Hirdessen az
Izsáki Hírekben
és az
Izsáki
Televízióban

Önkormányzati lap
2012. május 21.

Izsáki Tészta Majális 2012
Negyedik alkalommal került megrendezésre május
12-én az Izsáki Tészta Majális az Izsáki Házitészta
Kft és a Vino étterem szervezésében, az önkormányzat támogatásával. Igazi
kánikulai nyárban zajlottak
az események, mely ténynek azért van jelentősége,
mert a következő napokban
igazi fagyosszenteki idő
köszöntött ránk, hideggel,
széllel, esővel. Szombaton
azonban még szép idő volt,
így igen nagy volt ismét az
érdeklődés, s a tavalyinál
is több bográcsban főttek a
jobbnál-jobb ételek, melyek
alapanyaga természete-

Juhász Sándorné: „Nagyon örülök, hogy ismét
ilyen sokan vannak itt főzni. Külön nagy örömünk,
hogy szép számú iskolás is
részt vesz a főzésben. Ezt
az ünnepet az összefogás
jegyében, az összetartozás
jelképeként indítottuk
el. Hogy mi izsákiak és a
hozzánk érkező barátaink megmutassuk, hogy
tudunk barátságban, jókedveben és szeretetben
együtt lenni.”
sen izsáki házitészta volt.
Hortobágyi, bugaci főzők
is „forgatták a fakanalat”..
Külföldi díszvendégként az
erdélyi Hargita megye sepsiszentgyörgyi körzetéből
való Laskalé táncegyüttes
és Szépzenekar érkezett
Izsákra, akik zenéjük és
táncuk mellett főzőtudományukat is megmutatták,
egy túrós laska formájában.
A Szolnoki Gulyásfesztivál
volt a másik díszvendég.
Látogatásuk az izsákiak
tavalyi látogatásának viszonzása volt. Mint arról

Az ünnepélyes tűzgyújtás alkalmából Mondok József
polgármester egyebek mellett arról szólt, hogy az izsáki
tésztaünnep okán már hagyományról beszélhetünk,
hiszen most negyedik alkalommal rendezzük meg a
programot. Ezért joggal mondhatjuk, hogy az őszi Sárfehér Napoknak van már egy tavaszi párja is.

Prikkel László: „Rendezvényünk fő célja, hogy
aki itt van, az családias jó
hangulatban töltse el ezt
a napot. Körbejártam a
sok bográcsot, végigkóstoltam a készülő ételeket,
s több érdekes ételt találtam. Köztük olyanokat,
melyeket akár az étterem
kínálatába is felvehetünk.
Örülök, hogy ismét ilyen
sokan jöttek”.

már beszámoltunk, tavaly
szeptemberben a XIII. Szolnoki Gulyásfesztiválon az
izsáki csapat főzői, Hajmáné Kiss Edit és Mihályné
Krisztián Szilvia aranyérmet szerzett gulyásával. A
szolnokiak természetesen
nálunk is gulyást főztek,
izsáki csipetkével, igen
nagy sikert aratva a kóstolók körében.
A IV. Izsáki Tészta Majálison gazdag műsorkínálat, játékok, bemutatók,
kóstolók sora, várta egész
nap a nagyszámú érdeklődőt, akik a vendég fellépők
mellett - Baricz Gergő,
Kováts Vera, orgoványi
színjátszók, ostorosok, garabonciások - az izsáki

Ára: 110 Ft

Majális a Biczón
Fotók: Hörcsög Ferenc
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Megjelenik havonta

„Lóerők” együtt
A Május 1-jei hosszú
hétvégén gazdag programokkal várta a vendégeket Ungor Erik és
csapata a megújult Biczó
Csárdában és lovas udvarban. Április 30-án az Irigy
Hónaljmirigy és a Beatrice
koncertje szórakoztatta a
több mint ezer érdeklődőt, majd hajnalig tartó
nosztalgia disco zárta a

napot. Május 1-jén a lovas
programok kedvelői találtak maguknak látnivalót.
Délelőtt látványos csikós
bemutatót, dámalovas bemutatót, honfoglalás kori
harci bemutatót és római
kocsiversenyt láthatott a
közönség. A rendezvény
csúcspontja a délután
folyamán megrendezett
„Lóerők harca” elnevezé-

sű verseny volt, ahol egy
négyes fogat versenyzett
egy tereprally versenyautóval. A gyerekeket
póni lovaglás, arcfestés
és kézműves foglalkozás
várta mindkét napon.
A grillételek kedvelői a
csárda grillkonyhájának
gazdag választékban kínált finomságait kóstolhatták meg.

Sokan kísérték figyelemmel a programokat

Danika gyógyul

Az erdélyi Laskalé táncegyüttes és a Szépzenekar
nemcsak nagy sikerű színpadi műsort adott, hanem
főztek is

Az elkészült ételeket Nagy Árpád református lelkész
és Kovács Sándor katolikus plébános áldotta meg

csoportok közül tapsolhattak a Sárfehér Néptáncegyüttes, a mazsorettek, a
Flash-táncosok, a nyugdíjas
klubosok, a DLC7, a Golddance, és a Scholl Dance
közreműködőinek is. Az
Óbudai Egyetem diákjai
ismét tésztahíd-terhelési
bemutatót tartottak, ahol a
legjobban sikerült híd 300
kilónál is több teher alatt
omlott össze.
Folytatás a 3. oldalon.

Danika, mint egy örökmozgó fut, játszik, próbálja
behozni a kórházban eltöltött idő alatt elmulasztott
lehetőségeket
Mint arról többször beszá- újságolták, hogy a legutóbmoltunk már, Flaisz Dani- bi véreredményei a legbika leukémiás betegségben zakodóbb reményeiket is
szenved, s lassan egy éve felülmúlták. Ez azt jelenti,
kezelik Szegeden. Dani,
hogy a kemoterápiát most
egy hosszú kemoterápiás
felválthatja egy gyógyszeres
terápián jutott túl a na- terápia, amelyt már itthon
pokban, s szülei örömmel végezhetnek. Egy kizárólag

Németországban kapható
gyógyszert kell szednie a
kisfiúnak, várhatóan két
éven át. Hamarosan kiderül, hogy megkaphatják-e azt a tb-támogatást,
amellyel elérhetővé válik
számukra, a teljes áron
havi több százezer forintos
költségű gyógyszer. Arra
valójában gondolni sem
mernek egyelőre, hogy mi
lesz, ha nem kapnak támogatást.
Zsuzsa, Danika édesanyja
azt mondta, ha másként
nem megy, eladják a házat,
de mindenképpen megoldják a kisfiú kezelését.
Egyelőre bizakodva várják a
támogatásról szóló döntést.
Köszönik mindenki eddigi
segítségét, s reménykedve
várják a kezelés további pozitív alakulását, bízva abban
is, hogy anyagi nehézségek
nem akadályozhatják Danika további gyógyulását.

IZSÁKI Hírek

. oldal

Új tisztségviselők
az Izsáki Áfész élén

Május 14-én tartotta az elmúlt év gazdálkodását értékelő
közgyűlését az Izsáki Áfész.
Andrássy Ferenc elnök beszámolójában elmondta, hogy a
folyamatosan romló gazdasági
környezet miatt nehéz évet
zártak ismét, de sikerült talpon
maradni. Köszönhető ez elsősorban a kedvező fogyasztói
áraiknak és a vevői igényekre
való fokozott odafigyelésnek.

Mivel az igazgatóság és a felügyelő bizottság ötéves mandátuma idén lejárt, a közgyűlés új
tisztségviselőket is választott.
Az igazgatóság elnöke Andrássy Ferenc lett. Igazgatósági
tagok: Gellér Ferenc, Losonczi
Mihály, Tarnóczi Mária, Tetézi
Lajos. A felügyelő bizottság elnöke Gajdácsi Istvánné, tagjai
Édes Imréné és Frankó Jánosné
lett.

Németországi utazás
Önkormányzatunk meghívást
kapott német testvértelepülésünktől, Strullendorftól a templomünnepre szóló látogatásra.
A látogatás időpontja: 2012.
június 28-tól július 3-ig.
Kérjük, hogy az utazásra való
jelentkezést a Polgármesteri Hivatal titkárságán szíveskedjenek

megtenni 2012. június 1-ig.
Az utazás költsége: 15.000.Ft/fő.
Elsősorban azok jelentkezését
várjuk, akik fogadtak már német
vendégeket és a jövőben is szándékoznak fogadni.

Mondok József
polgármester

Mennyibe kerülnek az uniós
bürokraták a választóknak?

Az Európai Unió komoly válságban van. Ez tény. Gazdaságilag, erkölcsileg egyaránt. A
szervezet vezetői, képviselői jól
láthatóan minderre nem találják
a megoldást, ezért látszatcselekvésekkel próbálják igazolni,
s megmutatni, hogy szükség
van rájuk. Komoly energiákat
fordítottak például hazánk elítélésre, kioktatására, pedig van és
volt ennél valósabb és súlyosabb
problémahalmaz is, amelynek
megoldására drága (szó szerint
drága) energiáikat fordíthatnák.
Hogy mennyire drága (nekünk)
az ő idejük, az az alábbiakból
kiderül.
Barroso a legmagasabb besorolású uniós tisztviselők alapilletményének 138 százalékát veheti
fel havonta, ami 24.874 euró
(csaknem 7,5 millió forint). E
mellé jár még a lakhatási támogatás, ami a havi alapilletményének a tizenöt százaléka, tehát
1,1 millió forint (3731 euró).
Osztanak még úgynevezett
vendéglátási támogatást is Brüsszelben, ami egy egyszerű uniós
biztos esetében 607 eurót, egy
bizottsági alelnöknél 911 eurót,
a bizottság elnökénél pedig 1418
eurót (425 400 forintot) jelent
havonta.
Összegezve: José Manuel Barroso havonta kilencmillió, évente
pedig 108 millió forintnak megfelelő eurót keres. Barroso 2004.
november elseje óta az Európai
Bizottság elnöke, és mandátuma
- 2009-es újraválasztása miatt 2014-ben jár le. Így a tíz esztendő alatt milliárdos nagyságrendű

honoráriumhoz juthat az unió
kormányzatának feje.
Ha még ez sem volna elegendő,
az Európai Bizottság vezetője és
biztosai a mandátumuk lejárta
után három éven át átmeneti
juttatásban is részesülnek; ez
az alapilletményük 40-65 százalékát teszi ki.
Az Európai Tanács elnöke is
a bizottság elnökével megegyező, havi 7,5 millió forintnyi
alapilletményt kap. Eközben az
Európai Parlament képviselői
sem járnak rosszul. Az ő tiszteletdíjuk az Európai Bíróság
bírói alapilletményének 38,5
százalékát teszi ki, ami havi
nettó 6200 eurót (1,86 millió
forintot) jelent. Ezenfelül kapnak általános költségtérítést,
ami 2011-ben havi 4299 euró
(közel 1,3 millió forint) volt,
továbbá utazási költségtérítést,
amelynek éves keretösszege
4243 euró (1,27 millió forint).
Ehhez még jön a parlamenti
üléseken való részvételért
járó 304 eurós (91.200 forint)
napidíj. Arról nem is szólva,
hogy az uniós képviselők a
költségvetés keretein belül
maguk választhatják meg személyzetüket. E célra tavaly havonta legfeljebb 21.209 eurót
(6,3 millió forintot) fizettek
képviselőnként.
Lehet számolni mennyiben is
vannak ők nekünk, s pláne azt,
hogy hogyan is aránylik jövedelmük azokéhoz, akik valós és
kemény munkával számukra is
megtermelik ezeket a horribilis
összegeket.

