
általános meszesedés. Egyik ismerősöm ajánlott egy
természetgyógyász csontkovácsot. Októberben múlt
öt éve, hogy elmentem hozzá. Amit ő akkor elmondott nekem a gyógyulás folyamatáról, meg arról, hogy
abban mekkora szerepe van annak, hogy én magam
valóban meg akarok-e gyógyulni, mennyire erős erre
az elszánásom, mitöbb, e nélkül meg sem gyógyulok,
mert valójában minden fejben dől el - nagyon elgondolkodtatott. Megértettem, az önmagában még kevés, hogy
gyógyíttatni akarom magam. Nekem is akarnom kell a
gyógyulást, sőt ezért tenni is kell.
- Nyilván azt is elmondta, hogy szerinte mit kell tenni,
s hogyan? S te rögtön el is fogadtad minden tanácsát.
- Ez egy érdekes folyamat volt. Mint említettem,
októberben jártam nála. Aztán néhány hónappal később,
karácsony este a fa alatt állva –nem tudom másként
Az izsáki Táncsics Mihály
általános iskolában 1964-ben
végzett nyolcadikosok soron
következő – immáron 45. éves
– találkozóját, a 26. Sárfehér
Napokkal egy időben szerveztük. Ez alkalommal osztályfőnöki órát tartottunk egykori
iskolánkban.
Annak idején, 1964-ben két
osztály, összesen 92 fő ballagott, de találkozóinkat mindig
is együtt szerveztük, hisz az
általános iskolai évek alatt ezer
szállal kötődött egymáshoz a
korosztály. Alsó tagozatban
még különböző helyeken, de
ötödik osztálytól kezdve már
az „új” iskolában tanultunk.
Az erős összetartozás érzés
kialakulása leginkább a két
osztályfőnök Mózes Mária néni
és Paksi Imre bácsi áldozatos

mondani, mert hívő ember vagyok- kaptam egy isteni
sugallatot, egy igazi karácsonyi ajándékot, hogy vegyem
komolyan a tanácsokat, s azok szerint alakítsam át az
életemet. Így tettem.
- Mit jelent ez konkrétan?
- Torna, egészséges táplálkozás, helyes légzéstechnika,
kellő mennyiségű folyadékbevitel. Ezek az alapok. Sorra
véve: napi két óra torna (munka mellett is megtehető,
korábban kell felkelni, én is így teszek), tartósítószer
és adalékmentes ételek, semmi édesség (pedig nagyon
szerettem), mélylégzés, tehát nem apró kis pihegés szerű

Ilyen volt...

...ilyen lett.

légzés, hanem a teljes tüdő átszellőztetése, s legalább
napi kétliternyi folyadék (de nem kóla, meg hasonlók).
Magyarán egy teljes életmód és nyugodtan hozzátehetem,
hogy teljes életszemlélet váltást tettem. Aminek a lényege,
tudatosan élni az életet, tisztában lenni azzal, hogy igenis
te magad döntöd el, hogy beteg leszel, vagy egészséges,
kövér, vagy sovány. Én így tettem. Nem is maradt el az
eredmény. Karácsonytól márciusig 15 kilót fogytam. Úgy
kéthetente kellett újabb és újabb lyukakat ütni a derék-

45 éves osztálytalálkozó

pedagógusi munkájának volt
köszönhető, ami nemcsak az

iskolai tanításban, hanem az
iskolán kívüli nevelésben öltött

Postánkból
Tisztelt
Szerkesztőség!
Szeretném, ha egy örömteli
eseményről tájékoztatnák az
Izsáki Hírek olvasóit. Dr. Székely
Tamás egészségügyi miniszter
október 29-én, Batthyány-Strattmann László születésének 139.
évfordulója alkalmából orvos
szakmai elismeréseket adományozott kiváló gyógyító munkát végző
orvosoknak. Városunk is érintett
ebben az örömteli eseményben,
hiszen az izsáki dr. Kovács Nóra,
jakabszállási háziorvos miniszteri
dicséretben részesült. Az indoklás
így szól: a magyar egészségügyben
végzett példaértékű munkája, va-

szíjamon. Ritka nagy élmény volt.
- Mindaz, amit elmondtál logikus és elfogadható, némi
elszántsággal meg is valósítható. Az adalékmentes, vegyszerezés nélkül előállított élelmiszerek kérdése viszont
nem egyszerű. Ilyet beszerezni nehéz és költséges dolog.
Te hogyan oldod meg?
- Mindenekelőtt talán tegyük fel azt a kérdést, mi az
igazán drága? Hát nyilván az egészség. Ha valamire érdemes áldozni, akkor ez az. Ám vidéken élünk, van kertünk,
földünk, így magunk is előállíthatunk sok mindent. Termeszthetünk zöldséget, gyümölcsöt bio módon, tarthatunk
mangalicát, baromfit tápmentesen, s máris olcsóbbá
tehető az egészséges táplálkozás. Én is így teszek. A
folyadékbevitel fontosságáról már szóltam. A magam
termelte gyümölcsökből, zöldségekből készítek igen
tápláló és egészséges turmixokat, melyek nagyon
sokat segítenek a szervezet méregtelenítésében, s
biztosítják a napi folyadékmennyiséget is. A témákhoz kapcsolódóan egyébként sokat olvasok, s a megszerzett ismereteket hasznosítom. Hangsúlyozom,
igazi elszánás, hit magunkban és akarat kell. Ha ezek
megvannak, mindenkinek menni fog.
- Neked valóban ment, hiszen a fogyásod sok
más módszerrel ellentétben tartósnak bizonyult,
sőt ma már újabb 15 kilóval vagy könnyebb, de ami
ennél is fontosabb, láthatóan kiváló egészségnek
örvendsz.
- Igen, nincsenek már végtagfájdalmaim, szédüléseim, bármely irányban forognak az izületeim,
a legnehezebb jógafogásokat is meg tudom csinálni,
kiváló a közérztem.
Nem görcsölök már dogokon. Teherbírásom
több mint, valaha volt. Én úgy érzem megtaláltam
az utam, kiteljesedett az életem. Szeretettel ajánlom
ezt a módszert mindenkinek. Fogadják el tőlem karácsonyi ajándékul. Bárkivel megosztom bővebben is a
tudnivalókat, ha megkeresnek, és szívesen segítek a
megvalósításban is.
-tetézi-

testet, legyen az valamilyen
szakkör, vagy Kolon-tavi kirándulás. Ezen évek alatt olyan
élményekkel lehettünk gazdagabbak, amelyek egész életünkben elkísérnek, és meghatároznak bennünket. Az eddigi
találkozók során is, személyes
sorsokról történő érdeklődésen
túl, mindinkább az együttlét
öröme és a feltöltődés érzése
hatotta át a társaságot.
Persze, ekkora létszámnál
már nehézségekbe ütközik
mindenki számára a megfelelő
időpont kiválasztása. Sajnos
Mária néninek és még tizenöt
társunknak semmilyen időpont
sem alkalmas, de emlékük
örökké velünk marad.

A mostani osztályfőnöki órán
Imre bácsi mellet huszonnyolcan voltunk jelen. Az is külön
élményt jelentett számunkra,
hogy volt iskolánk fizika-kémia
tantermében ülhettünk ismét.
(Az idén már 50 éves iskolánkban
szinte semmi sem változott!)
A találkozás első pillanatától
kezdve – ahogy Imre bácsi jellemezte – a szemekben a 45 év
távlatából is jól ismert csillogás
tükröződött. Valóban megható,
hogy különböző életutak ellenére
mégis valami oldhatatlan erő hoz
össze bennünket és teszi feledhetetlenné a találkozót.
Erős szándék fogalmazódott meg, hogy keressük egymást, és nem hagyjuk, hogy
elsodorjon egymás mellől bennünket az élet.
Faragó Gábor

Vargáék Mikulása
A Sárfehér Napokon már megszokott látványosság, hogy Varga
Istvánék Kovács Aladár utcai kapujában életnagyságú bábok köszöntik az arra járókat. Most bővült a látvány, alighogy az idei szüretelők
elmentek, december 6-ára megérkezett a Mikulás.
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az

» OBSERVER «
Miniszteri gratuláció és kitüntetés dr. Kovács Nórának
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lamint a társadalmi felelősségvállalásban betöltött szerepe elismeréséül
részesül a kitüntetésben. Úgy gondolom, sokunk nevében gratulálhatunk a szép elismeréshez, s kívánhatunk erőt, egészséget a doktornő
további gyógyító munkájához!
Vass Józsefné

1084 Budapest,
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2009. november
24-én tartotta, melyen rendeletet alkotott a 2009. évi költségvetés módosításáról, melyet
lapunkban közzé teszünk.
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Képviselőtestület a 2009. évi III. negyedévi költségvetési beszámolót.
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2010. évi költségvetés koncepciójáról szóló
előterjesztést. A jelenlegi és a
várható gazdasági-, pénzügyi
helyzetben a 2010. évi gazdálkodás során még nagyobb mértékben előtérbe kell helyezni az
alábbi szempontokat – közfeladatot ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos
működésének biztosítása, bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása, intézményi
kiadások csak a minimális
mértékben növelhetőek, törekedni kell a tervezett bevételek
teljes körű beszedésére, pályázati lehetőségek felkutatása,
forrásnövelés céljából, energia
gazdálkodás felülvizsgálata,
az alternatív energia források

lehetőség szerinti igénybe
vétele, a veszteséges ágazatok
működésének felülvizsgálata,
azok megszüntetése.
A Képviselő-testület elfogadta 2010. évi belső ellenőrzési tervet. Ennek keretében a
belső ellenőr vizsgálja az EU-s
támogatások igénylésével,
felhasználásával kapcsolatos
elszámolások szabályszerűségét.
A közbeszerzések kiírását,
dokumentáltságát, az informatikai szabályzat megfelelőségét
és a dokumentációk szabályszerűségét, az alkalmazott
szoftverek nyilvántartásának
szabályszerűségét szintén vizsgálja a belső ellenőr. A vizsgálatokat 30 nap igénybevételével
végzi a belső ellenőr.
Aljegyzői pályázatot írt ki a
Képviselő-testület. A pályázat
benyújtásának határideje 2009.
december 19, a munkakör
betöltésének időpontja 2010.
január 1. A Képviselő-testület
következő ülését 2009. december 29.-én tartja.
Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

…sokan érzik úgy, hogy alig múlt el
az előző karácsony, s íme máris az újabbra
készülünk. Valóban felgyorsulni látszik
az idő. Egyre többen panaszolják, hogy
régebben egy-egy hét, sőt nap is szinte végtelennek tűnt,
ma meg alig eszmélünk, s máris egy egész évvel járunk
előbb. Van ebben a szubjektív, de mindinkább kollektívvé
váló érzésben valami figyelmeztető. Ám mire is figyelmeztethet ez bennünket?
Gondolom, sokan sejtik, sőt tudják a választ. Arra, hogy
vajon jól töltöttük-e a gyorsan elillant időt. Valóban fontos
dolgokkal, vagy hiábavalóságokkal múlattuk. Azt valamennyien tudjuk, érezzük hogy mindazzal, ami gyorsan fogy,
jól kell, vagy legalábbis kellene gazdálkodni. Azt is tudjuk,
ez nem mindig sikerül. Vannak nekibuzdulásaink - na majd
ezután, aztán mégis a könnyebb ellenállás felé mozdulunk.
Szórakozásban, emberi kapcsolatokban egyaránt.
Gondolom, ilyenkor karácsony táján többen újra nekibuzdulnak, s szép elhatározásokat hoznak arról, hogy
mi mindent változtatnak életükön, mondjuk a következő
karácsonyig. Ez egy jó szakaszolásnak tűnik, mert ilyenkor,
a betlehemi csillag fényénél talán könnyebb meglátni, hogy
mi a fontos, mit is kellene valójában vállalnunk. Mondjuk
több odafigyelést másokra. Mert ha figyelünk, máris látjuk,
mit kell tenni, hol kell segíteni tettel, vagy csak jó szóval.
Ha nem magunkba fordulva, leszegett fejjel, csukott fülekkel járunk-kelünk a világban, rögtön észrevesszük mennyi
nyomorúság van körülöttünk.
Olyan is, amin mi magunk is tudnánk segíteni. Már
azzal is, ha odafigyelnénk. Néha csak jó szóval, néha azzal,
hogy megkérdezzük, hozhatok-e valamit a boltból. De még
azzal is, ha megszánunk néhány kivert kutyát, macskát.
Igen, mert az ő nyomorúságuk is fájhat, ha emberként
gondolkodunk. Hát még embertársaink baja, kínja.
Gondolom, senki nem vitatja, hogy az ilyenféle
szemlélettel mennyivel szebbé, nyugodtabbá tehetnénk
körülöttünk a világot. A karácsonyi gyertyák fényének
meghittségében gondoljunk erre, s jussunk valós elhatározásokra…

