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Tisztelt Izsákiak!

Elérkezett az évvége, a számadás és az új évre szóló tervek
elkészítésének ideje. Nem
könnyű időszakot hagyunk
magunk mögött, de ennek ellenére jelentős eredményekről
is számot adhatunk.
Elért eredmények:
- az Önkormányzat és intézményei zavartalan működési
feltételeinek biztosítása,
- a jogszabályi - hatásköri
változásoknak megfelelő működési formák kialakítása és
a feladatellátások átszervezése
(víziközmű törvény, köznevelési törvény, járások kialakítása). A változások eredményeként városunkban tovább
működik az Okmányiroda
mely 2013. december 31-ig
Kormányportállá alakul át.
Az építéshatósági feladatok
a kiadmányozás kivételével
szintén helyben maradnak.
Az állami szakmai irányítás
alá kerülő iskola esetében az
önkormányzat felvállalta az
üzemeltetési feladatok ellátását, ami azt eredményezi, hogy
tulajdonosi jogaink gyakorlása
keretében a felújítási munkákat
el tudjuk végezni. A víz-és szennyvízrendszer üzemeltetési
feladatait 2013. január 1-jétől
a BÁCSVÍZ Zrt. látja el.
Kiemelt fejlesztési projektjeink 2012-ben:
- „Izsák város komplex kerékpárforgalmi fejlesztése IzsákKisizsák között” A projekt
összes költsége 275.336.572
Ft, melyből állami támogatás
247.802.915 Ft. A munkák a
terveknek megfelelően folynak,
a befejezési határidő: 2013.
június 30. napja
- Izsák és térsége szennyvízberuházása pályázat, melynek
célja az Izsák-Ágasegyháza-Orgovány települések tulajdonát
képező szennyvíz tisztítómű új
technológiájának kiépítése és a
vezetékrendszer korszerűsítése. A megnyert első pályázati
szakasz célja a szükséges tervek
elkészítése és a vízjogi engedély megszerzése. A projekt
nettó 20 millió forintba kerül,
melyből az elnyert támogatás
17 millió forint. Az engedélyezési eljárás folyamatban van és
várhatóan 2013. február végén
zárul. A tervezés után kerül
sor a kivitelezésre, melynek
költsége meghaladja a 450
millió forintot, mely szintén 85
százalékban támogatott.

- Előkészítő tárgyalásokat és
tervezési munkákat folytattunk
a KÉK-VÍZ Ivóvíz-minőségjavító Program ügyében is, mely
projekt EU finanszírozású.
Ennek lényege Izsák ivóvízhálózatának felújítása, az egészségre káros vegyi elemektől
való mentesítés a legszigorúbb
határértékek betartása mellett.
A projekt a társulás keretei között beadásra került, elbírálása
Brüsszelben történik.
- Az év során két kerékpártárolót építettünk az iskolába járó
diákok részére és a projekthez
kapcsolódóan az egészséges
életmód, a helyes közlekedési
szokások népszerűsítésére
szerveztünk előadásokat.
- Ebben az évben fejeztük
be az iskolákban és a Kodály
Zoltán utcai óvodában a LED
világítási rendszer kiépítését,
valamennyi intézmény érintés-,
villámvédelmi és tűzbiztonsági
felülvizsgálatát, felújítottuk
a Kossuth u. 39. szám alatti
intézmény teljes villanyhálózatát.
- Pályázatot nyújtottunk be
az Izsáki Kulturális Szolgáltató
Központ Nevelési- és Oktatási
Intézmények támogató tevékenysége pályázati kiírásra. A
projekt 16.509.404 Ft. támogatásban részesült. A finanszírozás mértéke: 100 százalék
- Nyert a komposztálás tárgyi feltételeinek kialakítására
benyújtott pályázat is, melynek összes költsége 8.572.174
Ft, ebből pályázati támogatás
8.137.700 Ft. A lakossági igények felmérése folyamatban
és a projekt 2013. június 30-án
fejeződik be.
- November hónapban kaptuk
az értesítést, hogy a „Kapacitásbővítő óvodafejlesztés Izsákon”
pályázat is nyert, melynek
célja a Kodály Zoltán utcai
óvoda épületének bővítése és
felújítása. A projekt költsége 125.458.551 Ft, melyből
állami és uniós támogatás
119.185.623 Ft.
A közmunkaprogram keretében 142 fő részére biztosítottunk munkalehetőséget.
Az állami támogatás elnyert
összege 23.518.970 forint volt.
A startmunka – meghívásos
pályázat – keretében 31 fő
alkalmazását tettük lehetővé.
A program keretében került
felújításra a művelődési ház,
elvégeztük a kijelölt vízelvezető

Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és eredményekben
gazdag, boldog új esztendőt
kívánunk Olvasóinknak!