ÉRTESÍTÉS

hulladékszállításról
Értesítjük a lakosságot hogy,
az ünnepre való tekintettel,
2012. május 28.-a (hétfő) helyett
2012. május 26.-án (szombaton)
történik a hulladékszállítás.

Izsák-Kom Kft.

2012. május 21.

Az Arany sárfehér Szőlő- és
Bortermelő Szövetkezet tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

Tájékoztatjuk Szövetkezetünk
tagjait, hogy 2011. május 24.-én
/csütörtök/ 17 órakor közgyűlést
tartunk, melyre tisztelettel hívjuk
és várjuk tagjainkat. A közgyűlés
helye: Izsák Gazdaköri terem.
Határozatképtelenség esetén a
megismételt közgyűlésre 2012.
május 24-én, 17,30-kor kerül sor
a Gazdaköri teremben változatlan
napirenddel, amely a megjelentek
számától függetlenül határozatképes.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az elmúlt évben
végzett munkáról.
2. A 2011-es mérleg ismertetése
és elfogadása.
3. 2012. évi terv ismertetése,
elfogadása. Tájékoztató a Befektetési részjegyről és a Helvéci- Izsák
Borászati Kft. működéséről.
4. Új Igazgatósági tagok választása.
5. Egyebek (Fagykár felmérés,
növényvédelmi híranyagok, stb.)
Nagy kihívás az induló növényvédelem. A 2011. év őszi-téli
időjárása február elejéig kedvezett a kórokozók átteleléséhez. A
lisztharmatnak nagyon kedvezett
az enyhe őszi időjárás. A rosszul
védett, kezeletlenül hagyott ültetvényekben - főleg szeptember
folyamán - sok kazmotécium (régi
nevén kleisztotécium) képződött
a leveleken, melyek az októberi
csapadékkal lemosódhattak a tőkerészek kéregrepedéseibe, ahonnét
tavasszal ismét fertőzhetnek. A
februárt leszámítva a tél enyhe és
száraz volt, amely kedvező a lisztharmat számára, de a peronoszpórának nem kedvezett a száraz téli
időjárás. Februárban több helyen
előfordultak -20oC körüli vagy az
alatti hőmérsékletek, amelyek már
komolyabban károsíthatták a lisztharmat áttelelő képleteit. Az erős
lehűlések azonban csak 1-2 napig
tartottak, ezért kérdéses a lisztharmat „elleni” hatásuk. A talajon, a
lehullott levelekben telelő peronoszpóra pedig teljes védettséget
élvezett az erős lehűlések előtt, ill.
azzal párhuzamosan megérkezett
vastag hótakaró jóvoltából. Márciusban nem esett számottevő csapadék, viszont meleg időjárás volt.
Április első felében gyorsan indult
a fakadás, amely jelenleg is tart. A
korábban induló fajták azonban
rögtön bajba kerültek. Április
10-én a hajnali órákban erősebb
fagy érkezett „szállított” hideg levegővel. Az északi beáramlással az
országba érkező hideg levegő nem
kímélte sem, a gyümölcsösöket
sem, a szőlőt. Elsősorban azok a
csemege fajták károsodtak, amelyek korábban fakadásnak indultak

és érzékenyebb a levélszövetük. Az
elfagyott fiatal hajtások helyett - remélhetőleg - a tőkék rejtett rügyeiből újra indul a szőlő. A borszőlők
nagy része nem szenvedett jelentős
fagykárt, a lassabb és kései fakadás
miatt. Az automata meteorológiai mérőállomásokhoz kapcsolt
előrejelző programok „AZ IDEI
ÉVBEN LISZTHARMATOS ÉV
VÁRHATÓ” előrejelzést adnak.
A száraz, meleg időjárás kedvez a
lisztharmat korai fertőzésének. Ezt
a veszélyt jelentősen mérsékelhetjük a mostani időszakban végzett
magas adagú kénes permetezéssel.
A levélatkák kártétele már érzékelhető a fakadó állományokban. A
legjobb megoldás a nagy adagú kén
használata a kártevő ellen.
A száraz időjárásban a gyomok
idáig csak lassan fejlődtek. A néhány esős nap hatására azonban
gyorsan magasabb fokozatba kapcsolhat a fejlődésük. A gyomok elleni védekezésnek egyik optimális
időpontja a mostani. Sorkezelés
formájában kijuttatva a glifozát
és terbutilazin kombinációjú szereket, eredményesen tarthatjuk
gyommentesen a szőlőt nyárig.
Az említett kombináció minden
magról kelő és évelő gyomnövényt
irt, és talajon keresztüli tartamhatással rendelkezik. A gyomnövények 15-25 cm-es fejlettségénél
juttassuk ki. Évelő gyomnövények
ellen plusz glifozát hozzáadásával
javasolt kipermetezni, a gyomok
intenzív növekedési szakaszában,
amikor a hajtások hossza eléri a 2025 cm-t. A kijuttatáskor ügyeljünk
arra, hogy a permetlé nem érheti a
kultúrnövény zöld részeit, ezért elengedhetetlen a törzs- és a kartisztítás. A fent említett hatóanyagok
kifejezetten környezet-kímélők,
ezért az integrált termesztésben is
felhasználhatók.A Vidékfejlesztési
Minisztérium kommunikációs
kampányt indít annak érdekében,
hogy minél többen éljenek az
osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének „államilag finanszírozott” lehetőségével, minél
többen értesüljenek a „jogvesztő”
határidőről, és a tulajdonosok minél előbb jelentkezzenek a körzeti
földhivataloknál.
Jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös
tulajdonban lévő termőföld van
hazánkban. Ez közel 272 000
db. földrészletet és 2 millió tulajdonost jelent. Az Országgyűlés
az alaptörvény hatálybaléptetésével összefüggő 2011. évi CCI.
törvényben 2012. január 1-jei
hatállyal módosította az 1993. évi
II. törvényt /Földrendező és földkiadásról szóló törvény (Fkbt)/. A

A Gedeon Birtok Kft.
franciaországi sikere
Lapzártánk után kaptuk a hírt, hogy Varga Árpád borászata igen
szép sikert ért el a franciaországi Cannesben megrendezett rozé borok világbajnokságán. Kékfrankos rozéjukkal ezüstérmet szerzetek.
Rajnai rizlingjük pedig a Kecskemét Bora címet nyerte el, így az idei
esztendőben az ő borukkal kínálják a megyeszékhely önkormányzatához és intézményeihez érkező vendégeket.

jogszabály kimondja, hogy a 2012.
június 1-ig kérelmezett, földmegosztás költségét az állam viseli. Az
Fkbt. 12/F. §-ának (1) bekezdése
alapján, ha a földkiadási eljárás
eredményeként létrejött osztatlan
közös tulajdon tulajdonostársait
megillető tulajdoni hányadokat az
ingatlan-nyilvántartásba jogerősen
bejegyezték, bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan
megosztását annak érdekében,
hogy saját tulajdoni hányadát
önálló ingatlanként kaphassa meg.
Az önálló ingatlan kialakítása iránti
kérelmet legkésőbb 2012. június
1-jéig lehet benyújtani a területileg
illetékes körzeti földhivatalhoz az
„Önálló ingatlan kialakítása iránti
kérelem” formanyomtatványon. A
jelentkezési határidő elmulasztása
jogvesztő, tehát a határidő lejárta
után csak saját költségen, összetettebb eljárásban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv
(Ptk.) alapján szüntethető meg az
osztatlan közös ingatlantulajdon.
2012-ben 35%-kal több mezőgazdasági támogatást (de minimis)
kapnak a szőlő és gyümölcstermelő
gazdák az ültetvényeik műveléséhez felhasznált gázolaj után, mint
tavaly. A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-ben összesen mintegy
190 millió forint nemzeti forrást
biztosít a gazdálkodóknak, akik
az idén literenként 70 helyett 95
forintot kapnak. Az érintett 2500
termelőnek 2012. május 31-ig kell
benyújtania a támogatási kérelmet
postai úton vagy személyesen a
lakó- vagy székhely szerinti illetékes megyei kormányhivatalhoz.
A de minimis támogatást azok a
gazdák kaphatják, akik az ültetvényeikben felhasznált gázolaj után a
nekik járó jövedéki adót a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal teljes mértékben visszatérítette. A mezőgazdaságban de minimis támogatásnak
minősül minden olyan (központi
költségvetési vagy önkormányzati) forrásból nyújtott támogatás,
amelynek összege három egymást
követő év alatt nem haladja meg a
7500 eurónak megfelelő forintot,
és amiről a támogatást nyújtó,
vagy a jogszabály kimondja, hogy
mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősül.A szövetkezet
tagjai továbbra is kedvezményes
áron rendelhetnek és igényelhetnek termékeket, vehetnek igénybe
szolgáltatást a szövetkezeti irodán.
Kérdéseikkel telefonon kívül interneten is (aranysarfeher@svnet.hu) kereshetnek bennünket.
A weblapon is igyekszünk friss
információkkal segíteni tagjaink
tájékozódását.
Vezetőség
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IZSÁKI Hírek

2012. május 21.
Folytatás az 1. oldalról.
A program vendége volt Sándor
Péter nyíregyházi mérnökhallgató
is, aki március 4-én, a Kanadában
megrendezett tésztahídépítő világbajnokságon aranyérmet szerzett.
Az ő hídja ott 384 kilogrammos
terhelést bírt ki. Sikerét jól mutatja, hogy az őt követő második
helyezett versenyző eredménye
129 kilogramm volt. A fiatalember
felkészülését és versenyzését az
Izsáki Házitészta Kft. támogatta,
s a győztes híd építőanyaga is az
ő tésztájuk volt. Mint tavaly, idén
is a tésztamajális keretében került
megrendezésre a Kolon Kupa
Futóverseny, amely már ötödik
alkalommal várta az izsáki és vidéki
futókat, akik igen nagy létszámban
álltak rajthoz minden távon és korosztályban. A most felújított művelődési ház izsáki festők, fafaragók
munkáiból és az iskolások izsáki
tésztákból készített alkotásaiból
összeállított kiállítással várta a látogatókat. A megújított intézményt
ez alkalomból adta át Mondok
József polgármester. A fesztivál
nagyszínpadi esti záróprogramja
(kissé már zordra váltó időben) a
tavalyihoz hasonlóan ismét Ruzsa
Magdi koncertje volt.
A főzőverseny győztesei, a hagyományos tésztaételek kategóriában:
1. Csomor Attila, 2. Sörös István, 3.
Mezei Zsolt. Tésztaételek másként
kategóriában: 1. File Zoltán, 2. Pál
László, 3. Davide Gottardó. Édes
tészták kategóriában: 1. Mikus
Csilla, 2. Majoros Ferencné (itt két
díjat adtak ki).
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Izsáki Tészta Majális 2012

Csányi Sándor: „Izsák tavalyi szolnoki bemutatkozása igazi nagy
siker volt. Ezt nem udvariasságból mondom. Sok város mutatkozott már be a Szolnoki Gulyásfesztiválon itthonról és külföldről
is, de akkora sikert, mint az izsákiak még senki nem aratott”.