. oldal

Tőlünk kérdezték – mi is megkérdeztük

Az új kábeltévé csatornakiosztásról

Mint az előfizetők a számlához mellékelt tájékoztatóból
megtudhatták, januártól jelentősen változik a helyi kábelhálózat
műsorkínálata. A régi csatornák
közül több is eltűnik. Köztük
a Filmmúzeum, az AXN és a
Discovery tematikus csator-

nák. Az említett műsorokat
sokan hiányolják, s megkerestek bennünket, járjunk utána
nem lehetne-e esetleg néhányat
megtartani az említettek közül.
Kérdésünkre a TVNetWork
illetékese elmondta, hogy a
változtatás oka egyrészt a ma-

gyar, illetve a magyar nyelvű
külföldi csatornák számának
növelési szándéka, másrészt a
valutaárfolyamok kedvezőtlen
változásából adódó negatív
gazdasági hatások kivédése, így
a kiküldött új kiosztáson nem
kívánnak változtatni.

Újabb vasútbezárások
Bár bizonyítottan, a
2007-es mellékvonal bezárások sem hoztak érdemi
megtakarítást a MÁV-nak,
december 12-én újabb 25
vonalon, összesen több mint
800 km vasútvonalat záratott
be a kormány. Annak ellenére tették ezt, hogy minden
érintett település lakói tiltakoztak az intézkedés ellen.
A Bajnai kormányzat folytatja a Gyurcsány-Kóka-féle
(le)építő hagyomány.
-te-

Fotó: Banczik Róbert
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A miénk után két évvel, az ipartörténeti jelentőségű
Kecskemét-Bugaci kisvasút is áldozatul esett

Saját termesztésű Figyelem!
ananász
Igen, akár magunk is termeszthetünk otthon ananászt,
ha hajlandók vagyunk némi
kis munkára, törődésre. Persze nem mázsaszám, csak
egy-két tövet, hiszen délszaki
növényről lévén szó, télire be
kell vinnünk meleg helyre,
így csak a cserepes termesztés jöhet szóba. Az élmény
azonban pótol a munkáért,
hiszen jó gyönyörködni a szépen fejlődő, itthon igencsak

a termésből is kb. kétujjnyi
rajta maradjon (lásd az ábrát).
Ezt követően a rozettaszárról
faragjuk le teljesen a lágy
termésrészt, s a szár alsó
metszési felületét éles késsel
faragjuk simára. Ültetés előtt
faszénporral kenjük be a teljes lefaragott szárrészt. Ezzel
megakadályozzuk a gombás
és baktériumos fertőzéseket.
Az így előkészített növényt
ültessük laza, homokos lomb-

Több olvasónk ismételten
felhívta figyelmünket, hogy
nagyon sok kidobott állattal
találkoznak úgy a városban,
mint kint a határban. Ezért
újra felhívjuk kedves olvasóink
figyelmét, hogy túlszaporodott
cicáiknak, kutyáiknak gazdát
keresõ hírdetéseiket továbbra
is ingyenesen közzé tesszük
az Izsáki Hírekben és az Izsáki
Televízióban. Válasszanak emberséges megoldást. Ne dobják
el állataikat.

Kétéves saját nevelésű ananászdugvány

ritka növényekben. Citromot
sokan, s néhányan narancsot
és mandarint is termesztenek
így, az ananász azonban nem
szerepel az ilyen növényeket
kedvelők palettáján. Pedig
ezzel sincs több gond, mint a
citrusfélékkel.
Szaporítani a boltban vásárolt gyümölcs csúcsán lévő
rozettájával lehet. Ha ilyen
szándékkal vásárolunk, akkor
ügyeljünk arra, hogy ne túl
nagy levelű, de minél egészségesebb képet mutató, s
legfőképpen nem fagyott példányt válasszunk. Ültetéshez
vágjuk le a rozettát úgy, hogy

földbe, vagy homokkal kevert
virágföldbe. A cserepek aljára
durva kavicsos vízáteresztő
réteget rakjunk. A talajt mérsékelten öntözzük, a leveleket
időnként vízzel permetezzük. A gyorsabb sarjadást
elősegítheti, ha a dugványt
befőttesüveggel, vagy üvegbúrával lefedjük, ám ebben az
esetben előfordulhat, hogy a
levelek penészedni kezdenek.
Ez esetben vegyük le az üveget
és anélkül hajtassunk. A fotón
látható példány is üvegbúra
nélkül gyökeresedett meg, s
indult fejlődésnek.
-te-

Üzlethelyiség
50 m2-es üzlethelyiség kiadó az
iskolával szemben, a Saci-virágbolt
mellett! Az üzlet az uniós
előírásoknak megfelel, a bérleti díj
tartalmazza az udvar használatát is.
Érdeklődni:
HOLSZA TRAFIK
Szabadság tér 3-5.

IZSÁKI Hírek

. oldal

Könyvtári hírek, új könyvek
Csodálatos madarak; Morris:
Csupasz nők; Socolovsky: Az
emberi test képes enciklopédiája;
Gál Éva: Verses-képes gyerekjóga; Oberkamp Mária: Ájurvéda
a mindennapokban; Voormann:
Babamasszázs; Ford: A világ híres
harckocsijai: 1916- napjainkig;
Berger: Kaktuszok; Röllke: Orhideák; Lange: A hörcsögök; Nickl:
Kutyáink tanítása és nevelése;
Schneidermann: A retriver; Bödők
Zsigmond: Magyar feltalálók a
számítástechnika történetében;
Lamb: Csináld magad!: Nem csak
nőknek; Newbury: A kert nagy
könyve; Tiszai Erzsébet: Harry
Potter kvízkönyv; Tarján Tamás:
Weöres Sándor; Földi Pál: Éva
Braun regénye; Mittek Ferenc:
1000 év – 100 híres történelmi
személy; Nemere István: Kalandok a magyar történelemben;
Schafnitze: Zászlók és lobogók;
Nemere István: Szex és politika
a világtörténelemben; Bailey:
Topáz a jégen; Bailey: Topáz a
színpad csillaga; Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergő: Irány az
iskola; Bartos Erika: Anna, Peti
és Gergő: Nagycsalád lettünk;
Block: Ha a szent kocsma is bezár; Cabot: Az a balfék Tommy
Sullivan; Courths-Maler: Színlelt
szerelem; Ershine: A tűz leányai;
Joyse: Halálos szerelem; Lőrinc L.
László: A kicsik nyomában; Mikszáth Kálmán: Mikszáth Kálmán
meséi; Meynuwski: Vágyak és varangyok; Moldova György: Malom
a pokolban; Oomen: Hogyan éljük
túl a mosolyszünetet?; Prouex:

Szélvidék; Szabó Magda: Alvók
futása; Vaszaly Gábor: Vigyázz,
ha jön a nő; Vian: Venyigeszú
és Planton; Wu: Február virágai:
Kína leánya; Excel táblázatkezelés; Szabó Sára: Hogyan írjunk
(és gépeljünk) szakdolgozatot;
Benedek Elek: Kisbaconi versek;
Tanel: A vasút története; Tyldesley: Egyiptomi királyok krónikája;
Nemere István: Afrikai szerető;
Jacek: A kisvakond és a színek;
Stellmann: Gyermekbetegségek
természetes gyógymódjai; Patekett: Nagy sütiskönyv gyerekeknek; Bartos Erika: Anna és Peti:
Irány az óvoda; Crais: A kétperces
szabály; Polh László: Ki kicsoda
Harry Potter világában; Binder
Géza: Frizurakönyv; Chopra: Élet
a halál után; Berente Ági: Feng
shui a kertemben; Coelho: A fény
harcosának kézikönyve; Demeter
Anikó: Feng shui a párkapcsolatban; Hermon: Mihály arkangyal: A
fény szárnyain; Asztrál projekció;
Nagy Géza: A református egyház
története; Hamvas Béla: Az ősök
nagy csarnoka; Bálint Ágnes:
Tündér a vonaton; Mariposa: Varázslatos történet; Barsocchiné:
A bandák csatája; Colfer: Artemis
Fowl és az örökkód; Cornwell:
Shorpe pusztítása; Csizmadia Andor: Nemere; Devecsery László:
Kis buksi az óvodában; Egan: A
remény ereje; Ellis: Holdpark; Évnyitótól évzáróig; Past: Spartacus;
Fulghum: A harmadik kívánság;
Geronazzo: Egy nagyszájú nő
élete; High School Musical 2; Victoria Holt: Bógáncs és rózsa; Jacq:

Rendőrségi hírek
H. Péter izsáki lakos tett
feljelentést ismeretlen tettessel
szemben, aki a november 28. és
december 5. között eltelt időben
alkalmi lopás módszerével az
Izsák, Szajor dűlő külterületi
részen található tanya ingatlanának udvarából eltulajdonított egy
bálázó gépet, melynek értéke kb.
250.000.-Ft. Á. Cs. izsáki lakos a
bálázó gépet a sértetthez visszaszállította, tettét elismerte. Azt
saját célra történő felhasználási
szándékkal indokolta.
Figyelmükbe ajánljuk
Támadnak a zsebtolvajok.
Leginkább a tömeget, zsúfoltságot
kihasználva dolgoznak. A tömegközlekedési eszközök, az utca, a
piacok és a bevásárlóközpontok
a legfontosabb vadászterületeik.
A karácsonyi bevásárlások közeledtével egyre több ember megy
vásárolni, s a tolvajok száma is
növekszik velük együtt.
A tárcát a belső zsebben tartsák, ha lehet cipzárral és csattal is
ellátott táskát viseljenek. Zsúfolt
helyen a táskát húzzák maguk
elé, mivel a zsebesek hátulról
vagy oldalról csapnak le a kiszemelt áldozatra. Érdemes külön
tartani a lakás- és autókulcsokat
az iratoktól, a pénzt pedig több
részre osztva különböző helyeken
tárolni.
Napi közlekedésünk során is
tapasztalhatjuk, hogy újra igazi téli
körülményekkel találkozhatunk
az utakon; a hideg időjárás mellett
csapadékkal, ezzel együtt csúszós