Ára: 150 Ft

Röplabdás köszöntés

rendszerek karbantartását és a
külterületi földutakat igyekeztünk járhatóvá tenni. A program lehetőséget biztosított egy
gréder és egy pótkocsi megvásárlására is. A gréder résztvesz
majd a téli hóeltakarításban is.
Az elvégzett központi ellenőrzés megállapításai alapján
ismételten meghívták a települést a programba. Az előzetes
egyeztetések alapján 2013-ben
44 fő alkalmazására lesz lehetőségünk és az elnyerhető
támogatásra 37 millió forintban
kaptunk ígérvényt.
A pályázati rendszer figyelése
keretén belül a KEOP pályázatokat kívánjuk előtérbe helyezni. Az energiatanúsítványok
beszerzése folyamatban van és
még ebben az évben megkapjuk. Az első körben a Gorkij
utcai iskola nyílászáróinak
cseréit, a szigetelési munkák
elvégzését és a két iskola közös
fűtési rendszerének kialakítását
tervezzük, mely várhatóan 500
milliós pályázat elkészítését és
benyújtását teszi szükségessé.
A Kossuth utcai iskolára egy
komplex pályázat benyújtását
tervezzük, mivel ott a padlástól
a tetőszerkezetig kell felújítást
végezni. Az ilyen pályázat kiírására több ígérvény is van.
Ez évi örömteli erdménynek
számít, hogy most karácsonyra
mgjelent az Izsák város története című tartalmas és átfogó
munka, melynek kiadását önkormányzatunk finanszírozta.
Számomra személyes öröm is
ez, mivel régen vártam már egy
szép összefoglalót városunk
történetéről. A tartalmas és
nagyon szép kötet hasznos karácsonyi ajándék lehe minden
izsákinak.
Az új esztendőben is az eddigiekhez hasonló fegyelmezett gazdálkodást kívánunk
folytatni. Biztosítva ezzel a
város pénzügyi stabilitását és
működőképességét.
A 2013. évi költségvetési koncepcióját a város összeállította.
A végleges keretszámok kialakulása a költségvetési törvény
közzétételét követően várható.
Új adónemet a testület nem
kíván bevezetni és a helyi adó
mértékét sem kívánja emelni. A
tervezet célja stabil intézményi
működés, a jelentkező feladatok
megoldása és a költségvetési
egyensúly megtartása. A megkezdett fejlesztéseket 2013-ban
be kívánjuk fejezni és ahogy
pályázati lehetőségek lesznek,
akkor azokkal élni kívánunk.
Itt azonban a rendelkezésre álló
források szűkössége határt fog
szabni vágyainknak.
Kedves Izsákiak! Boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kívánok
Önöknek a magam, a képviselő-testület és az önkormányzati
hivatal dolgozói nevében!
Mondok József
polgármester

November 29-én este zsúfolásig megtelt a sportcsarnok emeleti tanácskozóterme. Prikidánovics Lukács
egykori röplabdás lányai
gyülekeztek titokban, hogy
70. születésnapja alkalmából meglepjék mesterüket,
szeretett tanárukat. Az
ünnepelt mit sem sejtett
az akcióról, hiszen ebben
az időpontban edzenek
az egykori tanítványaiból
összeállt felnőtt röplabdacsapat tagjai, akiket tanácsaival mind a mai napig
segít. Ezen az estén azonban nem csak ők, hanem
sok más egykori tanítvány
is eljött az „edzésre”. Jó
néhányan vidékről érkeztek, hiszen munkájuk,
családjuk már máshová
kötik őket, ám tiszteletük,

szeretetük a régi, így az
első szóra jöttek, amikor
megkapták az itthoniaktól
a köszöntés hírét. A terembe lépő Prikidánovics
Lukács arcáról egyértelműen leolvasható volt, a
meglepetés tökéletesen

sikerült. Losoncziné Vass
Judit idézte köszöntőjében
az egykori időket:
Hogyan is kezdődött? 1974.
szeptember, új tanév kezdete az
izsáki Táncsics Mihály Általános
Iskolában.
Folytatás a 3. oldalon.