A tésztahidak teherbíró képessége ismét elkápráztatta a
közönséget

A felújított művelődési házban nagy tömeg nézte meg a kiállításokat és az iskolások avató műsorát

A hagyományos tésztaételek kategóriájában Csomor Attila és
csapata végzett az első helyen, s őrizheti egy évig a „Varázsfakanalat”. A díjat dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár adta át

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...vannak, akik emlékeznek még, hogy 2007.
március 3-án 19 óra 03 perckor hagyta el utoljára
vonat az izsáki állomást. Azon a szomorú, esős
estén egy 111 éves 4 hónapos és 3 napos történet
végére került pont. Akkor sokan búcsúztattuk
az utolsó vonatot és még többen reméltük, hogy
csak ideiglenes lesz ez a búcsú, hiszen nehéz volt
elhinni, hogy az 1896. október 25-én felavatott vasutunk örökre
megszűnik. Reméltük, hogy a Gyurcsány-Kóka páros vidéket
sújtó ámokfutása (iskolák, posták, orvosi ügyeletek, vasútvonalak
bezárása) nem maradhat büntetlenül. Senki nem teheti, hogy
hatalomra kerülve a választáskor tett ígéreteinek épp az ellenkezőjét
hajtsa végre.
Gondolom, sokakban táplálták az újraindítás reményét akkoriban az
olyan ellenzéki fideszes nyilatkozatok is, amelyeket a polgári szövetség
szakpolitikusa Fónagy János tett, egyebek mellett a KecskemétFülöpszállási vasútvonal kapcsán is. Ilyeneket: „Alapvetően súlyos,
gazdaságilag káros, az európai trendekkel ellentétes és az emberek
mindennapjait semmibe vevő intézkedés a mellékvonalak bezárása.”
„A nyilvánosságra került adatok kegyelemdöfést jelentenek a vidéki
embereknek és a magyar gazdaságnak.” „A vidéki vasútvonalak
bezárása nem takarít meg költségeket, hanem többletkiadásokat
jelent, ráadásul a kormány komoly károkat okoz, és a vidéken
élő százezrek, milliók életét nehezíti meg az intézkedés.” Az
akkori ellenzéki politikusok e nyilatkozataikkal párhuzamosan
konkrétan meg is ígérték, ha kormányra kerülnek, visszaállítják a
forgalmat a bezárt szárnyvonalakon. Mindezek után, a Fidesz-KDNP
pártszövetség 2010-es kétharmados győzelme után sokan várták
okkal a pozitív fejleményeket. Az első ilyen lépések el is indultak,
hiszen a 2007-ben a Gyurcsány-kormány által bezárt 14, majd a
2009-ben a Bajnai-kormány által bezárt újabb 24 vonalból 2010-ben
újraindítottak 11-et. Sajnos a miénk nem volt köztük.
Gondolom, a mellékvonalakkal kapcsolatos legújabb híreket hallva
immár kijelenthetjük, a mi vonalunk nem is lesz, mivel már ez a
kormány is a vonalritkításban gondolkodik. Mint mondják nem
szüntetik meg a most kijelölt vidéki szárnyvonalakat, csak ritkítják
azokon a járatokat (összesen 412 járat megszüntetését tervezik).
Nos, ez a vonalmegszüntetés előszobája. Így volt ez nálunk is. A
ritkán, nem megfelelő időben közlekedő vonatokról eltűnnek az
utasok, aztán máris bizonyítható, hogy nincs rájuk szükség. Ez
a kormány azzal (is) kampányolt, hogy számára fontos a vidék,
az ott élők sorsa. Úgy tűnik, azért annyira nem, hogy vasútjuk is
legyen...

Az iskolások több csapattal készítettek kiváló
ételeket. Az Izsáki Házitészta Kft. valamennyi
gyermekcsapatot díjazta

A Izsáki Házitészta Kft. dolgozóiból felállt
kórus az üzemben, munkával töltött mindennapjaikról énekeltek. Juhász Sándorné köszönetként azt mondta: „Amíg lesz tésztagyár
Izsákon, nektek is lesz mindig munkátok!”

A kiskunfélegyházi és kunszállási asszonyok
idén ismét bemutatták a hagyományos házitészta készítés fortélyait

Az V. Kolon Kupán valamennyi kategóriában
és korosztályban sokan álltak rajthoz, köztük
számos izsáki versenyző is

Három hosszú sorban főttek a bográcsokban a
finom ételek

IZSÁKI Hírek
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A méhnyak-rák megelőzése
védőoltással
A városi képviselő-testület tavaly és idén is úgy döntött, hogy anyagilag támogatja a lányok HPV vírus elleni védőoltását. Hogy pontosan
mit is jelenthet a HPV-fertőzés, s milyen következményekkel járhat,
arról dr. Rigó Barbara nőgyógyász (dr. Rigó József Zsolt főorvos
leánya) ír alábbi cikkében. Ajánljuk minden érintett leány és szüleik
figyelmébe. (Szerk.)
Nőkben a méhnyak-rák a második leggyakoribb rosszindulatú daganat. A nyilvántartott
esetek száma megközelíti a
másfél milliót, évente csaknem
500,000 az újonnan felismert
esetek száma és világszerte kb.
250 ezer nő hal meg évente a
betegségben. Magyarországon
is hasonló a helyzet.
A betegség elleni védekezés leghatékonyabb formája
a rendszeres nőgyógyászati
szűrővizsgálat, mert a daganat
kialakulását minden esetben
megelőző elváltozások (dysplasiák), kifejezetten lassan,
átlagosan 10 év alatt, fejlődnek
invazív daganattá. A nőgyógyászati rákszűrés célja a dysplásiák (cervicalis intraepithelialis
neoplasia, CIN) felismerése
cytológiai eljárással. A cytológiai rákszűrés bevezetése óta
eltelt évtizedekben azonban
nyilvánvalóvá vált az is, hogy az
eljárás érzékenysége elmarad az
ideálistól, a fel nem ismert esetek aránya elérheti a 30%-ot.
A h u m a n p apillomavirus
(HPV) a világ jelentős részén
a leggyakoribb szexuális úton
terjedő fertőzés. Az Egyesült
Államok Epidemiológiai Központja, a CDC, adatai alapján
ötven éves korukra a nők mintegy 80%-a legalább egyszer
találkozik a vírussal. Nőkben a
vírus legkönnyebben a méhszáj
átmeneti zónájában, a laphám
és a hengerhám találkozásának
területén, kerül a szervezetbe.
A HPV-fertőzés az esetek túlnyomó többségében jóindulatú
elváltozás, nemcsak a méhszájon, hanem a genitalis traktus
(szeméremtest, hüvely, végbél
környéke) egész területén. Az
esetek többsége klinikai jelek
nélkül zajlik, látható elváltozás sem megtekintéskor, sem
vizsgálat során nem észlelhető.
A látható elváltozással járó
fertőzés tipikus formája a szemölcsképződés (condyloma),
de általános tünetek ilyenkor
sem tapasztalhatók.
A HPV-fertőzés legveszélyesebb következménye a rosszindulatú átalakulás megindítása.
Általánosan elfogadott tény,
hogy a HPV-fertőzés kóroki
szerepet játszik a méhnyakon
fejlődő dysplasiák (CIN-1-23) és az invazív méhnyak-rák
kialakulásában. Jelenleg száznál több genotípust tartanak
nyilván a HPV vírusok között.
A vírusok biológiai hatásuk
alapján két csoportba sorolhatók. Globális felmérése alapján
18 magas kockázatú (high-risk
vagy onkogén) típust különböztettek meg 12 alacsony kockázatútól (low-risk vagy nem
onkogén), míg három típus

(HPV-26, -53, -66) az átmeneti
viselkedésű (ún. intermedier) besorolást kapta. Globális
járványügyi adatok alapján a
leggyakoribb onkogén típus a
HPV-16. A méhnyak-rák esetek
50-60%-ért ez a típus felelős,
további 10-12%-ban a HPV-18,
5-5%-ban pedig a HPV-31 és a
HPV-45 típus mutatható ki.
A HPV az esetek döntő többségében szexuális kapcsolat
során kerül a női szervezetbe,
ami egyben meghatározza a legfontosabb kockázati tényezőket
is. Közülük az életkor igen
fontos tényező, mert a fiatal
korosztályban a legnagyobb a
szexuális aktivitás, ami párhuzamot mutat a fertőzés gyakoriságával. Winer adatai szerint az
első szexuális kapcsolat utáni
négy évben 50% körüli a HPVfertőzött nők aránya. Fontos
tényező a fertőzött személy
szexuális partnereinek száma,
a partnerek fertőzési kórtörténete és viselkedési szokásai, a
szexuális élet kezdete, valamint
az érintettek immun-védekezésének állapota. Nőkben a HPVfertőzést kísérő Herpes és a
Chlamydia-fertőzés jelentősen
fokozza a vírus onkogenitását.
A HPV-fertőzés kockázati tényezői közé tartozik a fogamzásgátlók használata, a táplálkozási szokások, a dohányzás,
valamint a condom használat
mellőzése is.
Amióta több mint két évtizede
igazolódott, hogy döntően a
HPV-fertőzés felelős a méhnyak-, a szeméremtest- és a
hüvelyrák, valamint a jóindulatú szemölcsök kialakulásában, a megelőző védőoltás
kifejlesztése áll a tudományos
érdeklődés középpontjában.
A vírussal korábban nem fertőzött személynek adott védőoltással az immunrendszer
felkészíthető arra, hogy a vírus
bejutásakor felismerje a sejtes
támadást és azt közömbösítse.
A bevezetésre került oltóanyag
jellemzője, hogy kizárólag a
fertőzés megelőzésére alkalmas (profilaktikus vakcina)
és nem képes a már kialakult
fertőzés megszüntetésére (nem
terápiás vakcinák). Hatékony
és biztonságos védelmet képes
nyújtani a HPV-fertőzés, valamint a méhnyak dysplasiák és a
méhnyak-rák kifejlődése ellen.
A négykomponensű oltóanyag
(Silgard, Merck) a két leggyakrabban előforduló onkogén
típus (a HPV-16 és -18) és a
nemiszervi szemölcsök 90%-ért
felelős HPV-6 és -11 típusok
ellen hatékony. A védőoltásra
három alkalommal, az első napon, 2 hónap és 6 hónap múlva
került sor.