útszakaszokkal. Erre tekintettel
néhány baleset-megelőzési tanács:
Az ablaktörlő –ha elhasználódottnem töröl, csak maszatol, zavarva
a jármű vezetőjét az amúgy is
rossz látási viszonyok közepette
a „tisztánlátásban”.
A téli időszakban gyakran
rosszak a látási viszonyok, korán
sötétedik, hosszabb ideig kell
használni a gépjármű világító berendezéseit, ezért nagyon fontos,
hogy azok működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván,
ráadásul a fékút télen általában
hosszabb, mint optimális fékezésnél, ezért hívjuk fel ezúton is
a figyelmet a követési távolság
betartására, az irányjelzők használatára.
A heves hóesés vagy hótakaró
esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melynek fel- és leszerelését
érdemes még otthon kipróbálni.
Indulás előtt tájékozódjanak
az út- és forgalmi viszonyokról.
A gyalogosokat kérjük, hogy
az úttestre lépés előtt legyenek
körültekintőbbek, hiszen a havas,
jeges felületen a járműveknek
hosszabb fékútra van szükségük
a biztonságos megálláshoz.
Akik eddig kerékpárral vettek
részt a közlekedésben, ebben az
időszakban egyéb módon próbáljanak eljutni úticéljukhoz, hiszen
ilyenkor még a négykerekűek is
instabillá válnak.
Rendõrkapitányság
Kiskõrös

Az istenek bosszúja; Kindermann:
Szentivánéji álom;
Konrath: Hajsza; Macombre:
Susannah kertje; Marék Veronika:
Kavicsmese; Nádori Lívia: Sárkány
a lépcsőházban; Nagy mesekönyv;
Parker: A titok; Polcz: Nem trappolok tovább; Quich: Ezzel a
gyűrűvel; Riadókészültség; Nora
Roberts: A játékszabály; Smith:
A folyó istene; Smith: A hetedik
tekercs; Szabó Judit: Megérjük a
pénzünket; Szenvedély téren és
időn túl; Tomán Edina: Amikor
megállt az idő; Veszélyes kincsvadászat; Wass Albert: Csámpás;
Wcaver: A XI. parancsolat; Wood:
Az utolsó sámán; Zsigray Julianna: Erzsébet, magyar királynő;
Berci bárány, Csikó Csaba; Malac
Marci és a számok; Tarka tehén;
Toppancs bújócskázik; Toppancs
és a formák; Green: Anyósok
városa; Lőrinc L. László: Portugál április; Havas Henrik: Havas
story(k); Ághassy Kovács Attila:
Elfelejtett aranyak; LiningtonPayne: Lovaglók kézikönyve;
Képes világatlasz gyerekeknek;
Cornwell: A fakó lovas; King:
Lisey története; Sherwood: Szomorú éjszaka; Emoto Masan:
A víz titokzatos élete; Baktay
Miklós: Párkapcsolati krízisek;
Mekler: Ember születik; Popper
Péter: A tigris és a majom; George. Boldogság titka; Smullyan:
A hölgy vagy a tigris,; Burnhan:
A világegyetem képes atlasza
gyermekeknek; Erne: A világűr
felfedezése; Scagell: Az éjszakai
égbolt atlasza.

VÉRADÁS
Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy 2009.
december 28.-án (hétfőn) 9
órától 13 óráig a Művelődési
Házban véradás lesz.
Magyar Vöröskereszt

Mobil Jogsegély
Program
Izsáki ügyfélfogadás: Páratlan hetek szerdáin 10-11.30-ig
a Polgármesteri Hivatalban.
Időpontok: január 6, 20, február
3, 17, március 3, 17.

Kedves
Szülők!
Megnyitottam gyermekgyógyászati
magánrendelésemet
a korábbi magánrendelés helyén.
Rendelés kedden és
pénteken
16-17 óráig.
Időpont egyeztetés
a 06-30-928-1623
telefonon.
Dr. Tóth Gyula
gyermekgyógyász
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Az Arany sárfehér
Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének
tájékoztatója

       

„a gyengék erőssége az egység”

A 2008-as betárolt borok elszállítása megtörtént. A belföldi
boreladás ellenérték kifizetése szállítmányonként 90 napos fizetési
határidővel történik. Így az utolsó kiszállítás utáni fizetési határidő 2010. február 25. Az utolsó Agárdyn bértárolt nagytartályos
borkészlet (500 hl) illósodása miatt, értékmentés érdekében, a
jelenlegi megalázóan alacsony árnál is nyomottabb áron lehetett
csak értékesíteni. Kisebb tételnél (160 hl) a magas illó (1 0/00)
miatt az értékesítés nem realizálható.
A borok fajtaszerinti értékesítési átlagárai, amivel a termelő kalkulálhat a teljes összeg bevétele után, fokszerinti differenciálással:
Arany sárfehér 74 Ft/l, Zala, Bianca, Lakhegyi 71 Ft/l, Cserszegi
fűszeres 79 Ft/l, Rajnai rizling, Karát 86 Ft/l. Ebből 0,7 l-es lékinyeréssel számolva, levonva az Agárdy által levont bérfeldolgozás,
tárolás 16,58 Ft/liter költségét, lehet meghatározni a kifizetésre
kerülő szőlőárat. Ahol a cukorfok 15-17 fok között volt, javítási
költségre fokonként 1,86 Ft/szőlő kg került levonásra.
Erre a nyomott árra nem kifogás a válság. Ezeket a borárakat
2008 és 2009-ben is, csak esetlegesen szőlőárként lehetett volna
elfogadni. Sehol Európában nem lehet ilyen szőlő felvásárlási
árakkal találkozni, mint Magyarországon. Ez több okra vezethető
vissza: többek között az importborok ellenőrizetlen beszállítása,
a nagyborászatok kartellozása, közös felvásárlási ármeghatározás,
piacfelosztás, multiknál engedménnyel egymás alá ígéréssel, a feldolgozóipar és a termelők különválasztása és a valódi, alulról jövő
termelői összefogás hiánya vezettek elsősorban ehhez a jelenlegi
állapothoz.
A vételár kifizetése a vevők átutalásainak függvényében történik.
Sajnos azt már most látjuk, hogy az év vége előtt nem tudjuk a teljes
összeget kifizetni, mivel csak abból az összegből tudunk gazdálkodni, amit a vevők utalnak. Mindent elkövetünk, hogy a vevőktől a
pénzek minél előbb beérkezzenek. A mai naptól számolva még 6000
hl bor ellenértékének átutalására várunk. A szövetkezet tartalékait
is korábban előleg kifizetésére fordítottuk. Az a támogatási összeg,
amiből az előleg összegét lehetett volna növelni és előre hozni, az
APEH által letiltásra került a 2009-es szüretben kiszámlázott, de
csak 2010 tavaszán kifizetésre kerülő számlák ÁFA vonzatának
rendezésére. Így is ez csak töredéke annak, ami a szövetkezetnek
ÁFA-ként fizetnie kell a felvásárlások után (összesen 23 millió Ft).
A különbözetre kértünk részletfizetési engedélyt, ha megadják, a
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi pótlékot
kell fizetnünk. (Erre mondja az állambácsi, hogy szövetkezzetek, én
az utolsó filléretekig veletek vagyok: a jelképes állami támogatásunk
összege is az APEH számláján landolt.).
A 2009-es szüretben felvásárolt szőlő vételárát semmilyen körülmények között nem fordítjuk a 2008-as szőlők kifizetésére.
A hagyományos Téli Gazdaesték 2010 januárjában indulnak,
melynek keretében előadást szervezünk támogatások, pályázati
lehetőségek, adózás, alkalmi munkavállalói terhek témákban, növényvédelmi, szakmai tájékoztatókkal kiegészítve. A rendezvényekre
külön meghívó nélkül tagjainkat szeretettel várjuk. Az időpontok
és témakörök a hirdetőtáblán lesznek megtalálhatók, de a honlapon
és a következő havi Izsáki Hírekben is olvasható lesz.
Az Arany Sárfehér Bor és Pezsgőrend újborbemutatóján a kistermelők közül Kállai Gyula Eredetvédett Arany sárfehér-, Korenika
Attila Nektár bora, és a borászati vállalkozások közül a Varga Birtok és Birkás Pincészet borai kimagasló eredménnyel szerepeltek,
akiknek ezúton is külön gratulálunk. Borrendünk által ez évben,
negyedik alkalommal szervezett újborszentelőt az Ágasegyházi borrendi tagunk javaslata alapján 2009-12-27.-én Szent János napján,
10h.-kor az Ágasegyházi Katolikus templomban tartjuk. A mise
után, az újborok bemutatójára is várjuk tagjainkat. Következő évben
az Arany sárfehér körzethez tartozó, és a térségben a legnagyobb
Arany sárfehér ültetvény felülettel rendelkező Orgoványon tartjuk
az újborszentelőt.
Változatlanul megvan a lehetőség garantált, nagyminőségű
Arany sárfehér 5 l-es kiszerelésben történő vásárlására. Ár: 200
Ft/liter + 100Ft/kanna. Érdeklődni a szövetkezeti irodán lehet.
A szövetkezet tagjai továbbra is kedvezményes áron (440 Ft/kg)
vásárolhatnak törzskötözőt a szövetkezeti irodán!
Az eddig megérkezett talajvizsgálati eredmények a szövetkezeti
irodán a vizsgálati díjak befizetése után átvehetők.
Tagjainknak ezúton is szeretnénk megköszönni az egész évi
együttműködést, a türelmet, és megértést. Kívánunk áldott karácsonyi ünnepeket és egy boldogabb, sikeresebb új esztendőt!
Vezetőség
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Bölcsek jöttek . . .
Mágusok. Az ókor titokzatos tudományaiban jártas, perzsa emberek. A
mágus nem a dolgokat nézi, elemzi, hanem a dolgok jelentésével törődik. S talán
neki van igaza. Isten ajándéka az, ha nem elégszünk meg a külsővel, hanem a
belső tartalom megragadásán fáradozunk. Mert az ember a külsőt nézi, az Isten
ellenben a szíveket vizsgálja. Megsejteni a vízben az életet, a lelki életet is, az
éltető Lelket és az isteni titkok forrását is, - ez a mágus látásmódja. Aranyban
a királyt, akihez illik, tömjénben az imádandó Istent, mirhában az áldozatot,
a teljes odaadást felfedezni, - mágusnak való lecke. Kisdedben, nyomorúságos
helyen felismerni a királyt, kopottas ruhájú szüleiben a szenteket, akik előtt
leborulni lehet, - nos ez is a mágusok tehetsége.
Bölcsek vagyunk, ha felismerjük a betlehemi Kisdedben a Megváltót, aki
elveszi a világ bűneit, aki mérhetetlen mennyei kincseket készít az őt szeretőknek. Bölcsességünk bizonyítéka, ha felismerjük embertársunkban a testvért,
az Isten gyermekét, s úgy viszonyulunk hozzá, ha a jelentéktelen külsőn belül
megsejtjük az Istentől való végtelen nagy emberi méltóságot.
Bölcsek vagyunk, ha az egyszerű szentségi jelekben felismerjük és megvalljuk a végtelen Istent, aki megszentel, feloldoz, Lelkét árasztja ránk, önmagával
táplál, aki felemel és megszentel, szolgálatára felavat, megváltásának társává
tesz, testi-lelki bajainkat hatékonyan gyógyítja és megőrzi a meggyógyult életet,
s a szeretet hatalmával köti egybe s tartja össze az egymást szerető szíveket,
hogy emberfeletti hősies odaadásra képesítse őket.
Bölcsek vagyunk, ha a Biblia a könyvek királya lesz szemünkben, valóban
Isten szava, Igéje, ha a Szentírás szavait nem emberi szónak, hanem édes és
ékes isteni üzenetnek tartjuk, s engedjük, hogy bensőnket átitassa.
Jöttek. Áldozatos, veszedelmes utat téve meg, életük egyetlen nagy lehetőségének tartva, hogy meglássák, akit a csillag jelezett. Nem elégedtek meg
azzal, hogy tudtak róla, látniuk kellett, s addig nem akartak atyáikhoz térni, míg
meg nem látták az Üdvözítőt. S aztán már elbocsáthatja őket az Úr.
Jövünk mi is: nem várjuk meg, hogy a minket szolgáló Krisztus jöjjön el és
látogasson meg, törekszünk, igyekszünk, áldozatok árán is keressük, hogy elérjük,. Tudjuk, mire való a templom és az ünnep: Leborulni az Úr és Király előtt,
s elhozni szívünk ajándékait, annak, akitől mindent kaptunk és kapunk.
Drága Mágusok! Szent Bölcsek! Engedjétek, hogy nyomotokban járjunk,
s leborulhassunk életünk értelme, az újszülött Király előtt!
Podmaniczki Imre plébános