Izsákon is bemutatták
a Kincsem Nemzeti Lovas Programot

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke népszerűsítette Izsákon a Kincsem Nemzeti Lovas Programot
December 5-én Mondok
József polgármester mint

házigazda, s mint a Magyar
Lovas Szövetség alelnö-

ke köszöntötte a Kincsem
Nemzeti Lovas Program
izsáki bemutatójára érkezett Lezsák Sándort és
Horváth Lászlót, valamint
a megjelent érdeklődőket,
újságírókat. Köszöntőjében
elmondta, hogy a jelenlévők
a legautentikusabb személyektől hallhatnak információkat a programról, a lóról,
a lovassportról a térség
gondjairól, problémáiról, s
arról hogy a lovassport miként csatlakozhat a mindennapi életünnkhöz, miben
és hol nyújthat segítséget a
gondok enyhítésében.
Folytatás a 2. oldalon.

Újabb franciaországi érmet kapott
a Szent István pezsgő
Izsákon 1972-óta gyártanak tankpezsgőt, amely
gyártási kultúra 2010-óta
új lendületet kapott, hiszen az új üzemeltető a
hazai pezsgőpiac negyedét
szerezte vissza az utóbbi
három évben – jelentették
be a cég képviselői azon a
sajtóbeszélgetésen, amelynek az apropóját a francia
Dijon-ban 2012. november 14-16 között rendezett
Effervescents du Monde
pezsgő világversenyen elért
újabb kiemelkedő eredmény adta.
Az Effervescents du Monde 2010-es versenyén a
Szent István Muskotályos
pezsgő először ezüst, majd
2011-ben a legmagasabb
pontszámmal aranyérmet
szerzett, amivel a világ
tíz legjobb pezsgője közé
került a 24 ország több

A hazai pezsgőpiac két
meghatározó izsáki szereplője a Szovetszkoje Igrisztoje és a Szent István
pezsgőcsalád
mint 600 pezsgője közül. A
2011-ben benevezett Szent
István rozé pezsgő ezüstérmet kapott, amit egyedi

módon 2012-ben sikerült
megismételni. Ezzel az
éremkollekciójával, a Szent
István márka az elmúlt évek
legsikeresebb magyar pezsgőjének számít.
Ungor Erik tulajdonos
elmondta, hogy 2010-ben,
amikor a vezetése alatt
álló Royalsekt Zrt. átvette
a termelést a forgalmazott
pezsgő mennyisége nem
érte el az évi nyolcszázezres
nagyságot. A folyamatos
fejlesztések és a kitartó
munka eredményeként az
ország egyik legjobb ár/érték arányú izsáki pezsgőiből
2011-ben már ötször ennyit
sikerült értékesíteni. A cég
vezetősége 2012-ben további jelentős növekedésre
számít a már meglévő megrendelések alapján.
Folytatás a 2. oldalon.

IZSÁKI Hírek

. oldal

Izsákon is bemutatták
a Kincsem Nemzeti Lovas Programot

Folytatás az 1. oldalról.
A lovas ágazat fejlesztése, amely
az elfogadott Nemzeti Vidékstratégia szerves részét képezi, hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország
ismét lovas nemzet legyen - mondta lapunk kérdésére válaszolva
Lezsák Sándor, aki az egész programot pár évvel korábban elkezdte
és annak népszerűsítése érdekében
Izsákon tartott tájékoztatót Horváth László, a nemzeti lovas program
végrehajtásáért felelős miniszterelnöki megbízottal közösen.
Az Országgyűlés alelnöke válaszát folytatva hangsúlyozta: az
ágazat több területhez kapcsolódik, ezért nem lehet az agrárgazdaságtól, a vidékfejlesztéstől és a
turisztikától elválasztva kezelni.
Lezsák Sándor szerint a lótenyésztés munkahelyteremtő hatása sem
elhanyagolható, hiszen átlagosan
három ló egy munkahely fenntartását igényli.
Horváth László, a Fidesz országgyűlési képviselője az izsáki