A négykomponensű oltóanyag
összesített hatékonysága a dysplasiák vonatkozásában 99%
volt azokban a fiatal nőkben,
akik az első oltás alkalmával
mind szerológiai (korábbi fertőzés), mind virológiai módszerrel (HPV kimutatása polimeráz
láncreakcióval, azaz aktuális
fertőzés) negatívak voltak.
Általános szabályként minden
esetben megfogalmazódik,
hogy arra a szexuális élet megkezdése előtt, tehát fiatal életkorban kerüljön sor. Ebben - az
egyébként minden szempontból
egészséges - korcsoportban
különösen fontos a védőoltás
biztonságos adagolása.
Az eddigi tapasztalatok alapján
az oltóanyag biztonságosan
adható. Az oltás helyén kialakuló reakciók gyakorisága
és súlyossága, valamint az
általános reakciók (láz, hidegrázás, stb) előfordulása alig
különbözik a hatóanyaggal és
a placebóval oltottak csoportjában. Eddig egyetlen esetben
sem kellett a három adagból
álló oltássorozatot mellékhatás
miatt megszakítani. Oltáshoz
kapcsolódó súlyos akut vagy
krónikus betegségről sem található beszámoló a nemzetközi
irodalomban.
A leggyakoribb rosszindulatú
elváltozást okozó HPV-típusok
ellen kifejlesztett védőoltások
egyszerre jelentik egy 30 éve
megfogalmazott tudományos
álom beteljesedését és egy éppen csak felsejlő, számos megoldásra váró kérdést magában
hordozó népegészségügyi stratégia kialakításának kezdetét.
Dr. Rigó Barbara
Maternity Magánklinika,
Budapest
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A kapcsolat
Mármint a férfi-női, helyesbítek
a női-férfi kapcsolat. Régen ezt
egyértelműen házasságnak hívták.
Voltak híres (hírhedt) szerelmi
kapcsolatok. Ezekből íróink sokat feldolgoztak regényeikben,
költőink verseiket szerelmükhöz
írták, (Ady: Léda). De voltak
érdekházasságok, melyekben szerelemről szó sem volt. A legény
szülei kinézték, hogy fiuk kinek a
lányát vegye feleségül, a lány szülei
szintén, hogy melyik fiúhoz adják
lányukat. Mert gazdag legény
nem vehetett el szegény lányt
(föld a földhöz, suba-subához,
guba-gubához). Aztán a szülők
megegyeztek, tartottak polgári és
egyházi esküvőt (papírral) hetedhét országra szóló lakodalmat és a
fiatalok házastársak lettek anélkül,
hogy közelebbről ismerték és
szerették volna egymást. Aztán a
fiatalok lassan, fokozatosan összeszoktak, összecsiszolódtak, közös
lett a gondolkozásuk, életcéljuk.
Kevés kivételtől eltekintve halálukig együtt éltek, gyermekeket
neveltek. A gyerekek családban
nőttek fel. A fiú látta apjától (ha
nem volt kocsmás) a lány az
anyjától, hogy ha ők is családot
alapítanak, mi lesz a feladatuk.
Jó előtanulmány, recept volt ez
a teljes családban való együttélés
a fiataloknak felnőttkorukra vonatkozólag. És ez így folytatódott
nemzedékről nemzedékre. De
ahogy a modern világban sok minden megváltozott, úgy a házastársi
kapcsolatok is megváltoztak. A
kapcsolatok lazábbak lettek. Az
„Izsáki Hírek” Anyakönyvi hírek
rovatában hónapokon keresztül ez
olvasható. Házasságkötés nem történt. A kapcsolatot is másként hívják. Hívják partnerkapcsolatnak,
életközösségnek, együttélésnek,
összebútorozásnak. Azt mondják
a fiatalok, hogy nem a „papír” a
lényeges a kapcsolatban. Természetesen, hogy nem, de azon kívül

sok minden. A kapcsolat nem csak
erotika, hanem teljes egyetértés,
egyféle gondolkodás a legkülönfélébb kérdésekben, közeli és távoli
célok megvalósításában, érzelmi
összekovácsolódás, közös hullámhossz és háromszor is türelem.
Mert a legtöbb fiatalnál ez hiányzik. A legkisebb nézetkülönbség
ok arra, hogy felrúgják a kapcsolatot, új kapcsolatot keressenek.
Ilyen esetben, ha már gyermek is
van egyedül ő a károsult. Két kirívó
szélsőséges eset. Ha a gyermek az
anyánál marad. Az anya fél, hogy
a gyermek hiányolja apját annyira, hogy esetleg hozzá szeretne
költözni. Hogy ez ne következzen
be, édesanyja kényezteti, ellátja
minden jóval, csak maradjon. A
gyermek tévézik, számítógépezik,
internetezik, szabadidejét ülve
tölti, nem mozog, hogy a sportot
ne is említsem. Fiatalon túlsúlyos
lesz, és korán előjönnek azok a
betegségek (cukor, érszűkület)
melyek kiegyensúlyozott életforma mellett csak a felnőtt korban
jelentkeznek. Ha a gyermek az
apánál marad. Az apa dolgozik,
nincs ideje s talán hajlama sem
úgy a neveléshez, mint az édesanyának. A gyerek szabadidejét
utcán tölti. Az utca gyereke lesz,
előbb utóbb rossz társaságba
keveredik, rászoktatják a drogra,
ahonnan csak egy lépés a bűnözés.
A Statisztikai Hivatal adatai szerint
10 millió alá csökkent a magyarok
létszáma és drasztikus csökkenést
jósolnak. Tudom, hogy sok a szociális gond, probléma, buktató, de
itt most nem az anyagi gondokról
van szó, hanem az érzelmekről.
Jó volna, ha a kapcsolat a fiataloknál nem csak futó kaland lenne,
hanem hosszantartó egész életre
szóló komoly kapcsolat családcentrikus gyermekek nevelésével
„Papír” nélkül így is igazi lenne a
modern kapcsolat.
Leitem Henrik
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Keresztények
Húsvéti idő vége, Lélekváró
idők vannak. Mi is hát önazonosságunk, mit jelent, hogy
Krisztushoz tartozunk? Mit
érünk, mire megy velünk a
világ? Szükség van-e ránk, Ezernyi kérdés a világ részéről,
ezernyi kérdés saját magunk
létéről. Erről vall a Diognétoszhoz írt levél, csaknem
ezernyolcszáz év távlatából:
„A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől
sem a táj, sem a nyelv, sem az
életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban, nem
beszélnek valami szokatlan
nyelven, nincs semmi különcködő életmódjuk. Tanításukat
nem okoskodásból vagy kíváncsi emberek izgágaságából
merítették, és semmi emberi
bölcselkedésre sem esküsznek,
mint sokan mások.
Ott laknak a görögök és barbárok városaiban, ahogyan kinek-kinek a sorsa megszabta.
Öltözködésben, táplálkozásban a lakosság szokásaihoz
alkalmazkodnak, de más szempontból egy csodálatos és mindenki számára hihetetlennek
látszó életmódot folytatnak.
Saját szülőhazájukban úgy
élnek, mint jövevények; mindenben részt vesznek, mint
polgárok; mindent eltűrnek,
mint idegenek; minden idegen
táj a hazájuk, és minden haza
idegen föld nekik. Házasságot
kötnek, mint mások; gyermekeik születnek, de nem dobják
ki magzataikat. Közös az asztaluk, de az ágyuk nem.
Testben vannak, de nem test
szerint élnek. A földön élnek,
de hazájuk az égben van. A
fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk
felülmúlja a törvényeket. Mindenkit szeretnek, őket azonban mindenki üldözi. Nem is
ismerik és mégis elítélik őket,
megölik őket, de életre támadnak. Koldusszegények, és
mégis sokakat gazdagítanak;
mindenben hiányt szenvednek,
mégis mindenben bővelkednek. Megszégyenítik őket, és
a szégyenben éri őket a dicsőség; rágalmaik visszahullnak
amazokra. Hírnevüket megtépázzák, de fényesen bebizo-

nyul igaz életük. Szidalmazzák
őket, és ők áldással felelnek
erre. Megvetik őket, de ők
tiszteletet adnak mindenkinek.
Jót tesznek, és mégis, mint
gonoszokkal bánnak velük.
Ha kínozzák őket, örülnek és
mintha életre támadnának.
A zsidók úgy hadakoznak ellenük, mintha pogányok volnának; a pogányok is üldözik
őket, de maguk a támadóik
se tudják, hogy miért bántják
őket.
Egyszóval: ami a testben a
lélek, azok a keresztények a
világban. A lélek jelen van a
test minden tagjában, a keresztények is ott vannak a világ
városaiban. A lélek ott lakozik
a testben, de mégsem a testből való; a keresztények is itt
vannak a világban, de ők sem
e világból valók. A láthatatlan
lélek a látható testben van:
a világban élő keresztények
is láthatók, de vallásosságuk
láthatatlan. A test haraggal
és harccal támad a lélek ellen,
mert akadályozza élvezeteiben,
pedig semmi jogtalanság nem
esett rajta; a világ is gyűlöli a
keresztényeket, mert ők visszautasítják élvezeteit, holott a
világot nem sértették meg.
A lélek szereti az őt gyűlölő
test tagjait; a keresztények is
szeretik üldözőiket. A lélek
be van zárva a testbe, de ő
tartja össze az egész testet; a
keresztények is úgy vannak a
világban, mintha börtönben
volnának, de mégis ők tartják
össze a világot. A halhatatlan
lélek mulandó hajlékban lakozik; a keresztények is e mulandó világban zarándokolnak
a mennyei örökkévalóságra
várva. A lélek jobbá lesz, ha
étellel-itallal nem kényeztetik
el; a keresztények is folyton
gyarapodnak, noha nap nap
után üldözik őket. Isten olyan
fontos őrhelyre állította őket,
ahonnan nem szabad elmenekülniük.”
Nos hát, testvéreim! Van
még mit formálódnunk, hogy
tényleg a világ világossága és
a föld sója legyünk!
Idézte: Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Minden májusi estén fél 7-kor kezdődnek a szentmisék a lorettói litániával. Köszöntsük együtt az Urat a Szűzanyával!
- 17-én, csütörtökön Urunk mennybemenetelének ünnepe van.
Az ünnepi szentmisét este fél 7-kor végezzük.
- A gyermekek első szentáldozása május 20-án a 9 órai szentmisében lesz.
- Június 1-én, pénteken lesz a solti esperesi kerület hitoktatóinak
lelki napja Izsákon.
- A tanévzáró Te Deumot június 3-án, Szentháromság vasárnapján tartjuk.
- Az Úrnapi körmenetet június 10-én, a 9 órai szentmise után
végezzük.
- Minden testvérünknek testet-lelket üdítő nyári szabadságot
kívánunk!