Egyházi hírek
- Hétköznaponként reggel 6-kor végezzük a hajnali szentmiséket, s utána
agapéra várjuk a résztvevőket a Közösségi Házba. Az utolsó hajnali szentmisét
23-án, szerdán mondjuk.
- Urunk születésének emlékére 24-én éjfélkor szentmisét mondunk.
- 20-án, vasárnap du. 3-kor a „Mindenki Karácsonya” c. műsorral várnak a
templomba a család-közösség tagjai.
- 24-én du. 4-kor pásztorjátékot mutatnak be a hittanosok a templomban.
- Karácsony első és második napján ünnepi szentmise rendet tartunk.
- 27-én, Szent Család ünnepén szeretettel várjuk a házaspárokat, családokat, különösen a jubiláló és kerek évfordulós párokat, hogy Isten áldását kérjük rájuk.
- December 31-én este 6 órakor kezdődik az év végi hálaadó szentmise beszámolóval. Éjjel fél 12-kor elmélkedés a szentségi Jézus előtt, éjfélkor szentségi
áldással zárjuk az ó-évet és kezdjük az új esztendőt. Utána a Közösségi Házba
pezsgőre várjuk a résztvevőket.
- Január 1-én, Máriának, Isten Anyjának ünnepén ünnepei szentmise rend
lesz. Január 3-án, vasárnap a 9 órai szentmisében vizet szentelünk.
- A keresztény egységért végzett imanyolcad január 17-én kezdődik és 24-ig tart.
- Hálásan megköszönjük testvéreink adományait, melyekkel lehetővé tették,
hogy Egyházközségünk elvégezhesse feladatait! Isten fizesse meg nagylelkűségüket!
- Mindem kedves Testvérünknek áldott, boldog Karácsonyt és reményteljes
Újesztendőt kívánunk!

Református múltunk 18.
„Lelkész elődeim ezen jegyzőkönyvet tovább vezetni
feleslegesnek látták, hihetőleg azon okból, mivel a presbyterialis gyűlés j.könyveibe nem csak a gyűlések határozatait
ha nem egyébb nevezetes eseményeket is beirtak. Minthogy
azonban a jó rend azt kívánja, hogy a presbyteri gyűlés
j.könyvébe csak a határozatok vezetessenek be, s mivel ezenkívül sok oly esemény van az egyház életébe mely érdemli
hogy az utókor számára átadassék, elhatároztam, hogy évről
évre, a nevezetesebb mozzanatokat az egyház életéből be
fogom jegyezni.
Én Báthory Dániel, ki születtem Kk. Fülöpszállássán
az 1834-ik évi Június hó 14-ik napján akkor oda való lelkész
Báthory Gábor és Nagy Juliánna szüléimtől édes Atyámnak
1835-ik évi őszön Nagy Körösre lett átköltözése által ott
töltöttem gyermekségem. Kezdő ifjúságom éveit végezvén
az ottani Lyceumban, a két éves bölcsészeti tanfolyamot
majd egy évet Pesten a műegyetemben első lévén az 1853-ik
év őszén Debrecenbe mentem, ott 1856 Júliusban a hittani
tanfolyamot elvégeztem. 1856 Nov. első napján Debrecenben
a lelkész képességi vizsgát letévén, a telet szüléim házánál töltöttem el, s tavasszal útra keltem a német országi egyetemeket meglátogatni. Német országon és Hollandiában utazván
Tübingába telepedtem le az 1857-ik iskolai évben az ottani,
egyetemben hallgattam a teológiai tudományokat. 1858 év
őszén Helvétián és Lombard Velenczén keresztül haza jövén
hazámba egy évig édes atyám házánál voltam. 1859 ősztől
1860 őszig Bicskén (a vertesalljai egyházmegyében) voltam
segédlelkész, ekkor Pátyra rendeltettem, hol 1? évig mint segéd, 1 évig pedig mint helyettes lelkész működtem. 1863-ban
tavasztól 1864 tavaszig Hódmező Vásárhelyen voltam segéd
lelkész. 1864 június és július hónapokban Kecskeméten mint
segéd lelkész működtem, a mikor a vértesaljai tractusban
(egyházmegyében-N.Á.) lévő Dobozi egyház által rendes
lelkésszé választattam. Itt hivataloskodtam 1868 tavaszig,
mikor csere útján Izsákra jöttem.
Izsákra megérkeztem 1868 április 2-ik napján s
ugyanazon hó 8-án –éppen virágvasárnapján- foglaltam el
hivatalomat, a mikor prédikátiom alapigéjéül választottam
– I.Thimotheus IV:16. magam azon hónap 19-én Nt. Fördős
Lajos Esperes úr hivatalomba beigtatott, ekkor predikáltam,
Zsid.XIII:17-ről.
Ezen év nyári szakában az anyakönyveket abécze rendbe
szedtem a szülöttekét 1800-tól a házasultakét 1813-tól s a
halottakét 1813-tól kezdve.

Gyülekezeti hírek

IKEM hírek
- 2010. január 1-én (pénteken), 16 órakor koszorút helyezünk el a Bocskay emlékkopjafánál (Takarékszövetkezet előtt), Bocskay István erdélyi fejedelem születésének 453. évfordulóján. A résztvevőket szeretettel
várjuk a megemlékezés után egy pohár bor melletti beszélgetésre.
- Január 30-án (szombaton), 15 órától a református gyülekezeti házban, az IKEM közgyűlésére kerül sor.
Szeretettel és tisztelettel várjuk új egyesületi tagok jelentkezését is!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik
Hajdú Imre
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágothelyeztek, gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Laczi György

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk,
Lázár Jenő
temetésén részt vettek sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

közli: Nagy Árpád

Íme, mi reformátusok a hitélet azon szebb, de kockázatosabb
útját választottuk,melyen előfordulhatott, hogy eltelt két nemzedék
is, amíg Mátyási János, majd Tekes István tiszteletes urak után
1868-ban ismét felvette valaki –mert jónak látta- az emlékezés és
emlékeztetés felelősségét. Kérdéses, hogy többre jutottunk volna, ha e
szolgálat ellentmondást nem tűrő parancsba lett volna kiadva ?…
Az ún. „ liberális teológia” korában Báthory Dániel lelkipásztor úr volt az, aki az említésre méltó történéseket hátrahagyta a
számunkra, kik immár a sorok között is olvashatunk. Épülésünkre
vagy szomorúságunkra, mindenki eldöntheti.
Az életét is számbavéve a leírtak alapján,azt mondhatjuk, hogy
egy tanult; és sok helyen megfordulván, tapasztalt lelkipásztora került
a gyülekezetnek. Hogy mennyire lett ez az Izsákiak javára, talán az
első esztendő adataiból még nem ítélhető meg. Az azonban kiviláglik
az adatokból, hogy az 1868-as esztendő számai kísértetiesen rímelnek
mai korunkra… Hogy ez azt jelenti-e, hogy nem vagyunk jobbak,
avagy nem vagyunk rosszabbak a mi atyáinknál, döntse el ki-ki maga,
hite szerint…
-ná-

- December 21-én (hétfőn), 19 óra: „Fénylánc Magyarországért” a fogathajtó pályán.
- December 21-22-23. (hétfő, kedd, szerda), 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentiszteletek a gyülekezeti házban.
- December 24. (csütörtök), 15 óra: gyermekek Karácsonya a templomban.
- December 25-26, 10 és 16 óra: ünnepi istentiszteletek, délelőtt úrvacsorai közösség.
- December 25, 13.30: ünnepi istentisztelet Kisizsákon.
- December 31. (csütörtök), 16 óra: óévi istentisztelet.
- Január 1. (péntek), 10 óra: újévi istentisztelet.
- Január 1. (péntek), 13.30: újévi istentisztelet Kisizsákon.
- Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy a minimális gondoskodást. gyülekezetünkről ne mulasszák el! Egyházfenntartói járulékaikat, sírhely-megváltásaikat ne felejtsék el rendezni! Köszönjük!
Minden Testvérünknek a Jézus Krisztusban, a jóakaratú embereknek kívánunk meghitt, békés karácsonyi ünneplést; Isten áldásában bővelkedő Új Esztendőt! Isten, áldd meg a magyart !

Képviselő-testületi választások
Az Izsáki Egyházközség Képviselő Testületének mandátuma december
31-ével lejár. Az új Testület megválasztása a hívők feladata. A karácsonyi
ünnepek alatt az újságos asztalon borítékokban kínáljuk a szavazólapokat,
melyeket kitöltve január 3-ig az ott elhelyezett urnába hozzunk vissza. Minden, 18. évét betöltött megkeresztelt katolikus választhat, sőt választható is,
ha részesült a bérmálás szentségében. Isten Lelke adjon bölcsességet, hogy
a legalkalmasabbakat tudjuk kiválasztani a közösség szolgálatára!

Az őszi évszakban az egyház tagjainak számát össze
írtam, s találtam 1233 lelket.
Ide jövetelemkor az a szokás volt, hogy vasárnap délutánokon egyikszer káté magyarázat, másikon imádság tartatott
csak. Én is megtartottam ezen szokást. Azomban, mint hogy
nyári délutánokon néha alig voltak 25-30-an a Templomban,
- a fiatalság általában elmaradt; elhatároztam, ezentúl télen
által miden vasárnap délután magyarázni a kátét, nyáron
pedig mindég könyörgést tartani. Ezt gyakorlatba is vettem
1868 November havától kezdve.
Minhogy a vallásosság emelkedése, vagy csökkenése
egyokból, abból látszik meg, mennyien járnak Templomba
s hányan élnek úrvacsorával, minden alkalommal fölszámláltam, s jegyzésbe vettem az úrvacsorával élőket. E szerint
ezen évben éltek az Úr szent vacsorával:
Húsvét 1-ső napján férfiak 202, nők 192, összesen: 394.
Húsvét 2-od napján férfiak 16, nők 28, összesen : 44.
Pünköst 1-ső napján férfiak 107, nők90, összesen: 197.
Pünköst 2-od napján férfiak 8, nõk 18, összesen: 26.
Újkenyérkor férfiak 23, nõk 28, összesen: 51.
Újbor férfiak 35, nõk 47, összesen: 82.
Karácsony 1-ső napján férfiak 140, nõk 88, összesen: 228
Karácsony 2-od napján: férfiak 19, nõk 35, összesen: 54.
Összesen: férfi 550, nő: 526, összesen: 1076. „
(protokollum II.: 103-104.ol.)