tájékoztatón elmondta: Magyarországon a rendelkezésre álló
adatok szerint 77 ezer ló van, mely
töredéke annak, ahány ló a múlt
század elején volt hazánkban.
Nem tudni, hogy hány ló van
magánkézben az országban, ezért
hamarosan döntés születik arról,
hogy egy chip beültetési eljárással
minden ló azonosítása megtörténjen - mondta, hozzátéve, hogy az
ezer főre jutó lovak számát tekintve az európai átlag felét sem érjük
el. A miniszterelnöki megbízott
a program szempontjából fontos
lépésnek nevezte, hogy a kormány
megtárgyalja azt a jelentést, melyben beszámol arról, hogyan áll a
nemzeti lovas program végrehajtása. Horváth László javasolni
fogja, hogy Magyarországon, egyedülállóan a világon, jöjjön létre
egy olyan nemzeti lovas holding,
amely egy kézbe von mindent, s
szerves egységben tudja kezelni
az ágazattal kapcsolatos különféle
területeket.

Újabb franciaországi érmet
kapott a Szent István pezsgő
Folytatás az 1. oldalról.
A Royalasekt Zrt. Pezsgőpincészet a kezdeti dolgozói létszámát
mára megháromszorozta, így a
környék egyik legnagyobb munkáltatójaként és szőlő felvásárlójaként több száz családnak nyújt
biztos megélhetést. Figyelembe
véve a hazai és nemzetközi
gazdasági körülményeket ez a
tény még az elnyert díjaknál is
nagyobb elismerése a cég sikereinek.
A francia Effervescents du Monde versenyről hazánk egyik legelismertebb nemzetközi borbírálója, a verseny korábbi zsűritagja
Sárkány Péter elmondta, hogy a
dijoni verseny óriási presztízst
jelent az izsáki pezsgőkultúrának, amit a folyamatosan elért
kimagasló eredmények tesznek
kétségbevonhatatlanná. A versenyen az idén a világ legjelentősebb pezsgőgyártói vettek részt
és mérették meg pezsgőiket.
A Budafokon mintegy harminc
évig dolgozó élelmiszeripari és
borszakértő elmondta továbbá,
hogy nagyon nagy potenciált
lát a térség szőlészetében és
borászatban, ugyanis a világon

sehol nem eredményeznek az
adottságok az izsákihoz hasonló
lehetőségeket.
A Royalsekt Zrt. Pezsgőpincészet a több évszázados izsáki
szőlő és borkultúra hagyományaira támaszkodva működik. E
kultúra igazán gyümölcsözővé
az 1800-as évek utolsó harmadában vált, amikor megszületett a speciális helyi szőlőfajta,
az Izsáki Sárfehér, amely ma
Arany Sárfehér néven eredetvédett hungarikum. Erre alapozva
építették fel az izsákiak a helyi
borkultúrát, amelynek az Izsáki
Állami Gazdaság fejlesztő munkájának köszönhetően, 1972-től
a pezsgőgyártás is a részévé vált.
E hagyományok mentén építkezett az izsáki Royalsekt Zrt
Pezsgőpincészet is, létrehozva
Európa egyik legnagyobb borászati és pezsgőüzemét.
2012-re a magyarországi pezsgőpiac két meghatározó szereplőjévé vált az öt féle ízben
készített Szent István pezsgőcsalád és az évtizedes hazai múltra
visszatekintő hat féle ízben készített Szovjetszkoje Igrisztoje
pezsgőcsalád.

Újra „kinyílt” a Nefelejcs

Rézműves Gyöngyi és Gerencsér Gyula viszik tovább
a kedvelt Nefelejcs presszót
Kerek harmincévnyi működés
után a nyáron bezárt a Nefelejcs
presszó. A Horváth család által
létrehozott és működtetett üzlet

a város egyetlen és sokak által
kedvelt eszpresszója volt. Az évtizedek során kialakult vendégkör
aggodalommal vette tudomásul,
hogy bezár kedvelt helyük, egyben
reménykedtek is, hogy valaki esetleg újra kinyitja. Reményük valóra
vált. Október 25-e óta a Nefelejcs,
Gerencsér Gyula és Rézműves
Gyöngyi családi vállalkozásaként
ismét vendégeket vár. Mint az új
üzemeltetők elmondták, maguk
is úgy gondolták, hogy az általuk
is kedvelt vendéglátóhely nem
szűnhet meg, ezért kibérelték a
helyiséget, elvégeztek egy belső
felújítást, s igazi, klasszikus eszpresszós szolgáltatásokkal várják a
régi és új vendégeket, akik a nyári
időszakban a kerthelyiségben műsoros estekkel, kisebb klubkoncertekkel is találkozhatnak majd.