Református múltunk 40.
„1812. 8. Maii Közönséges
gyűlésben:
Második esztendejét Curatorságának el töltvén Cséplő János,
közmegegyezéssel választatik,
mind idejére nézve, mind buzgóságára és szorgalmatosságára
nézve, Érdemes Gudits István.
Ugyan ekkor választatott Egyházfinak Hörtsök János és mind
ketten fel is eskettettek.
Elöljáróknak választattak Ns.
Csukás Ferentz, Szegedi István,
Szegedi Pál és Czirkos János.
Valamint az egész templombéli
székek elosztása, ugy kivánván

a dolog egyedül az Helybéli
Ekklésiai Gyűlési Előljáróságot
illeti. Ugy meg kivánván a dolog
természete, hogy ha az Előljárók rendet kívánnak tartatni a
székekhez való járásra nézve a
Gyülekezetben, ugy magok is a
hozzájok illő rendel foglaljanak
helyt a Templomba, és azt állandóúl megtartsák.
Erre nézve az öregebb Elöljárók
között graduatio, az ujjaknak pedig a szék adás ekképpen lett.
A Felső Székbe fognak járni:
Csukás András, Horvát Péter.
Alsó székbe: Csukás Ferenc,

Kétségkívül hasznos és biblikus igazodásnak tudhatjuk
azt az igyekezetet, hogy mindenek szép és ékes renddel menjenek végbe. Igaz ez a tisztségek betöltésére,
melynek váltakozása akkoriban két éves ciklusokban
történt. Nyilván azért is, mivel a gyülekezet számosabb rátermett emberrel büszkélkedhetett. De igaz a
székek és az ülésrend ügyére is, amely évszázadokon át
foglalkoztatta a református zsinatokat is. Régtől fogva
tiltották a biblikus mérték szerint törvényt szabó atyák,
hogy valakinek saját széke legyen az Isten házában. Ott

Cséplő János, Szegedi István.
K (-eöszt ? - N.Á.) székbe:
Csősz Mihály, Szegedi Pál, Czirkos János.
Jegyzés: itt végződnek Tiszteletes Tekes István Predikátor
úr idejebéli Consistoriális acták.
Következnek Tiszteletes Motsy
József Predikátor idejebeliek,
a ki ezeket is 1813-tól fogva,
a mint jegyzékekben találta
feljegyezte.
P.IV/ 29.ol.
közli: Nagy Árpád

ugyanis mindenki egyenlő, sőt Jézus akarata szerint
„egyenlőbbek” sincsenek! Ez különbözteti meg az orwelli
állatfarmot az Isten országától...
Remélhetjük, hogy jól értjük a régiek feljegyzését, és
„csak azért” kellett ilyen kijelölést tenniük az elöljárók
esetében, hogy a „székekhez való járás” rendjét fenntartsák. Gondolhatjuk: mivel olyan számosan jártak
templomba, hogy jól kellett gazdálkodni a hellyel.
Ilyen idők is voltak...

-na-

Gyülekezeti hírek
- május 17-én, 18 órától: istentisztelet Mennybemenetel ünnepén
- május 21-én, 17 órától: első éves konfirmandusok vizsgája
- május 24-25-26., 18 órától: bűnbánati, előkészítő istentiszteletek
- május 27., 10 órától: pünkösdi istentisztelet, másodéves konfirmandusok fogadalma, úrvacsora.
- május 27., 14.30: Kisizsákon az ökumenikus kápolnában pünkösdi istentisztelet
- május 28., 10 óra: ünnepzáró istentisztelet, úrvacsora.
- június 17-én, 17 órától: tanévzáró istentisztelet
- bálványosváraljai testvérgyülekezet látogatása: július 12-15.
- ifjúsági tábor: Simontornya, augusztus 6-11.

IKEM hírek
- június 10. (vasárnap), 10 órától: Trianon-vasárnap a református templomban. Emlékbeszédet
mond: Dr. Győri-Nagy Sándor kultúrökológus. Mindenkit szeretettel várunk!
- a negyedik rovásírásos helységnévtábla (Orgoványi útra) elkészítésének céljaira adományokat
szívesen elfogadunk. Előre is köszönjük!

MEGEMLÉKEZÉS
Vida Mihály
halálának 10.évfordulójára
Már 10 éve, hogy örök álom zárta le szemedet.
Azóta is könnyek között emlegetjük nevedet.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Szerető férj voltál, drága édesapa,
jó testvér és boldog nagypapa.
Szerető családod nem felejt el soha.
Felesége, Fia, Lánya, Menye, Veje,
Unokái

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Bognár Lajosné
Elschek Ilona
élt 92 évet

Hálás szívvel mondunk köszönetet

Ezúton szeretnénk megköszönni
minden kedves rokonunknak,
ismerősünknek
együttérzésüket, részvételüket
a temetésen és a gyászmisén, a sírra
helyezett virágaikat,
részvétnyilvánításaikat, melyekkel a
gyászban érzett fájdalmunkat
igyekeztek enyhíteni.
Bognár család

mindazoknak, akik
Terecskei Istvánné
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

IZSÁKI Hírek

. oldal

Egyházügyi törvény
Az EGYHÁZ lényegéről gondolkodni és szólni nem csak
azért időszerű, mert országunk
életének szinte minden területén rendet tenni akaró országgyűlés ezt a nagyon fontos és az
emberek lelki békéjét is komolyan meghatározó tényezőjét az
oktatás úgy, az egészség ügy,...
után is vizsgálat tárgyává tette.
Ez a vizsgálat kifejezetten
olyan szempontból történt,
hogy az ,,egyház”-ként működő
több mint kettőszáz közösség
megérdemli-e az állami költségvetésből nyert támogatást.
Tavaly júliusban még 14, idén
februárban újabb 17 tag került
be a támogatandók körébe, majd
később az Európai Uniónak
és a Velencei Bizottságnak
szigorkodó véleményét figyelembe véve - a hírek szerint akár
84 tag felé is nyitott az elfogadó
határozat hozatalára jogosult
hivatal.
A nagyon leszűkítő első határozat után a gyors és jelentős
változtatás sora arra utal, hogy
olyan témához nyúlt a politika,
amit szinte lehetetlen a manapság dívó ,,lelkiismereti és
vallásszabadság” megsértése
nélkül tisztázni. Ez esetben
szükségesnek tartom a különböző „vallásos” fogalmak megvilágosítását, így az EGYHÁZ igazi
fogalmának megértetését nem
csak a hívő, de az EGYHÁZ-zal
kapcsolatot nem tartó emberek
számára is, hogy világosan lássa
az, aki tagjaként hozzá tartozik,
mit is jelent az egyháztagság,
és az is, akit talán ez az egész
nem is érdekel, legalább is addig nem, amíg meg nem érti a
lényegét.
A XX. század utolsó évtizedéig
Magyarországon négy, úgynevezett ,,történelmi egyházat”
ismertek el annak ellenére, hogy
keletről és nyugatról jövő guruk
és ,,igazságot hirdetők” számlálatlanul jöttek, aratva a ,,lelkiismereti és vallásszabadság”
ürügyén, mivel mi mindenre
„nyitottak” voltunk.
A történelmi egyházaknak kialakulási sorrendje sokat elárul
nem csak az emberi lelkiség
alakulásáról, de a Teremtőnek
egész emberiséget érintő akaratáról is.
Az ókor lelki sötétségében félelemben élő emberiség kereste
a biztonságot és nyugalmat. Ezt
mindenfajta természeti erő és
szépség istenítésével igyekezett
elérni.
Az első pozitív elmozdulás akkor történt amikor 4500 év távlatában a Tigris és az Eufrátesz
folyó síkságán volt ősi város, Ur
egyik lakója megbízatást kapott.
Ábrahám volt ő, izráel népének
őse, aki engedelmessége, bizalma és reménysége miatt az
egész emberiségre kiható áldást
nyert így: „Általad nyer áldást
a föld minden nemzetsége.”
(V.Mózes l2:3.) lzráelt, mint
népet, és mint hit- közösséget
nem lehet kihagyni az EGYHÁZ
eredetének vizsgálatakor, mert
ők a gyökér, amelyből aztán

,,hajtás sarjadt lsai gyökeréből,
és népek uralkodójává emelkedik: benne reménykednek
a népek’” (Róma 75:12.) lsai
Dávid királynak az apja volt.
Ennek a királynak uralkodása
idején kapott megerősítést lsten
ígérete, hogy utódja örökké fog
uralkodni. Az a Szabadító, akiről
próféták részletesen mondtak
jövendölést, valóban „Dávid
házából” született, és Názáreti
Mesternek hívták.
lzráel népének kiválasztása
azzal a céllal történt, hogy ők
népként, az Egy Isten iránti hűségükkel várják a Szabadítónak
közülük való megjelenését. Amikor ez megtörtént közel kétezer
éve, - karácsonykor ünnepeljük
ennek évfordulóját, - csalódtak
benne, mert nem hadvezérként
jelent meg Ő, hanem szelíd
tanítóként.
A Názáreti Mester 30 éves volt
amikor neveltetésének körzetében, Galileában az emberek
közötti nyilvános működését
megkezdte. A választott nép vezetői féltékenyen lesték minden
lépését, de a köznépből verbuválódó ezrek számára rendkívüli
volt Ő, mert úgy tanított, mint
akinek hatalma van. (Máté
ev.7:29.). Szeretet hatalom volt
az övé, ezért akiket tanítványául
elhívni akart, azok azonnal engedelmeskedtek. Kialakult a tizenkettes tanítványi kör, amelynek
első tagja Simon Péter volt. Az
EGYHÁZ Istentől elhatározott
titkos szerveződésének különös szakasza volt ez, amelyben
ugyanúgy érvényesült a megbízás-elhívás momentum, mint
az ősatya, Ábrahám esetében.
Ezen a ponton azonban már
felgyorsultak az események,
mert a Mester tanításainak,
cselekedeteinek hatására egyre
nyilvánvalóbbá vált küldetésének célja: segíteni a szegényeken, gyógyítani a betegeket,
vigasztalni a gyászolókat, életük
céltévesztései miatt lelkükben
szenvedőket felmenteni, ...és
legvégül az, hogy az övéi iránti
szeretetét abban mutassa meg,
hogy ártatlanul életét is adja
értük, keresztfára függesztve.
Mindez a sokakat elérő és megmozgató munkálkodás az első
tanítványban, Simon Péterben
egy nagyon jelentős felismerést
szült: ez a Mester az, Akit ígért
a történelem Ura, akiben
megáldatik minden nép! A
Máté evangéliuma 16. rész 16.
versében így olvashatjuk az ő
válaszát mesterének arra kérdésére, hogy ,,kinek mondanak
engem az emberek?” ,,Te vagy
a Krisztus, az élő Istennek Fia!”
Ez a mondat azt jelenti, hogy
felismerte mesterében azt, Aki
nem csak megbízást kapott földi
küldetése hűséges teljesítésére,
de ünnepélyes ,,beiktatást” is.
(A Krisztus név jelentése: felkenetés által megbízatásához
hatalmat kapott.)
Nagyon jelentős az evangélium
(görög szó, ,,örömhír”-t jelent)
- 16. részének ez a szakasza,
mert ebben szól a Mester-Jézus