EMLÉKEZÉS
Drága Szüleim

halálának
1 évfordulója
alkalmával soha el nem
múló szeretettel
emlékezünk
Szerető családja

Kugler Ferenc 25. éves,
Kozma Mária 2. éves
halálának évfordulóján
Szerető lányuk és családja
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2009. (XI. 25.) 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 			
1.101.940 ezer forintban
b.) bevétel főösszegét 		
1.034.415 ezer forintban
c.) finanszírozási bevétel főösszegét
67.525 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: 838.115 e Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:			
336.989 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok:		
103.324 e Ft
- dologi jellegű kiadások:			
289.934 e Ft
- támogatás értékű működési kiadás:		
4.690 e Ft
- társadalom-, szociálpolitikai juttatások:
103.178 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.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
4.§
A rendelet 12.§ 10.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete kerül.
5.§
A rendelet 13.§ 12 sz. melléklete helyett, jelen rendelet 12. sz. melléklete érvényes.
Záró rendelkezések
6.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától
kell alkalmazni.
Izsák, 2009. november 24.
Mondok József 					
Dr. Hauzmann János
polgármester					
címzetes főjegyző
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Kis magyar democsokrácia*
A mindenek csillapodtával,
már csak az ökumenikus eszméltetés szándéka maradt meg
bennem. Történt pedig, ami bármikor, bármely keresztyén eklézsiával megeshet… Néhai Deák
Ferencné Perjési Juliánna, hűséges
egyháztagunk, kinek közvetlen
családja nem volt, egyéb rokonainak érdemeire való tekintettel,
úgy határozott, hogy halála után
ingó és ingatlan vagyonát az Izsáki Református Egyházközségre
hagyja. Mivel gyülekezetünkben a
diakóniai szolgálat állandósítását
nem tudtuk megoldani, végrendeletét vissza kellett vonnia,
házát eladnia, hogy az idősek
otthonába való beköltözésekor
befizethesse az ilyenkor szükséges
díjat. Később, maradék javairól is
úgy szeretett volna gondoskodni,
hogy elhunyta után mindez a református gyülekezet közösségét
illesse meg.
Abban azonban mulasztott
Juliska néni, hogy nem készített
ennek megfelelő végrendelkezést
idejében, s amit mégis kórházi betegágyán tollba mondott,
megfelelő szakértelem hiányában
úgy került lejegyzésre, hogy sem
dátum, sem második tanú nem
szerepelt a kézírásos rendelkezésen…
Aztán, amikor a hivatalok
malmai odáig értek, hogy ezt az
ügyet is bedarálják, a harmadik
magyar democsokratikus k-társaság igazságszolgáltatása úgy döntött, ahogy ez a Nagy Könyvben
meg van írva: „…így lett az iga-

zságból ordító gazság…” Mert az
idők nem változnak, csak múlnak!
A rokonok ugyanis bejelentették,
hogy bár nem különösebben törődtek az elhunyttal, nem ápoltak
túl közeli kapcsolatot, de a hagyatékára igényt tartanak… Egy ilyen
helyzetben pedig a felfele és lefelé
kunkorodó végű hasas kígyó szelleme, kinek neve „para-grafé” úgy
döntött, hogy hiába a beismerés,
hiába azok szava, akik tanúsítani
tudnák Juliska néni végső akaratát. A sablonba úgy van megírva,
hogy ez kevés, a vér mely vízzé
vált, perdöntőbb mindennél! Íme,
milyen kevés kell ahhoz, hogy az
igazságból gazság legyen, s „a
jogőrzésből jogorzás”… Okuljatok
belőle!
Mi pedig azt tesszük, amit
tehetünk: az Urat hívjuk tanúként és ítélőként mindebben! S
mivel bárányok szeretnénk lenni,
de birkák nem, ezért kijelentjük,
hogy azok a személyek, akik így
semmibe vették és meggyalázták
„jogosan”, de erkölcstelenül egyik
testvérünk utolsó akaratát, viseljék
ennek erkölcsi következményét és
megvetésünket. Másodszor: mivel
önző magatartásukkal megkárosították egyházközségünket, ezért
velük soha, semmiféle kapcsolatot
nem tartunk, szolgálatot nem
végzünk, mindaddig míg tettüket
meg nem bánják, magukat meg
nem jobbítják.
Nagy Árpád
(* a szerző magánvéleménye.
A szerk.)

Megnyitottuk
az Odett Bútorszalont!

Izsák, Rákóczi u.19. (volt orvosi rendelő)
Nyitva tartás: hétköznapokon:10 – 12 óráig
és 14 – 16 óráig, szombaton: 10 - 12 óráig
Bemutatótermünk kínálata:
- felújított és új kárpitozott bútorok
- katica puffok textilbőrből
- teknősbéka puffok textilbőrből és novalife mosható szövetből
kicsiknek
- bőr puffok és hímzett textilbőr puffok nagyoknak –
favázzal is –
- díszpárnák – formapárnák széles színválasztékban
- rongyszőnyegek
- éjjeli szekrények, tv-állványok, lakás kiegészítők
Továbbá rendelhetők: szekrénysorok, gardrób- és előszoba
szekrények, fogasok, fésülködő asztalok, dohányzó és üveglapos
asztalok, íróasztalok, komódok, ágyneműtartók, virágtartók,
polcok, étkezőgarnitúrák, tálalók és beépíthető konyhaszekrények.

Szeretettel várjuk minden kedves Vásárlónkat!
Bármilyen kérdése lenne, hívjon a 06-20-209-78-22
telefonszámon
www.odettbutorszalon.5mp.eu

TISZTELT GÁZFOGYASZTÓ!
MAGAS A GÁZSZÁMLÁJA?
Az optimálisan beállított és karbantartott készülékekkel
Ön akár több 10.000.- forintot megtakaríthat évente.
Ha Ön nem akar akkora gázszámlát fizetni, keressen
minket, beszabályozzuk készülékeit
a lehető legtökéletesebbre!
Vállaljuk mindenféle gázkészülék szakszerű javítását, karbantartását, munkagaranciával!
Fejszés Imre gázkészülék-szerelő mester
6080 Szabadszállás, Mikszáth K. u. 12.
Tel.: 06-76/353-454, 06-30/955-28-37
ifj. Fejszés Imre 06-20/230-98-66

IZSÁKI Hírek
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A szomszédok egymásért mozgalom megszervezésére
az izsáki polgárőrség 200.000 dollár támogatást nyert
Mint már azt a Petőfi Népe
című napilapban sokan olvashatták, és esetleg a Gong Rádióban
is hallhatták, az Izsáki Sárfehér
Polgárőr Egyesület gesztorságával
eddig soha nem látott nagyságrendű támogatást nyert a Szomszédok
Egymásért Mozgalom elnevezésű
közösségi bűnmegelőzési program. A Szomszédok Egymásért
Mozgalom (SZEM) gyökerei az
1980-as évekre nyúlnak vissza
Kanadába. Ezidőtájt ott is folyamatosan romlott a közbiztonság,
de a lakosság gyorsan ráeszmélt
arra, hogy a rendőrség önmagában
nem képes azt a fajta hatékony
védelmet biztosítani számukra,
amelyre szükségük van. Saját kezükbe vették az irányítást és azt
nézték, hogy ők mivel tudnak hozzájárulni a biztonságos, nyugodt
életükhöz. Így jött létre a SZEM,
amelyben az 1975-ben emigrált
Kopácsi házaspár is részt vett. Kopácsi Sándor 1952 és 1956 között
Budapest rendőrfőkapitánya, majd
a forradalom idején a Nemzetőrség
főparancsnok-helyettese volt. Az
1956-os eseményeket követően
letartóztatták, és 1958-ban a Nagy
Imre-per hatodrendű vádlottjaként
életfogytiglani börtönbüntetésre
ítélték. 1963-ban általános amnesztiával szabadult, 1975-ben
kivándorolt Kanadába, 1990-es
hazatérését követően rehabilitálták. A rendszerváltás idején visszakapta rendfokozatát, 1994-ben
altábornaggyá léptették elő, 1998tól az Országos Közbiztonsági
és Bűnmegelőzési Közalapítvány
kuratóriumának elnöke volt. Kopácsi Sándor 1991 és 1997 között
az Országos Polgárőr Szövetség
elnökeként végzett munkája révén
kezdtek megjelenni Magyarországon is a Szomszédok Egymásért
Mozgalom céljait felvállaló civil
szervezetek.
A rendőrség nem tud minden ember mellé rendőrt állítani,
és valljuk be, nem is lenne egy
kényelmes állapot. A lakosság
a saját biztonsága érdekében
kell, hogy megtegye azokat az
apró figyelmességeket, melyek
által nagymértékben növekedhet
a lakóközösség minden tagjának
biztonsága és biztonságérzete.
Kanadában alig hogy elkezdődött
a bűnözés felfutása, kezdtek megalakulni Neighbourhood Watch
néven a Szomszédok Egymásért
Mozgalom jellegű egyesületek,
amelyek területileg kapcsolódtak
egymáshoz. Ennek a lényege az
volt, hogy lakások, házsorok figyeljenek egymásra, a távollévők
lakásaiban vegyék ki a postát a
levelesládákból, locsolják meg a
virágot, a füvet nyírják le a tartósan
távollévőknél, tehát keltsék a lakhatás látszatát. Mikor otthon vannak, bármi történik a szomszéddal,
hogyha az segítségért kiált, akkor
valóban menjenek a segítségére.
Mert a legjobb rendőr is öt vagy tíz
perc alatt tud kiérni, ha riasztják
őket időben. Dr. Kopácsi Sándor
1998-ban készült rádióinterjúban
így ismertette a Szomszédok Egymásért Mozgalmat: Az átlagbűnözök elég gyáva fickók. Csak mi
vagyunk annál gyávábbak, hogy
félünk tőlük, mert hogyha egy
kicsit megriogatjuk őket, akkor pillanatok alatt el tudnak menekülni.

Kanadában a SZEM mozgalmak
terjedésével az emberek egész más
szemüvegen át nézik ezt. Kisgyerekkortól kezdve megtanulták azt,
hogyha gyanús esemény van, ha
gyanús ember tűnik fel a ház körül,
akkor rögtön megnézik: rendszám,
kocsiszín, van-e valamilyen ismertetőjel, a kocsi típusa, az emberről
személyleírást tudnak adni, szóval
egy gyerek is készenlétben van. Az
embereket meg kell tanítani erre.
Mindenféleképpen az az elsődleges
cél, hogy valóban éreztessük a
polgárral, hogy a saját szándékán
kívül más nem tud helyette tenni
semmit. Sőt tudatosítani kell bennük - és ez a legfőbb cél -, vegyék
tudomásul azt, hogy a sajátjára elsősorban csak ő maga fog vigyázni.
Ez az első lépés. Ha ezt tudomásul
veszi, akkor innentől kezdve könnyű dolgunk van.
Az 1990-es években a SZEM
céljait felvállaló városi polgárőr
egyesületek olyan pályázatokat
nyújtottak be, melyek keretében
egy nagyon egyszerű biztonsági
berendezést, jó hangos vészcsengőket szereltek fel társasházakban.
Ha megszólalt a riasztó, lehetett
hallani, honnan történt a riasztás,
és egyszerre megelevenedett az
egész ház, és mindenki szaladt
megnézni, honnan, kitől jött a
jelzés, kinek kell segítségére sietni.
Képzeljünk el két betörőt, akik
ott tevékenykednek, hogy milyen
pánikszerűen igyekeznének menekülni, ha tudnának ennyi ember
elől. Ilyen riasztás történt már
olyan esetben is, amikor valaki
háztartási balesetet szenvedett,
elesett. Csak éppenhogy elvánszorgott odáig, és megnyomta
a riasztót. Egy 89 éves nőnek
eltört a medencecsontja. Olyan
saroklakásban lakott, ahonnan
nem hallatszott ki a segélykiáltás,
talán napokig, hetekig nem nézett
volna felé senki. Tehát nyugodtan
meghalhatott volna, de egy fél
percen belül ott voltak a közel
lakó szomszédok, és életmentőnek bizonyult ez a riasztás. Az a
fontos, hogy egymáson tudjunk
segíteni, de akár már a kapura,
ajtóra, postaládára kiragasztott
Szomszédok Egymásért matrica is
sokat jelenthez, hatékonyan távol
tarthatja a betörőket.
Amikor felvetettem a Szomszédok Egymásért Mozgalom
gondolatát, mint az Izsáki Sárfehér Polgárőr Egyesület nagyívű
pályázatát, azonnal azt a választ
kaptam vissza, hogy ugyan már,
mit akarok én itt manapság, ahol
ennyi az irigy ember? Lehet, hogy a
múlt században ez jól működhetett
Kanadában, de a mai Magyarországon ez így ebben a formában nem
tudna működni. Irigyek egymásra
az emberek, és talán még örülnek
is neki, ha betörnek a másikhoz,
úgy kell neki, mondják, megérdemelte, úgyis több volt neki,
mint kellene. Talán már mindenki ismeri azt a viccet, amikor a
pokolban a kondérokban főnek a
különféle nemzetiségű emberek:
Az angoloknál ki van írva, hogy
kilépni tilos, ezért mindenki annak rendje-módja szerint ücsörög
a fortyogó üstben, senki sem lép
ki, mivel ki van írva, hogy tilos,
és ezt ők betartják. Az ördögök
pedig csak henyélnek körülöttük,

semmi dolguk nem akad. Bezzeg
az oroszok bográcsánál az ördögök kalasnyikov géppisztolyokkal
állnak körbe, és amint egy bűnös
lélek mászna kifelé, visszalövöldözik a kondérba. A magyarok
kondérjánál viszont egyetlen ördög
sem áll. Amikor az újonc ördög ezt
látja, meg is kérdezi, hogy ezekre
nem kell vigyázni? Ezekre nem.
Ezek úgyis visszahúzzák egymást,
ha valamelyik esetleg megpróbálna
kimászni. Hát igen. Ezek vagyunk
mi magyarok, legalábbis sajnos
sokan közülünk. Ha megdöglött a
tehenünk, akkor azt várjuk, mikor
döglik meg a szomszédé is, és ha
ez bekövetkezik, elégedettséggel
tölt el minket, és már nem is sajnáljuk annyira magunkat, kárpótol
a szomszéd tehene miatt érzett
káröröm. Legyen rossz a szomszédnak is, és akkor megnyugszik
a lelkünk. Elképesztő, de sokan így
gondolkodnak.
Ezek volnának a Szomszédok
Egymásért Mozgalom megvalósításának akadályai a mi kis
országunkban. Kanadában, ahol
egész más az emberek mentalitása,
simán működik az, hogy meglocsolják a távol szabadságát töltő
szomszéd kertjét, levágják a füvet,
rendszeresen ürítik a postaládát,
hogy a háznál a lakottság látszatát
keltsék, mintha otthon lenne a
szomszéd. Magyarországon ez
nem működik. Magyarországon az
ilyen önkéntes munkát végző jószándékú szomszédot előbb-utóbb
feljelentenék magánlaksértésért,
bírósági pert indítanának ellene,
amiért megrövidítette a füvet, és
kilopta a postaládából a levelet.
A gond az, hogy Magyarországon sem áll minden ember
mellett egy-egy rendőr, tűzoltó,
meg esetleg még egy-két mentős,
vagy orvos. Nem is volna jó. Nem
mindenki örülne a szabadság ilyen
szűkre szabott megkurtításának.
Magyarországon is szükség volna
egy közösségi bűnmegelőzési
modellre, mert itt is betörnek a
betörők, és ellopják, tönkreteszik
az évek szorgos munkájával, esetleg nélkülözés árán összekuporgatott javakat. Itt is jó volna egy
egymásra odafigyelő, a közösség
erejét hasznosító hatékony közbiztonsági program, amivel távol
lehetne tartani a betörőt, vagy
esetleg segítségére sietne valaki a
magányos özvegyasszonynak, ha
elesett a konyhában és csontját
törte.
Kis odafigyelés, és egy-két
alapvető dolog ismerete szükséges
ehhez. Egy kis készség elsajátítása, hogy ne a káröröm legyen a
meghatározó, amikor cuccolnak
ki a szomszéd házából. Egy kis
törődés egymással. Például amikor
a szomszéd fürdőszoba ablakán
cibálják ki éjszaka a plazmatévét,
akkor merüljön már fel bennünk
a gyanú, hogy ez valószínűleg
nem költözködik, hanem mondjuk lopás bűncselekménye van
folyamatban éppen. Ezt a nem túl
sok készséget bárki elsajátíthatja,
nem ez a probléma. A probléma
ott van, hogy minek ez egyáltalán?
Az emberek miért csatlakozzanak
egy ilyen közösségi bűnmegelőzési
modellhez? Dögöljön meg a szomszéd tehene, nem igaz?
A pályázott projekt alapelve,

hogy az embereket közvetlenül,
a pénztárcán érezhetően lehet
hatékonyan érdekeltté tenni. Egyesületünk által kezdeményezett
bűnmegelőzési mintaprojektben a
dolog onnan indul, hogy aki csatlakozik a Szomszédok Egymásért
Mozgalomhoz, először is kap egy
5000.-Ft értékű vásárlási utalványt. Az utalvánnyal ingyenesen
megkapott, ingyenesen házhoz
szállított telefon minimális havidíj
mellett korlátlan ingyenes beszélgetést biztosít a csatlakozott tagok
között, és persze az ügyfélszolgálat
között. A telefonos kedvezményen
túl élelmiszerből, ruházatból, és
egyéb szolgáltatásokból, köztük
később a törekvéseink, terveink
szerint akár a villanyszámlából,
gázszámlából is kaphat majd
kedvezményt a mozgalomhoz
csatlakozott tag. A kedvezmények mértéke könnyen elérheti
az évenkénti több tízezer forintos
nagyságrendet is. Későbbiekben az
újabb elérhető kedvezményekről
automata jelzőrendszerünk értesíti majd telefonon a tagjainkat.
Ha másért nem, lehet, hogy épp
a pénztárcán érezhető kedvezmények miatt fognak csatlakozni
sokan a mozgalomhoz. Ahogy a
csatlakozók tábora egyre szélesebb, a mozgalom egyre hatékonyabban tudja ellátni közhasznú
feladatát. A SZEM céljaira nyert
200.000.-USD, magyar pénzben
mintegy 36 millió forintból 7200
Bács-kiskun megyei lakosnak
tudunk adni 5000.-Ft értékű utalványt, amit a lakos kizárólag a
legfeljebb 4 darab kedvezményes
telefonból és a kiragasztható matricákból álló csomag igénylésére
fordíthat. Tehát családon belül
akár még a gyereknek is lehet ilyen
telefonja, és ha éjjel-nappal cseveg
a haverokkal, akkor se lehet több a
telefonszámlája a kedvezményesen
alacsony havidíjnál, mert a szülő
lekorlátozhatja a telefont, hogy
csak azokat hívhassa, akikkel ingyenesen beszélhet.
Nyomógombos vészcsengő
helyett modern jelzőrendszer

Az 1990-es években a nyomógombos vészcsengő igen hatékony eszköz volt a Szomszédok

Egymásért Mozgalom céljainak
eléréséhez a városi lakóközösségekben. Manapság már ez egy
felkészült tolvajnak játékszer,
nem egy komoly biztonsági megoldás. Az Izsáki Sárfehér Polgárőr
Egyesület a Leader programon
keresztül pályázott egy modern
közbiztonsági célokat szolgáló
jelzőrendszer központra, melynek működési elve a következő:
ha bárki megnyomja a mobiltelefonján levő jelzőgombot, egy
automata központ fogadja a
hívását, és a beérkezett jelzésnek
megfelelően operátor dönti el,
hogy mi legyen a teendő. A mentők, tűzoltók, rendőrség hívásán
túl lehetőséget ad a rendszer egy
lakossági összefogással megvalósított segítségnyújtásra is: A
központi számítógép először az 5
legközelebbi szomszédot értesíti,
majd addig tágítja a kört, ameddig
nem akad néhány olyan tag, aki
gyorsan segítséget tud nyújtani
az adott helyzetben. A segítségnyújtáson túl a tagok rendszeres
oktatását, képzését is biztosítja
a mobiltelefonos jelzőrendszer
központ. Mivel minden tagot
ingyen tud hívni a számítógép,
havi rendszerességgel hasznos
ötletekkel, hasznosítható tudással látja el a tagokat egy rövid
telefonhívással arra vonatkozóan,
hogy milyen esetben mi a teendő,
hogyan tudja szolgálni a Szomszédok Egymásért Mozgalom
leginkább a közösség hasznát,
biztonságérzetének növelését.
Az Izsáki Sárfehér Polgárőr
Egyesület által megnyert pályázat
keretében a Szomszédok Egymásért Mozgalomhoz Bács-Kiskun
Megye területén a helyi polgárőr
egyesületeken keresztül lehet
csatlakozni. Izsákon a következő
elérhetőségek valamelyikén jelezheti csatlakozási szándékát: Levélben, Izsáki Sárfehér Polgárőr
Egyesület, 6070 Izsák, Szabadság
tér 1. Telefon: 70/3321499. Fax:
70/9012429. Internet: www.
szomszédokegymásért.hu, email: info@szomszedokegymasert.hu
Nagy Máté
Izsáki Sárfehér Polgárőr
Egyesület elnöke

Gránit - műkõ síremlékek
Szabadszállásról!
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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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Magyar karácsonyi szokások
Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez
kapcsolódó szokások nélkül.
Mindezekből mára hagyományőrző szándékkal felelevenített
kedves emlékek maradtak. A
karácsony azonban sokaknak
ma is a legmeghittebb, szent
ünnep, amely nem lehet teljes a
templomi szertartások és szokások nélkül.
A decemberi népszokások
sorát a Luca napja nyitja. A hiedelem szerint december 13-án a
téli hosszú éjszakákkal, vagyis a
sötétséggel Szent Luca átalakult
boszorkánnyá. A boszorkányok
elriasztására a kulcslyukba fokhagymát dugtak, az ajtófélfába
kést állítottak, az ajtóra fokhagymával keresztet rajzoltak vagy a
seprűt keresztbe rakták.
E napon semmit se volt
szabad kölcsönkérni vagy adni,
nehogy az a boszorkányok kezére
jusson. A lányok Luca napján
jósolták meg jövendőbelijüket.
A hagyomány szerint a nők nem
A konyhában ültünk a földön
és a tűzhely meleg fénye kiugrott
néha meg-megsimogatván arcunkat. Hallgattunk, de magunkban
megvallottuk, hogy a mű tökéletes, és nem is vettük le a szemünket róla. Tornya volt, ajtaja volt,
ablakai voltak, ahol be lehetett
tekinteni (egy krajcárért!), és ha
bent meggyújtottuk a kis gyertyát,
kivilágosodott az egész épület valami boldog, meleg világossággal,
mint a szívünk ablaka abban az
időben.
Egyszóval: Betlehem volt.
A Szent Család kicsit oldalt
állt előtérben a jászollal s a jászolban Jézuskával, aki mosolygott, és
kövér kis kezét ökölbe szorította,
ámbár, mi akkor még nem gondoltunk arra, hogy ha ez a kéz egyszer
kinyílik, mekkora ragyogás árad
belőle a világra.
Ennél sokkal nagyobb gondjaink voltak. Elsősorban az, hogy
Jézuska mezítelen maradjon-e,
vagy takarjuk be.
- Megfázik! - mondta Bence
Gábris, aki érzékeny lelkű fiú
volt.
- Buta vagy -szólt Andók Pista
-, aki Isten, az nem fázik.
- A biblia azt mondja - szólalt
meg végül Peszelka Péter, aki
papnak készült -, hogy „édesanyja pólyába takarta és jászolba
fektette...”
Ez döntött.
A pólya természetesen nem
lehetett akármilyen anyagból,
ezért selyemből lett, selyem pedig
anyám télikabátja béléséből lett.
Másodsorban ott volt még a
szamár kérdés. Két szamarunk is
volt ugyanis.
Peszelka Péterre néztünk, aki
csizmája orrát vakargatta piszkos
kis körmével és lesütvén a szemét
erősen gondolkodott, de aztán
kivilágosodott értelmes, fanyar
arca:
- Az nincs a bibliában, hogy

dolgozhattak, mert ha Luca
napján fonnának vagy varrnának,
nem tojnának a tyúkok. Luca
napján a fiúk elindultak meglátogatni az ismerős házakat és
jókívánságaikért cserébe adományokat vártak. Ha ez elmaradt,
akkor viszont átkokat szórtak
a házra.
Az ünnep előtti negyedik
vasárnap kezdődik és december
24-ig tart az advent, ami egyben
az egyházi év kezdetét is jelenti.
Négy hete a karácsonyra való
előkészület időszaka. Újkeletű
népszokás az adventi koszorú
készítése: karácsony közeledtével minden vasárnap eggyel több
gyertyát kell meggyújtani. Az
estéket egykor a gyertya mellett,
adventi dalok éneklésével töltötte a család.
Karácsony napján az esthajnalcsillag feljövetele után került
sor az ünnepi vacsorára, amely
előtt azonban a gazda nem mulasztott el az udvaron a levegőbe
lőni, és ezzel elkergetni a gonosz