először arról, hogy Péternek erre
a felismerésére építi fel EGYHÁZÁ-t. Ezen a helyen jelenik meg
először az ,,eklézsia”, görög szó,
amit a magyar nyelv EGYHÁZnak fordít. Azoknak közössége
az EGYHÁZ akik lelkükben
elhívást, megszólítást kaptak a
Jézus Krisztus kereszthalálára
vetett hitre, bűneik bocsánatára. Jézus Krisztus nem csak
meghalt, - nagypéntekenként
emlékezünk halálára, - de fel is
támadott ember által meg nem
magyarázható módon. (A feltámadás ünnepe a húsvét.) Bűnösök társaságában kínos halált
szenvedett el, de ez az ő számára
nem a csúfos vég volt, ami azt
jelentette volna, hogy hiába a
jó szándék, a segíteni akarás, a
szeretet, mindezt nem érdemes
munkálni még a Teremtőnek
sem, mert úgyis bukás a vége!
Az ő küldetésének hűséges teljesítéséért mondhatta az övéinek,
a benne bízóknak bátorítóan
feltámadása után: ,,Nekem adatott minden hatalom mennyen
és fődön, menjetek el, tegyetek
tanítvánnyá minden népet!”
Így lettek a tanítványokból
apostolok („apostol” görög
szó, küldöttet jelent), küldöttek
az akkor ismert világba, hogy
hirdessék Krisztus szeretethatalmát a bűnök bocsánatára.
Teremtőnknek, rajtunk segíteni
akaró Urunknak világos, tiszta
a ,,munka-módszere”. Minden
korban, Ábraháméban, a tanítványokéban, - aztán előre ugorva
időben, - ránk is vonatkozóan úgy intézi, hogy nem csak
megszólít, elhív, megbízatást
ad, erőt is ad hozzá, amely erő
határozottá tesz a küldetés
engedelmes teljesítése közben.
Így gondoskodott ERŐ-ről a
megbízatást kapott tanítványok
esetében is, mert Krisztus nem
csak ígérte, de az Atya Istenhez való visszatérése után el is
küldte a LELKET, az Erőnek, a
Bölcsességnek és Világosságnak
lelkét. Az EGYHÁZ pünkösdkor
ünnepli a Szentlélek kitöltetésének napját, amely egyben az
EGYHÁZ ,,születésnapja,, is.
Történt ugyanis, hogy Krisztus
feltámadása után ötven napra, (a ,,pünkösd” magyarosan ejtett
görög számnév, ,,ötvenedik”-et
jelent), - a Jerusálemben tartózkodó tanítványokra bátorságot
adó Lélek ereje szállt és a vezető
apostol, Péter megtartotta a
Krisztusról szóló bizonyságtételét, amelynek hatására háromezer ember döntött úgy,
hogy elfogadja bűneik megvallása által Krisztus bünbocsájtó
szeretetét. Az EGYHÁZ így és
itt vált először a tanítványi kis
kört felduzzasztóan a bűnbocsánat erejében bízó emberek
közösségévé.
(A következő számban megjelenő rész a Krisztus-hit Európában való elterjedéséről szól,
összehasonlítva a mai állapotot,
amelyben már a keresztet is
szégyenlik sokan.)
Bérces Lajos
nyugalmazott lelkész

2012. május 21.

Szeretetmorzsák
az izsáki karitász
életéből

Az alábbi összeállítás a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete, a Katolikus
Karitász országos lapjában,
az Adásidőben jelent meg,
bemutatva az izsáki szervezet
munkáját.

Karitászösztöndíj

Az izsáki karitászcsoport
2010. március 1-jei gyűlésén
létrehozott egy támogatási
alapot azzal a céllal, hogy
izsáki katolikus fiatalokat
(14 és 18 év között) segítsen
és buzdítsa őket eredményesebb tanulmányi eredmény
elérésére. A karitászcsoport
korlátozott pénzügyi lehetőségei ellenére, sikerült egy
meghatározott összeget erre
a jó és nemes célra félretenni.
Ebből a pénzből az elfogadott
szabályzat szerint jelenleg tíz
tanulónak adunk személyenként havi 3000 forintot.
A „Karitász-ösztöndíjat” hat
hónapig adományozzuk, majd
meghosszabbítjuk újabb hat
hónappal vagy újabb fiatalokat
választunk ki. Ezt az összeget
a karitásztagok adják át a
szülőknek. Ezúton szeretnénk a tanulók nevében is
megköszönni sok segítséget
mindenkinek. Ha ez a nagylelkűség tovább növekszik,
úgy még többeknek tudunk
segíteni. Adja Isten, hogy
nagylelkűségben gazdagodjon
minden adományozó vagy
leendő adományozó. „Senki
ne keresse csak a maga javát,
hanem másét is.” (Fil 2,4)

Nagyszülők
ünnepe

Szent Anna, a nagyszülők
védőszentjének ünnepén köszöntjük a nagyszülőket már
2005 óta. A karitászcsoport
minden tagja lelkesen készült erre a szép napra. Akik
nehezen mozognak, azokat
autókkal szállítjuk. Ennek is
köszönhető, hogy 40-50 nagymama és nagypapa tud részt
venni ezen az eseményen.
Minden ilyen alkalom szentmisével kezdődik, amely értük
van felajánlva. Szentmise
után a Közösségi Házba átsétáltunk, ahol már szépen
megterített asztal várta a
vendégeket. Virággal és gyertyákkal díszítettük az asztalokat és mindenkinek apró

ajándékot is tettünk a tányérja
mellé. Imre atya köszöntötte a
jelenlévőket, majd a karitászcsoport kis műsor keretében
énekeket adott elő, közben
szívhez szóló történetet olvastunk fel Szent Anna életéből,
és verseket is mondtunk.
Azután vidám éneklésbe kezdtünk, amibe a nagymamák és a
nagypapák is bekapcsolódtak.
Ebéd előtt megemlékeztünk
azokról, akik már nincsenek
közöttünk. Ebéd után jóleső
beszélgetés alakult ki, majd
lassan hazatértek vendégeink. Öröm számunkra is ez az
ünnep, mert örömet szerezhetünk nekik.

Karitászbál

Idén immár 14. alkalommal
rendeztük meg jótékonysági
bálunkat, amelynek elején
Podmaniczki Imre esperes
atya köszöntötte a vendégeket, kiemelve a jótékonykodás fontosságát, hiszen a
megjelent vendégek a jegy- és
tombolavásárlással rászoruló
családokat és egyedülállókat
támogatnak Izsákon. Vacsora
után kezdődött a fiatalok és a
házközösség vidám műsora,
amellyel jól megnevettettek
bennünket. Az ifjúság még egy
nyitótánccal is kedveskedett,
amely megadta az alaphangulatot a táncos mulatsághoz. Éjfél körül került sor a
tombolára, amelyre városunk
lakói rengeteg szép és hasznos
tárgyat ajánlottak fel. Miután
minden ajándék gazdájára
talált, folytatódott a tánc egészen hajnalig.
A résztvevők nem csak jól
érezték magukat, hanem az
adományaikkal a karitász
munkáját is elősegítették.
Fontos kiemelni azt is, hogy
nemcsak a jelenlévők segítettek, hanem sokan, akik a
bálba nem tudtak eljönni, de
ajándékkal és pénzbeli adománnyal támogatták ezt a jó
szolgálatot. Mi, karitász tagok
elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy a szerényebb anyagiak között élőket a bálból is
származó bevételből csomagokkal vagy pénzbeli juttatással támogassuk. Ezúton is
szeretnénk megköszönni az
adományokat.
Nagy Ferencné
az izsáki csoport vezetője

Izsáki polgárőrök
is segítettek
Április 30-án hatalmas területen lobbant lángra a Kiskunsági
Nemzeti Park egyik bugaci területrésze. Csaknem 1.100 hektár erdő
és ősborókást pusztítottak el a lángok a több napig tartó tűzben.
Május 1-jén A Kolontó Polgárőr Egyesület három tagja Nagy István,
Székely Gyula és Papp Gábor is részt vett az oltásban. A 82-83-as
szelvényben akadályozták meg a tűz továbbterjedését.
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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak:
Számviteli beszámoló adatai
Beszámoló sor (1000HUF)
Mérleg adatai
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III.Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III.Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III.Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII.Mérleg szerinti eredmény
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN
Eredménykimutatás adatai
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Közhasznú eredménykimutatás adatai
Összes közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
- alapítótól
- központi költségvetésből
- helyi önkormányzattól
- egyéb
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel (A+B)
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordításai
Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyév
103 179
80 005
23 174
41 993
1 916
38 356
1 721
39 357
184 529
43 997
1 000
24 699
10 000
8 298
140 309
106 936
33 373
223
184 529
211 684
487
92 361
78 161
12 693
5 773
23 183
17
14 662
-14 645
8 538
240
-240
8 298
8 298
8 298
143 783

143 279
504
68 405
212 188
123 163
51 135
43 871

. oldal

Értékcsökkenési leírás
8 955
Egyéb ráfordítások
5 470
Pénzügyi műveletek ráfordításai
13 732
Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
80 727
Anyagjellegű ráfordítások
41 226
Személyi jellegű ráfordítások
34 290
Értékcsökkenési leírás
3 738
Egyéb ráfordítások
303
Pénzügyi műveletek ráfordításai
930
Rendkívüli ráfordítások
240
Összes ráfordítás
203 890
Adózás előtti vállalkozási eredmény
-12 322
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény
-12 322
Tárgyévi közhasznú eredmény
20 620
Tájékoztató adatok
Személyi jellegű ráfordítások
78 161
Bérköltség
56 581
bérköltségből: megbízási díjak
bérköltségből: tiszteletdíjak
Személyi jellegű egyéb kifizetések
5 269
Bérjárulékok
16 311
A szervezet által nyújtott támogatások
1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma:
KÓCSÓ MÁRTA 6000 Kecskemét Fagyöngy u 1. 002163
2. A szervezet bemutatása
Társaságunk 2000.02.01. napjával KHT-ként alakult, majd 2009. július 01 napjától törvényi
rendelkezés alapján Nonprofit Kft alakult, melybe 2009. december 31 napjával beolvadt az
alapító Inno-Kom Kft-a.
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetőségének
Címe: Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft 6070 Izsák Kossuth tér 8.
Telefon: 76/568-076 Fax: 76/568-075, E-mail: inno-kom@freemail.hu
2.2. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége kizárólag
a víz-és szennyvízszolgáltatás, mely az össztevékenységből árbevétel arányosan 66 %-át teszi
ki. Tárgyévi közhasznú eredményünk üzemi szinten 39 318 ezer forint. Ez az üzemi eredmény
teszi tolerálhatóvá a 37 milliós vevő kintlévőséget.
2.3. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés főbb jellemzői árbevétel
arányosan
- vízszolgáltatás
25,46%
- szennyvíz szolgáltatás
40,08 %
- javító-karbantartó (városgazdálkodás)
6,08 %
- közétkeztetés (konyha)
23,16 %
- egyéb
5,22%
3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásának jellemzői, a vagyon szerkezetének tárgyévi változásai, a vagyoni
helyzet tárgyévi alakulása az alábbi:
2011. évben nagyobb mértékű beruházást nem eszközöltünk, csak kisértékben (ami egyébként
is kisértékű értékcsökkenés elszámolás szempontjából is).Az 1600 ezer forint értékű beruházást a szennyvíztisztító telepen eszközöltünk. Saját tőkénk 8298 ezer forinttal növekedett, így
vagyon felélés nem történt.
4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának
az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem vett igénybe ill. nem is kapott.
4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált, mivel nem
is kapott.
5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
Az IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT a tárgyévben sem költségvetési, sem más forrásból
nem kapott támogatást. Bevételeit kizárólag árbevétel útján realizálta.
Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet a tárgyévben pályázati úton a Munkaügyi Központ által foglalkoztatási támogatásként kapott 443 ezer forintot, melyet a közhasznú tevékenység egyéb bevétel tartalmaz. A
támogatás közhasznú tevékenység foglalkoztatottját érintette.
Közhasznú tevékenység bevételei
Az IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételei
kizárólag víz-és szennyvízszolgáltatásból erednek. Az eredmény kimutatás szerintit 143783
ezer forint összegben.
Vállalkozási tevékenység bevételei
Az IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit
mutatják az alábbi adatok
Ügyviteli szolgáltatás díja
2700 ezer Ft
Piacbérlet
1496 ezer Ft
Városgazdálkodás árbevétele
12873 ezer Ft
Étkeztetés árbevétele
49038 ezer Ft
ITV -IH árbevétele
1915 ezer Ft
Egyéb árbevétel
383 ezer Ft
5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást
nem nyújtott.
Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői személyében változások történtek, új tisztségviselők kerültek
kinevezésre. A képviselő testület nem határozott meg tiszteletdíjakat.
Közhasznú tevékenység működési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint
kerültek elszámolásra azaz elsődlegesen költséghelyre könyvelünk és csak másodlagosan
költségnemre.
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Lezárult az „I. Csőrre Tölts”
madárfotó pályázat
fotó, melyet szintén Pintér Jennifer
készített. A harmadik helyezett
„Pihennek” című képet, Kelly
Gordon Donald (Tiszavasvári 4,5
éves) fotózta. Különdíjat érdemelt
a „Kacsás sziget” című kép, Kelly
Patrick Alexander (Tiszavasvári 7
éves) munkája. A felnőttek kategóriájában huszonegyen mérték
össze fotóstehetségüket. Tényleg
nem volt könnyű helyzetben a
zsűri, hiszen jobbnál jobb képeket
küldtek a pályázatra. Első helyen
Litauszki Tibor (Kiskőrös) „Adj