Fekete István
hány szamár volt. Több pásztor
volt, hát szamár egy se volt...
Subák, láncosbotok, bajuszok
és szakállak, kucsmák és tornyos
angyalsüveg már készen voltak, így
semmi akadálya nem volt annak a
lelkes izgalomnak, amely másnap
a falu végén abban a felkiáltásban
érte el tetőfokát, hogy:
- Szabad-e betlehemet köszönteni?
És hulltak a krajcárok...Péter
perselyébe, amely mind súlyosabban zörgött - mi tagadás - ébren
tartva, sőt fokozva elhivatottságunk érzését. Berta Jancsi ugyan
apja szőrtarisznyáját is a nyakába
akasztotta, hogyha valahol - netán
- ennivalót is adnának, de inkább
Pétert toltuk előre, zörgő perselyével figyelmeztetve a háziakat,
hogy készpénzadományokra rendezkedtünk be.
Na, a büntetés aztán nem is
maradt el. A betlehemi csillag ragyogása mellett nem vettük észre
a pénz ördögének sátánpofáját,
és szenteste - Berta Jancsi pokoli
indítványára - elindultunk a szomszéd faluba, most már kizárólag azzal a céllal, hogy a persely tartalmát
a végsőkig fokozzuk.
Csendes, borús, mégis kemény alkonyat volt. A hó nem olvadt, a jegenyék felett és a völgyek
hajlásaiban fenyegetően kék volt a
köd. Azután Király bácsival találkoztunk, a kanász-számadóval.
- Hová mentek, gyerekek?
- Csak ide a szomszédba...
Az öreg felnézett az égre...
- Hát én nem mondok semmit, de iparkodjatok, mert ujjan
idő gyün, hogy megemlegetitek...
- Sietünk, Károly bácsi.
Igazán siettünk volna, de úgy
megbámulták takaros betlehemünket, úgy tartóztattak bennünket, etettek, itattak (ne mondják

lelkeket. Eközben a gazdasszony
mindent előre kikészített az asztalra, mert a vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztani.
Imádkoztak, majd első fogásként
mézbe mártott fokhagymát, dióbelet ettek, ugyancsak gonoszűző
céllal. Karácsonykor a ház körüli
állatokat gondosan ellátták,
mivel különös hiedelmek kapcsolódtak hozzájuk. Voltak, akik
azt tartották, hogy az állatok
karácsonykor beszélni tudnak.
Egyes országokban szokás volt
az állatoknak kis karácsonyfát
állítani, bár ezt a pogány eredetű
szokást az egyház tiltotta.
A ma is továbbélő szokások
szerint a karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, bejgli, valamint
dió és a család összetartását
szimbolizáló kerek alma nélkül.
Sok helyen vacsora után ma is
annyi szeletre vágnak egy almát,
ahányan ülnek az asztalnál,
mondván: amilyen kerek az
alma, olyan kerek, összetartó
legyen a család a következő esz-

Betlehem

a szomszéd faluban, hogy nem
látják szívesen a gyerekeiket) és
főleg úgy tömték a perselyt, hogy
se láttunk, se hallottunk.
Pedig közben feltámadt a szél,
lenyomta a felhőket és szitálni
kezdte a havat a fekete éjszakába.
Ezt azonban a házak között alig
lehetett érezni, de amikor kiértünk
a szabad mezőkre, belénk mart, és
engem, aki a betlehemet vittem,
majd belelökött a patakba.
- Egyenest! - vezényelt Jancsi,
aki nagy lókötő volt, de a szíve
helyén - ha a nyárfás utat elértük,
nincs semmi baj.
- Nem kellene visszafordulni?
- Nem! - üvöltött Jancsi - en-

Karácsonyi lap
A kislányomtól nagyon szép
karácsonyi lapot kaptam. Nyitott könyv előtt gyertya ég. A
gyertya közvetlen közelében
néhány fenyőág látható. Ez nem
csupán egy szimpla képeslap. A
gyertya fényt, vagyis a szellemi
világosságot jelképezi. A nyitott
könyv a tudás, a szellemi gyakorlás momentuma.
Így szeret engem a lányom,
akiben szeretet lakozik. Ő így
lát engem, így élek benne. A kép
háttere fenyegetően sötét, ami
a jövő bizonytalanságát, az idő
szakadékait mutatja.
A kislányom még ártatlan,
ezért angyali jelenség. Csakis
benne élhetek, létezhetek tovább. Ő nem engedi, hogy végleg
megsemmisüljek, nem engedi,
hogy elnyeljen a sötétség. A
fény és a nyitott könyv angyali
szárnyak, amelyek fölöttem
kitárulnak, hogy megóvjanak,
őrizzenek engem.
Budai Kulcsár János

tendőben.
Karácsony napján a népszokások célja a gonosz ártó
szellemek elűzése zajkeltéssel,
állatbőrök, jelmezek, álarcok
viselésével. Ekkor kerül sor a
betlehemezésre is: ezt a játékot
eredetileg templomokban, majd
később házakhoz járva adták elő
a gyerekek. Gyakran állatok is
szerepeltek benne, a gyermek
Jézust pedig élő kisbabával jelenítették meg. A szereplők
- pásztorok, angyalok, Mária,
József – ma is eljátsszák a Jézus
születéséről szóló bibliai történetet, majd átadják ajándékaikat,
jókívánságaikat. Ezután a háziak
megvendégelik őket.
Karácsony napjával egy újabb
ünnepi szakasz veszi kezdetét, a
karácsonyi tizenketted, amely
január 6-ig, vízkereszt napjáig
tart. Ez egyben a vizek megszentelésének és Jézus megkeresztelésének ünnepe is. December 28.
az aprószentek ünnepe, amelyen
egykor különös módon “gondos-

kodtak” arról, hogy a gyerekek
egészségesek maradjanak: megvesszőzték őket.
A legenda szerint minden
fiúcsecsemő “aprószent”, akit
Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor megöletett.
A karácsonyt követő időszakhoz kapcsolódik a regölés
hagyománya: az István napjától,
december 26-tól újévig járó regösök különféle énekeket adtak
elő és jókívánságokat mondtak
a ház lakóinak. A regölés lényegében természetvarázsló
énekmondás, köszöntés - bőségvarázsló, párokat összeboronáló,
adománygyűjtő szokás volt.
A borszentelésre Szent János
napján, december 27-én került
sor régen. Ezen a napon minden
család bort vitt a templomba,
amelyet a pap megáldott, mivel
a szentelt bornak mágikus erőt
tulajdonítottak. Beteg embert,
állatot gyógyítottak vele, illetve
öntöttek belőle a boroshordókba,
hogy ne romoljon el a bor.

gem agyonvernek, ha nem leszek
ott az éjféli misén.
Az idő és a tér elveszett. A
nagy subákat majd földre nyomta
a szél, a hó vágott, mint a jeges vessző, és reszketve izzadtunk, ijedt
kis erőnk utolsó megfeszítésével.
Vánszorogtunk. A kis betlehem oldalát már feltépte a szél és
kísértetiesen csapkodta a papírt,
miközben a toronyban a kis bádogcsengő néha megkondult, mint
a lélekharang. Nem tudtuk, hol
vagyunk, és szívünk körül halálos
hidegen bujkált a félelem.
- Megfagyunk - mondta valaki, mire Bence Gábris leroskadt a
hóra, és sírni kezdett, de sírását
elkapkodta a sikoltó szél.

És csak álltunk. Összebújtunk
a Gábris körül, a betlehem lecsúszott a kezemből a hóra és nem
hittünk már semmiben, csak ez
elmúlás borzalmában és már nem
is voltunk.
- Imádkozzunk! - mondta
ekkor Péter, és ennek a szónak a
mélységében egyszerre végtelen
csend lett, és ebben a csendben
alig hallhatóan, mégis világosan
megérintett bennünket meleg
szárnyával a távoli harangszó.
- Harangoznak - ordított Jancsi -, most már tudom az utat.
- Imádkozzunk - mondta Péter, és imádkoztunk.
És éjféli misén otthon voltunk. És azóta is, ha nagy baj van
és kiesik kezemből a betlehem, azt
az imát mondom és azt a harangszót hallom még ma is.

Adventi gyertyagyújtás
A tavaly indított közös,
városi gyertyagyújtás idénre
már sokak számára elfogadott
hagyománnyá vált. Ezt mutatja,
hogy kisebb tömeg vesz részt
hétről hétre az alkalmakon,
ahol a városi énekkarok és

az iskolás gyerekek meghitt
műsorral, Bérces Lajos lelkész
és Podmaniczki Imre esperes, a közelgő karácsony lelki
üzenetét idéző gondolatokkal
segítik az ünnepre való ráhangolódást.
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Az ünnepi asztalra ajánljuk
Mézes olajban sült kecskesajt
Hozzávalók 4 személyre: 35 dkg izsáki kecskesajt, 2 tojás, 1 nagy fejes saláta, 15 dkg liszt, 4 dl
olaj, 4 evőkanál méz. Az öntethez: 1 dl szezámolaj,
0,5 dl almaecet, 1 dl akácméz.
Elkészítés: A kecskesajtot hasábokra vágjuk.
A tojást felverjük. A salátát leveleire szedjük,
leöblítjük, szárazra rázzuk. A sajtot megforgatjuk lisztben és tojásban, majd ismét lisztben. Az
olajat a mézzel elkeverjük, a sütéshez felforrósítjuk. Amikor már elég forró, de még nem ég
benne a méz, beletesszük a bundázott sajtot, és
kevergetve, forgatva készre sütjük. Sütés közben
a méz rátapad a sajtra, és rákaramellizálódik. Ha
megsült, konyhai papírkendőn lecsepegtetjük, és
hidegen vagy melegen, a salátaleveleken tálaljuk.
A szezámolajat elkeverjük az ecettel és a mézzel,
és a sajtot az asztalon még meglocsoljuk ezzel az
öntettel.
Ünnepi sült alma
Hozzávalók 4 személyre: 8 db magozott aszalt
szilva, 4 piros alma, 3 evőkanál brandy, 1 csipet
gyömbérpor, 1 csipet fahéj, 4 evőkanál+6 dkg
tisztított napraforgómag (nem sós!), 1 teáskanál
vaj, 1 evőkanál méz, 6 evőkanál almalé, 6 evőkanál
cukor, 1,2 dl tejszín.
Elkészítés: Az aszalt szilvákat apró darabokra
vágjuk. Az almát megmossuk. A brandyt összekeverjük 2 evőkanál vízzel, a gyömbérporral és a
fahéjjal, 10 percre beletesszük az aszalt szilvát.
Az almák magházát bőségesen kiszúrjuk/kifúrjuk.
Megtűzdeljük a 4 evőkanál napraforgómaggal. A
vajon megpirítjuk a 6 dkg napraforgómagot, összekeverjük a mézzel, és a lecsepegtetett szilvákkal.
Megtöltjük vele az almákat. A sütőt 180 fokra
(gázsütő 2. fokozat) előmelegítjük. Az almalevet
tűzálló tálba öntjük, beletesszük az almákat, és
lefedjük. A sütőben kb. 35 percig sütjük. A cukrot
lassú tűzön megolvasztjuk, világosra karamellizáljuk, és elkeverjük a tejszínnel. Tányérokra öntjük,
ráültetjük a kész almát és tálaljuk.
Sült halfilé gombával
Hozzávalók 4 személyre: 60 dkg tengeri halfilé
egy darabban, bőr nélkül, 8 dkg joghurtos vaj, 3
szál póré, 25 dkg koktélparadicsom, 15 dkg apró
sampinyon, 8 ív sütőpapír.
Elkészítés: A halat nyolc egyforma darabra
vágjuk. A vajat felolvasztjuk, kihűtjük. A pórét
megtisztítjuk, megmossuk, és vékony karikákra
vágjuk. A paradicsomot megmossuk, negyedeljük.
A gombát megtisztítjuk, szintén négybe vágjuk.

Összekeverjük a pórét, a paradicsomot, a gombát, és kissé megsózzuk, megborsozzuk. A sütőt
200 C-fokra (gázsütő 3. fokozat) előmelegítjük.
Egymásra fektetünk két-két sütőpapírt, és a felsőt
vékonyan megkenjük vajjal. A közepére fektetünk
2-2 halfilét, elosztjuk rájuk a zöldségeket, és meglocsoljuk a maradék vajjal. A papírt szaloncukorszerűen összecsomagoljuk, oldalán megtekerjük,
és cérnával összekötjük. A sütő középső rácsán
kb. 20 percig sütjük. A halat a zöldségekkel és
krumplipürével tálaljuk.
Diós barackos golyók
Hozzávalók kb. 50 darabhoz: A tésztához:
15 dkg sütőmargarin, 10 dkg porcukor, 1 tasak
vaníliás cukor, 1 tojás, 6 tojássárgája, 5 dkg darált dióbél, 35 dkg liszt, 1 mokkáskanál reszelt
szerecsendió, 1 evőkanál rum. A mázhoz: 25 dkg
baracklekvár, 10 dkg porcukor, 25 szem aszalt
barack.
Elkészítés: A margarint, a porcukrot, a vaníliás cukrot, egy csipet sót, a tojást, és a tojások
sárgáját robotgéppel habosra keverjük. A diót
összekeverjük a liszttel, a reszelt szerecsendióval
és a rummal, majd beledolgozzuk a kihabosított
masszába, és sima tésztává gyúrjuk. Cipót formázunk belőle, fóliába tekerjük, és a hűtőben 2-3
órát pihentetjük. A sütőt 160 C-fokra (gázsütő
1. fokozat) előmelegítjük. A tepsit kibéleljük
sütőpapírral. Pihentetés után diónyi darabokat
formázunk a masszából, és a tepsire rakosgatjuk.
A sütőben 20 percig sütjük. Amíg sül, a lekvárt
felmelegítjük, és simára keverjük. Amikor a diós
falatkák megsültek, egyből bekenjük a lekvárral,
és száradni hagyjuk. A porcukrot kevés forró vízzel
simára keverjük, majd bekenjük vele a sütiket. A
tetejüket aszalt barackkal díszítjük, majd rácson
szárítjuk.
Hagyományos mézes puszedli
Hozzávalók: 1 kg liszt, 3 tojás sárgája, 40 dkg
cukor, 2 dl tej, 2 dkg szalakáli, 1 csomag fahéj
(kb. 5 g)
Elkészítés: 20 dkg cukrot pirítunk, majd felöntjük a tejjel. Kih?lve a lisztbe öntjük, beletesszük a tojások sárgáját, a szalakálit, és a fahéjat.
Könny? tésztát gyúrunk, ha kell, még egy csepp
tejet adunk hozzá.
Késhát vastagságúra nyújtjuk a tésztát és pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk. Megsütjük. Máz:
3 tojás fehérjét 20 dkg cukorral jól kikeverjük, és
a puszedlikra öntjük. Szell?s helyre rakjuk, hogy
megszáradjanak.

Egy kis lazítás

Úgy gondoltam, hogy egy
kis lazításra való, tarka-barka
cikket jelentetek meg gyűjteményemből. Így ünnepek táján,
év vége felé hátha jól jön annak,
aki elolvasásra méltatja. Egy kis
kikapcsolódás, pár perc figyelemelterelés a napi gondokról,
melyek megtalálhatók minden
családban. Nehogy úgy járjunk,
mint az egyik ismerősöm panaszkodva mondta, hogy el kell
mennie a szemorvoshoz, mert
ha a jövőre gondol, mindjárt
könnybe lábad a szeme.
Kezdem mindjárt mindig
időszerű témánál.
1. Ama közmondás mély
igazságát, hogy „adni jobb,
mint kapni” az ember akkor
képes igazán átérezni, amikor
injekciót kap.
2. A pénz beszél, azt mondja
– viszlát!
3. A pénz nem boldogít.
Ez csak a kevés pénzre vonatkozik.
4. Ne lopj, ne csalj, ne hazudj! A kormány nem szereti a
konkurenciát!
5. Ajándék szesznek ne nézd
a fokát.
6. Ki mit tud:
Én ekelek
Te keregsz
Ő gyeleg
Mi ákolunk
Ti vornyáztok
Ők lendeznek

Egy-két szó- és fogalommagyarázat – másként
Albán – a bán helyettese.
Arckrém, púder – bájpástétom. Bírság – bírsfának az ága.
Bocskor – medve gyermekkora.
Bolgár csikó – szófiai ló fia.
Cselló – trójai faló. Elmerengés
– agyrázkódás. Fogyókúra – hájhagyomány. Félszeg – kettétört
szeg. Haladó – halárus. Huligán – kalandféreg. Kandúr – a
macska hangneme. Konzultál
– amiből a konzul eszik. Mázlista – festékkatalógus. Magasztal
– befőzésnél használt, egekig
dicsért bútordarab. Örömszülők
– örömlányok apja, anyja. Pipitér
– Rákóczi tér Pesten. Rabló – elfogott ló. Váci utcai cukrászda
– szajhapart.
Az új év köszöntéséről jut
eszembe, mit kívántak az új
évre a Kis Újságban egykor ( a
kisgazdapárt újságja volt).
Bort, búzát, békességet
Szép jó asszony feleséget.
Egyre azért gondolj néha,
Úgy jó a nő, ha néma!
Ám ha mégis nyelves asszony,
Egy szavadra elhallgasson!
Zárásul egy ünnepek utáni
könyörgés:
Istenem segíts,
Szörnyű a kínom!
Ne engedj még egyszer
Olcsó bort innom!

Te jössz
Az éj sötét, hamis fény lobban.
Téged még sosem vártak jobban,
hogy újra jössz, titokból, fényből,
vagy csak nem jól mért-messzeségből.
Tán csecsemőként hozol békét,
lényed átható édességét?
Te jössz! Mosolyod, amint régen,
olyan, mint a jászol ölében.

Sugárzik izzó fehér fényed,
míg a végtelent általléped.
Ami megbillent, egyenesre áll,
zizzen a csönd, és felmuzsikál.
Kezed, mikor a szívekhez ér,
felszikrázik, megpendül az éj.
Ezer tűzszikrát repeszt a fagy,
lobbanó láng lesz meleg sugarad.
Ami törött, erős egybeforr,
erőd az anyagon áthatol.
Megérinti a dermedt fészkeket,
hideg szívet átjár jó meleg.
Csöpp csillag, bámul az ég peremén,
Te vagy a csillag, Te vagy a fény!
Ne csak, míg tart a karácsonyéj,
ölelj eggyé, ki ma születtél.
Te, ki születtél lelkemben, s bennem,
engedj Tebenned újjászületnem!
Magyar Gyuláné

Nyitva tartás: Hétfő: 12-17-ig
Kedd: 7,30-12-ig és 13-17,30-ig
Szerda: 8-12-ig és 13-17,30-ig
Csütörtök: 7,30-12-ig és 13-17-ig
Péntek: 8-12-ig és 13-18-ig
Szombat: 9-12-ig

Varga László

IZSÁKI Hírek

10. oldal

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: 76/374-190)
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.
Kábeltévé ügyelet

December 14 – 20: Farkas Zsolt 20/778-25-03
December 21 – 25: Izsák László 20/778-25-04
December 26: Farkas Zsolt
December 27: Izsák László
December 28 – 30: Farkas Zsolt
December 31: Izsák László
Január 01 – 03: Farkas Zsolt
Január 04 – 10: Izsák László
Január 11 – 17: Farkas Zsolt
Január 18 – 24: Izsák László
Rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731

2009. december 18.

A katolikus temetőkben történő temetések
(hamvasztás is) ügyintézése

December 23. szerda
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Jézus születése –
elmondja
Kecskeméty Csenge 4 éves
19.40: Fõtéri gyertyagyújtás
19.50: A Városi Vegyeskar
adventi hangversenye
December 29. kedd
14.00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
December 30. szerda
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Közvetítés a képviselőtestület dec. 30-ai
üléséről felvételről
Január 6. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika
19.35: A Dupla Kávé együttes
izsáki koncertje (ism.)

„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
Akciókkal és újdonságokkal várjuk kedves
Vendégeinket Izsákon a GYROS BÜFÉBEN.

Minden kedves vendégünk azonnali sorsoláson vesz részt, ha
szerencsés a számla teljes összegét a büfé állja.

Minden hónap utolsó csütörtök
TORKOS CSÜTÖRTÖK !
30% engedmény a számla végösszegéből.

Sciennet klubtagoknak 10% kedvezmény.
Újdonságaink: október 1-től bevezető áron - rántott szelet
hasábburgonyával, salátával
- rántott csirkemell hasábburgonyával, salátával
Kedden és pénteken lángos!
Nyitva tartás: kedd és péntek 7 órától 21 óráig
hétfő, szerda és csütörtök 8 órától 21 óráig
szombat és vasárnap 15 órától 21 óráig

Rendelésfelvétel:06-20-2699-760

Január 7. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: A Városi Vegyeskar
adventi hangv. (ism.)
Január 9. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika
19.35: ITV Híradó
20.00: Biztonsági Zóna
Január 10. csütörtök
18.00: Kölyök TV
19.05: Megyei Krónika
19:35: Idősek Világnapja
megyei prog. Izsákon
Január 16. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika
19.35: ITV Híradó (ism.)
20.00: Szivárvány Magazin
Január 17. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Esti vendég
20.00: Szivárvány Magazin

ÉRTESÍTÉS
szemétszállításról.

Tájékoztatjuk a lakosságot
hogy, az ünnepre való
tekintettel, a
2009. december 25.-i
(pénteki)
hulladék szállítás
december 24-én
(csütörtökön)
történik.
Izsák – Kom Kft.

APRÓHIRDETÉSEK
Vállalnék gépírást CD-re,
pendrive-ra vagy papírra nyomtatva. Érdeklődni a 20-513-8515
vagy 375-667 számon lehet.
Kecskeméti út 8/a alatt
összkomfortos lakás kiadó. Érd.:
Kiskőrösi u. 3. Tel.: 374-383

Anyakönyvi Hírek
Születtek:Kozma Gyula András an: Nagy Ágnes, Patai
Melissza an.: Ürmös Csilla.
Házasságkötés: Tassi Attila-Iván Erzsébet.
Meghaltak: Gyenes Sándorné sz: Bátri Piroska 75 éves,
Széktói u. 48, Bátri János 73 éves, Katona J. u. 88., Bognár Pál
60 éves, Nefelejcs u. 8.Árvai János 95 éves, Kisizsák Reviczky
u. 1.,Lázár Jenő 79 éves Erkel F. u. 3 Illés István 55 éves, Vadas
dűlő 1.
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