„Adj helyet magad mellett”

VI. Izsáki Tánc-show
Fesztivál

A Dance Love Club 7 (DLC7)
április 14-én rendezte meg a VI.
Izsáki Tánc-show Fesztivált. Az
esti eseményt az Izsáki Önkormányzat nevében Bérces Lajos
nyitotta meg, majd a fesztivál
főszervezője, Rendek Tímea - aki
egyben a DLC7 vezetője - köszöntötte a közönséget: „Úgy gondolom, különleges rendezvény a
miénk. Egy kulturális program,
amely felvonultatja Izsák összes
táncosát, valamint vendégül látja
azokat az elkötelezett előadókat
is, akik csupán a közönség kedvéért, egymásért és a tánc iránti
imádatért jelennek meg nálunk,
immáron legalább második alkalommal. Egy különleges szombat
esti program, mely rendhagyó,
hiszen hatodik éve nyitja meg
kapuját a közönségének belépődíjmentesen. E lehetőség, hogy
egy ilyen színvonalas és sokszínű
programot ingyenesen látogathasson a nagyérdemű, elsősorban a csapatoknak köszönhető,
hiszen ők azok, akik felajánlják

előadásukat.”
A fellépők sorában bemutatkozott a Bözs Feeling Dance
Kiskőrösről, a Gold Dance izsáki
és orgoványi csapata, az Izsáki
Mazsorett, Józsa Gyöngyi és párja
Kiskunhalasról, a Kahena Bellydance Company Kecskemétről,
Szaporán Nóra Páhiról, a School
Dance az izsáki általános iskola
aerobikosaiból és természetesen a
rendezvényért felelős DLC7.
A tánc-show egyik különlegessége volt, hogy összeállt és egy meglepetés-előadással nosztalgiázott
az Ex-DLC7, azokból a táncosokból, akik 7 évvel ezelőtt az alapítók
voltak, akik megrendezték az I.
Izsáki Tánc-show Fesztivált.
A közel 3 órás rendezvény alatt
az izsáki sportcsarnok teljesen
megtelt érdeklődőkkel, akik tenyerüket nem kímélve tapssal
hálálták meg a nagyszerű előadásokat, kiváltképp az utolsó
szekciót, amely egy negyedórás,
fergeteges UV-show volt.
-re-

130 fotó érkezett be a Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület 7hcs-Kiskőrös, valamint a Kiskunsági Madárvédelmi
Egyesület közös madárfotó pályázatára. A fotóverseny célja, hogy
népszerűsítse a madárvédelmet és
a két természetvédelmi munkával
foglalkozó egyesületet. A zsűrizés
Izsákon, a Vino étteremben történt, a zsűri tagjai voltak: Kurmai
Péter KNP tájegységvezető, Németh Ákos a Kolon-tavi Madárvárta szakmai vezetője, Bíró Csaba
őrkerület-vezető, Sápi Tamás
természetvédelmi őr, dr. Hamar
Sándor, a KME elnöke, Gerencsér
Gyula, a KME titkára, valamint
Gyalogné Klajkó Eszter (Miújság),
Boda Zsuzsa (Kőrösi Hírek) és
jómagam Kósa Gyula egyesületi
aktivista, ötletgazda. Közel három
órán át tartott a bírálat. Nem volt
könnyű eldönteni, hogy milyen
sorrend alakuljon ki a legjobb
képek között. Két kategóriában

„Tavaszi találkozó”
hirdettem meg a versenyt,18 év
alattiak és 18 év felettiek részére.
Ifjúsági kategóriában hatan neveztek. A győztes Pintér Jennifer
(Siófok 17 éves) lett „Az ezüstsirály repülése” című fotójával.
Második helyezett a „Dolmányos
varjú pihenése a magasban” című

„Harc az utolsó falatért”

helyet magad mellett” című fotója
végzett, második lett a „Harc az
utolsó falatért” című fotó, amelyet
Lenner Ádám (Szolnok) készített,
egyben ez az alkotás lett a közönségdíjas is, a harmadik helyen a
„Tavaszi találka” című kép végzett,
melyet Kun Krisztina (Békés)
küldött be. A főbb díjakon kívül
27 különdíjat is kiosztottunk a verseny támogatóinak köszönhetően.
A rendezvény anyagi támogatói:
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 7hcs, Fotostop
Fotóáruház Kaposvár, Kiskunsági
Madárvédelmi Egyesület, Kósa
Gyula, Kőrösi Hírek, István Borház Kft.
A győzteseknek és a résztvevőknek gratulálok, jövőre ugyanitt
ugyanekkor!
Kósa Gyula természetvédő

Torna Diákolimpia országos döntő
A Makón április 1-jén megrendezett Torna Diákolimpia
országos döntőjében, az I-II.
korcsoportosok versenyében
tornáztak az izsáki versenytornások. Összeszedett, szép
gyakorlatokat bemutatva kezdték meg a második fordulóban
talajon a versenyzést. A kezdeti
siker doppingolta a gyerekeket.
A második szeren, a gyűrűn,
tovább tartott a lelkesedés (A
szerenkénti döntőben gyűrűn 3.
lett a csapat!). Sajnos a harmadik szeren, az ugráson egy kicsit
megremegett a téttől a lába
tornászainknak. Kisebb rontásokkal sikerült bemutatniuk a
gyakorlatot. Ettől függetlenül
kiemelkedő eredményt értek
el! Az országos döntő összetett
csapatversenyben 5. helyezett
lett az izsáki csapat!
Szabó József

Csapattagok: Bárdi Áron, Deák Trisztán, Hajma András, Lakos Lajos, Mózes László, Vida Jonatán és Farkas Balázs
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásról
és a 2011.évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.24) önkormányzati rendelete
Az alapfokú művészetoktatási oktatásban részesülők
térítési díjáról és tandíjáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és a (2) bekezdésben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)
bekezdése alapján - figyelembe véve a magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.
évi CLIX. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendeletben foglaltakat - az alábbi rendeletet alkotja:
I.
1.§
A Képviselő-testület a többször módosított 1/2011.(II.16.) rendeletével megállapított 2011.évi
költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
(1)Kiadás főösszege:		
968.425 ezer ft
Bevétel főösszege:		
968.299 ezer ft
(2)
bevételi főösszegen belül a
* Költségvetési bevétel összege:		
903.417 ezer Ft
* Finanszírozási bevétel összege:
64.608 ezer Ft
* Függő,átfutó, kiegyenlítő bevétel:
274 ezer Ft
(3)
Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének részletezését az 1-2.számú mellékletek
tartalmazzák.
(4) A Rekultivációs Társulás bevételi és kiadási főösszegének részletezését a 15-16. számú mellékletek tartalmazzák
II.
Az éves költségvetési beszámoló részei
2.§
(1) A közzé teendő egyszerűsített éves költségvetési beszámoló részei az alábbiak, melyek a rendelet mellékleteit képezik:
a) egyszerűsített könyvviteli mérleg ( 1. sz. tábla )
b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentés ( 2. sz. tábla )
c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás ( 3. sz. tábla )
d) egyszerűsített eredmény-kimutatás (4.sz. tábla)
2) A zárszámadási rendelet részeinek tartalma megegyezik, illetve összehasonlítható a költségvetési
rendelet és módosításainak adataival.
II.
Költségvetési bevételek
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit 903.367 ezer Ft-ban, a
finanszírozási bevételeket 64.608 ezer Ft-ban, a függő, az átfutó és kiegyenlítő bevételeket 274 ezer
Ft-ban,a bevételek teljesítését összesen 968.299 ezer Ft-ban fogadja el.
(2) A bevételeket bevételi forrásonként az 1. sz. melléklet, míg a költségvetési szervek bevételeit
forrásonként alcímek szerinti bontásban a 1/a. sz. melléklet tartalmazza.
III.
Költségvetési kiadások
4.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait 861.207 ezer Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 111.988 ezer Ft-ban, a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadásokat - 4.770
ezer Ft-ban, a kiadások teljesítését összesen 968.425 ezer Ft-ban fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiemelt kiadásainak teljesítését kiadási
jogcím szerint a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/a. sz. mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el. A 2/a F oszlop
részletezése mellékleten a speciális célú kiadások teljesítését részletező kimutatás tartalmazza.
5.§
(1) Az Önkormányzat 2011.évi költségvetési hiány-többlet megállapítását a 3.számú melléklet
tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Rekultivációs Társulás 2011. évi hiány- többlet megállapítását a 3/a.
számú melléklet tartalmazza.
6.§
(1) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 33.312 ezer Ft., a beruházási kiadások teljesítése 26.695 ezer Ft.
(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését alcímek szerint az 5. sz.
melléklet tartalmazza. A további részletező mellékletek (5.1, 5/a és 5/b.) bemutatják feladatonként
a felmerülő kiadások megnevezését és összegét.
IV.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. §
(1) Az Önkormányzat 2011. évi pénzeszközének változása:
nyitó pénzeszköz tárgyidőszak elején:
8.330 ezer Ft
záró pénzeszköz
tárgyidőszak végén: 8.204 ezer Ft
pénzeszköz változás:			
126 ezer Ft
melyet a 4. számú melléklet mutat be.
(2) 2011. évi gazdálkodás módosított pénzmaradványa. 51.507 ezer Ft.
8. §
(1) A 2011. évi vagyonmérleg szerint az eszközök és források értéke
3.185.560 ezer Ft.
(2) A mérleg alakulásának számszerű bontását az 1. sz. tábla mutatja be.
(3) Az Önkormányzati vagyonkimutatást a 6. sz. melléklet, további mellékletei (6.A.,6.B) az ingatlanvagyon kataszter összesítőjét és a „0”-ra leírt ingatlanok kimutatását tartalmazza.
9.§
Az önkormányzati hivatal kiadásainak alakulását a 7. sz. melléklet mutatja be.
10. §
Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének mérlegét a 8. sz melléklet mutatja be.
11. §
Az Önkormányzat közvetett támogatást (helyi adó részletfizetés, bérleti díjkedvezmény) adott, a 9.
sz. mellékletben felsoroltak szerint.
12. §
Az Önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeinek bemutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
13. §
Az Önkormányzat többéves kihatással járó hosszú lejáratú kötelezettségeinek bemutatását a 11.számú
melléklet tartalmazza.
14. §
Az Önkormányzat követeléseinek bemutatását a 12. sz. mellékleten láthatjuk.
15. §
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám adatait a 13. sz. melléklet tartalmazza.
16.§
A város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának mérlegét a 14. sz. melléklete
tartalmazza.
17.§
Az Európai Uniós Támogatási program alakulásáról szóló értékelést a 17. számú melléklet tartalmazza.
18.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2012. április 25. napján lép hatályba és ezzel egyidejüleg az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 16/2011.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet, a 19/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet és az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Izsák, 2012. április 25.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és a (2) bekezdésben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§
(1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kötv.) 124. § (21)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a 117. § figyelembe vételével - az alapfokú művészeti
oktatásban részesülők térítési díjáról és tandíjáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott Izsáki Általános
Művelődési Központ ( továbbiakban: ÁMK) intézményre terjed ki.
2. §
A Képviselő-testület - a Kötv. 117 §. (1) bekezdés b pontja alapján - a fizetendő térítési díj mértékét,
mely a 18 éven aluli tanulói jogviszonyban lévők esetében az éves folyókiadások egy tanulóra jutó
hányadának 11,0 %-ban határozza meg , mint minimum térítési díjat.
3. §
A térítési díj meghatározásánál figyelembe kell venni továbbá a törvény által meghatározott normatív
támogatások egy tanulóra számított összegét, mely az egyéni foglalkozás keretében 10%, a csoportos
foglalkozás esetén pedig 20 %.
4. §
A Képviselő-testület - a Kötv .117 § (1) bekezdés c pontja alapján - a fizetendő térítési díj mértékét
mely a 18-tól 22 éves korosztályig tanulói jogviszonyban lévők esetében az éves folyókiadások egy
tanulóra jutó hányadának 22 %-ban határozza meg, mint minimum térítési díjat.
5. §
A térítési díjakat módosítja a tanuló tanulmányi átlag eredménye is.
6. §
(1) A térítési díj és a tandíj esedékes összegét október 15-ig, illetve február 15-ig kell az ÁMK által
közzétett eljárási rend alapján befizetni.
(2) A beiratkozáskor (előző tanév vége, pótbeiratkozáskor szeptember 15-ig) 5.000,-Ft befizetése
szükséges - mely mint térítési díj előleg-, a további részletek megállapításánál beszámításra kerül.
(3) Az ingyenes ellátású tanulóknak a beiratkozáskor fizetési kötelezettsége nincs.
(4) A fizetési kötelezettség nem teljesítése a tanulói jogviszony megszűnését eredményezi
7. §
A tanulónak, kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselőjének, beiratkozáskor nyilatkoznia kell
arról, hogy létesített-e tanulói jogviszonyt más alapfokú művészetoktatási intézménnyel, és ha igen,
akkor melyik intézmény szolgáltatásait kívánja térítési díj megfizetése ellenében igénybe venni.
8. §
Mentes a térítési díjfizetés alól az a tanuló, aki:
a. hátrányos helyzetű
b. halmozottan hátrányos helyzetű
9. §
A befizetett térítési-, illetve tandíj időarányos visszafizetését kérheti a tanuló, kiskorú esetén a törvényes képviselő, ha az ÁMK nem tud eleget tenni vállalt képzési kötelezettségének.
10. §
Más esetekben (például visszalépés, tanév közben történő kimaradás, tanulmányi kötelezettség nem
teljesítése, vagy fegyelmi vétség miatt tanulói jogviszony megszüntetése) nincs mód a befizetett díjak
visszafizetésére.
11. §
A költségvetési támogatás igénylésénél csak a térítési díjat fizető tanulót lehet figyelembe venni.
A térítési díjfizetés során adható kedvezmények
12. §
(1) Szociális rászorultság alapján térítési díjkedvezményben részesíthető külön kérelem alapján:
a) ahol a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem 40.000.- Ft alatt van és a tanuló általános
iskolai eredménye minimum jó, térítési díját az önkormányzat átvállalja az ÁMK igazgató döntése
alapján,
b) nagycsaládos szülők gyermekei, ha több gyermekük veszi igénybe a zeneiskolai oktatást,
c) tartósan beteg gyermek, aki állandó felügyeletre szorul és akinek az állapotában 1 éven belül javulás
nem várható, erről orvosi igazolás szükséges.
(2) A kérelmet az ÁMK igazgatója bírálja el az intézményegység-vezető javaslata alapján.
(3) Az intézményvezető által adható kedvezmények:
a.) a térítési díj II.-III. részletének havi részletekben történő megfizetése,
b.) illetve különösen indokolt esetben a térítési díj II.-III. részletének elengedése
(rászorultság és több gyermek művészeti képzésben való részvétele esetén)
(4) A kérelmet a szükséges igazolásokkal együtt szeptember 15-ig, illetve február 10-ig kell benyújtani.
13. §
Térítési díjak a zeneművészeti ágon egyéni és csoportos foglalkozás esetén a tanuló18 éves koráig
14. §
18-22 év közötti tanulók térítési díja egyéni és csoportos foglalkozás esetén:
Tandíj
15. §
(1) Tandíj fizetési kötelezettség áll fenn:
a) a heti 6 tanórai foglalkozást meghaladó képzésben való részvétel esetén ( 300 percet
meghaladó időtartam.)
b) a tankötelezettség megszűnése után minden tanórai foglalkozásra annak, aki nem
tanulói jogviszonyban nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban vesz részt,
c) a huszonkettedik életév eléréstől minden tanórai foglalkozásra,
d) a második, vagy további művészeti képzésben való részvételért minden tanórai
foglalkozásra.
(2) A fizetendő tandíj összegét a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
függvényében, tanévenként, tanulmányi eredménytől függően differenciáltan kell megállapítani.
Záró rendelkezések
16. §
Ezen rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az alapfokú művészeti oktatásban
részesülő tanulók térítési díjáról és tandíjáról 14/2011.(VI.29.) számú önkormányzati rendelet
hatályát
veszti.
I z s á k , 2012. április 24.
Mondok József polgármester

Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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A Piktor Bolt ajánlata

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes	76/374-375
kedd: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor	76/374-844
13-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes	76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt	76/374-190
13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor	76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig
Dr. Rigó József Zsolt	76/374-190
péntek: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor	76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594
Kábeltévé ügyelet

Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 06-30/908-1799

Polgárőrség: 06-20-973-5818

Forgalomszámlálás
A „Kecskemét Megyei Jogú
Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése”
projekt keretében május 23-án
forgalomszámlálás lesz, amely
egyes közutakat, vasútvonalakat
és vasútállomásokat, távolsági autóbuszjáratokat és azok
megállóit érinti. Az autóbuszjáratokra vonatkozó felmérésben
17 település érintett: Lajosmizse, Hetényegyháza, Ballószög,
Helvécia, Ágasegyháza, Izsák,
Jakabszállás, Városföld, Kiskunfélegyháza, Bugac, Szank,
Kiskunmajsa, Nyárlőrinc, Lakitelek, Tiszaug, Tiszakécske és
Nagykőrös. E településeken a

kérdezőbiztosok a megállókban
várakozóknak az utazási szokásaikra vonatkozó kérdéseket
tesznek fel, mellette számolják,
hogy hány fel- és leszálló van,
illetve hány fő utazik az adott
járaton.
A felmérés során a kérdezőbiztosok kitűzővel rendelkeznek. A
május 23-ai dátum kedvezőtlen
időjárás esetén egy nappal módosulhat.
Kérjük a lakosság szíves együttműködését annak érdekében,
hogy a projekt előkészítése
sikeres legyen.
Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Május 23. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika
20.35: Katolikus Krónika
(ism.)
Május 24. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: IV. Izsáki Tészta Majális
Május 30. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Pinceszínház Vásári komédiák
Május 31. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Kolon Kávéház
Június 5. kedd
14.00: Közvetítés a
képviselő-testület
üléséről
Június 6. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Képviselő-testületi
ülés felvételről
Június 7. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Pinceszínház Vásári komédiák (ism.)
Június 13. szerda
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Az Oltalom Alapítvány
egészségügyi sorozata
Június 14. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: Elsőáldozás 2012.

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák központjában belvízmentes helyen kétszobás +
nappalis új fürdőszobás, új
központi fűtéses, teljesen alápincézett, szuterénes, dupla
garázsos családi ház gondozott
kerttel eladó.
Ugyanitt megkímélt étkező bútor is eladó. Érd.: 70-295-3477

Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben,
a SACI-virágbolt mellett.
Az üzlethez raktár és udvarhasználat is tartozik.
Az üzlet nagysága 50 négyzetméter+raktár.
Érdeklődni: HOLSZA TRAFIK

2012. május 21.

RADAL radiátor 600/15 és
600/17 méretben, és INDESIT
kondenzációs szárítógép eladó.
Érd.:06-70-4567-531
Jó állapotú 2 szobás, fürdőszobás albérletet keresek. Érdeklődni 70-295-3477

Nagy választékkal diszkontáron
lazúrok, festékek, színkevert
festékek+egyedi színek,
szilikonok, tömítők, hőszigetelő
anyagok, csemperagasztók,
fugázók, glettanyagok,
festőszerszámok,
csavarok, zárak, elektródák,
vágókorongok,
kulcsok, KULCSMÁSOLÁS
és még sok más termék.
Szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat!
Nyitva tartás március 1-től
hétfőtől-péntekig 7-18 óráig
szombaton 7-12óráig
Tel.:06-30-988-5951

Müller Sírkő

Gránit-márvány-mûkõ
síremlékek a legolcsobbtól
a prémium minőségig kedvező áron.

Kérésére otthonában számítógépes
bemutatót tartok, ingyenesen.
Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb
döntést tudja meghozni.
Látogasson el hozzám nézze meg
bemutatókertjeimet: Szabadszálláson,
Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és Solton is az
önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyeztetni szíveskedjen)
Vagy nézze meg honlapomat:
www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu
Miért fizetne többet!!??

Müller Zoltán
kőraragó, épületszobrász, sírkőkészítő
Szabadszállás Bajcsy-Zs. u. 12-13.
TEL: 06 70/4570-070 06 20/280-9731
vagy 06 76/353-092 (esti órákban)

Anyakönyvi Hírek

Születtek: Czere Jázmin (anyja: Csernák Anita), Kocsis Zalán
(anyja: Tóth Enikő)
Házasságkötés: nem történt
Meghaltak: Benda Pál 61 éves, Szily Kálmán utca 16/b., Bócsai
Kálmánné (Szénási Erzsébet) 78 éves, volt izsáki lakos, B. Szabó
Sándorné (Hajma Ida) 89 éves, Muszály utca 5., Dömök Lászlóné
(Nagy P. Márta) 78 éves, volt izsáki lakos, Garai Istvánné (Latki
Gizella) 60 éves, Garai tér 6., özv. Heiser Györgyné (Vincze Éva
Anikó) 57 éves, Kodály Zoltán utca 25., Kakulya Ferenc 75 éves,
Zöldfa utca 5., Király Józsefné (K. Szabó Sarolta) 84 éves, Kinizsi
utca 3., id. Losonczy Gábor 92 éves, volt fülöpszállási lakos, Ujszászi Kálmánné (Csizmadia Emília) 84 éves, Hunyadi utca 25.,
Vikor Lászlóné (Édes Krisztina) 72 éves, Kisfaludy utca 7.
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