2012. december 20.

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
A Vidékfejlesztési Minisztérium
újabb forrást biztosít a 2011. október
1. és december 15. közötti időszakban benyújtott, érdemi vizsgálat nélkül kétszer elutasított Egyéni tervek
jóváhagyására. Az elutasított Egyéni
tervek felülvizsgálatának jogi alapját
a 113/2012. (XI. 9.) VM rendelettel
módosított 161/2008. (XII. 18.)
FVM rendelet teremtette meg.
A Mezőgazdasági és Vidékfeljesztési Hivatal (MVH) azon Egyéni
terveket bírálja el, amelyekre vonatkozóan a kérelmező a 2012.
november 15. és 2012. december
15. közötti időszakban - a 161/2008.
(XII. 18.) FVM rendelet 7. számú
melléklete szerinti - „megerősítő
nyilatkozatot” nyújt be az MVH-hoz.
Megerősítő nyilatkozatot az nyújthat
be, aki az Egyéni tervében foglalt
tevékenysége(ke)t az abban megjelöltek szerint végrehajtotta, továbbá
Egyéni terve kizárólag a 161/2008.
(XII. 18.) FVM rendelet 22/A. §
(1) bekezdésében meghatározott
kiegészítő támogatási keretösszeg
kimerülése miatt került elutasításra
és annak bírósági felülvizsgálata
nincs folyamatban.
https://www.mvh.gov.hu/portal/
MVHPortal/default/mainmenu/
hirek/ismet_lehetoseg_nyilik_korabba_20121112_1033841
2012. december 4-én megjelent
az AKG 2012-13 évre vonatkozó
növényvédőszer listája, melyet az
alábbi linken érhetnek el: http://
www.kormany.hu/hu/dok?source

=5&type=401#!DocumentBrows
e, http://www.kormany.hu/download/b/3e/b0000/ih%20kozl.
zip#!DocumentBrowse
XI. Hungarikum Borok és
Pezsgők Országos Versenye
díjátadása
A borverseny díjainak ünnepélyes
keretek között történő kiosztására
2012. november 22.-én KecskemétKatonatelepen, a BCE Szőlészeti és
Borászati Intézet Kutató Állomásán,
a Kunsági Borvidék Hegyközségi
Tanácsának küldöttgyűlésén került
sor. A borverseny díjait, valamint
a Kunsági Borvidék Hegyközségi
Tanácsa által 2002-ben alapított
Kocsis Pál díjat, amelyet idén Takács
László a Kiskőrös Város hegyközség
elnöke, valamint posztumusz Dr.
Koleda István, a Kertészeti Egyetem
néhai tanszékvezető professzora,
szőlőnemesítő kapta, Lezsák Sándor
az Országgyűlés alelnöke adta át. Az
eredmények megtekinthetők a Kunsági borvidék és az Arany sárfehér
weblapján.
A borhiány és a szőlőárak emelkedése miatt a legtöbb pincészet
emeli árait, kivéve azokat, amelyek
a szokásos tavaszi áremelésen kívül
már októberben is bejelentettek egy
tíz százalék körüli emelést.
Az idén az alacsonyan fekvő területeken már a téli és a tavaszi
fagy, majd a hosszantartó forróság
elvitte a termés több mint felét. Volt
ahol 90 százalékos terméskiesésről

beszélnek a gazdák. Az ágazat idei
veszteségét a terméskiesés miatt 60
milliárd forintra teszik.
A korábbi évtizedek túlkínálatával
szemben jelentős és tartós borhiány
alakult ki, mert a pincészetek borkészlete oly mértékben csökkent,
hogy azt egyetlen jó termésű évben
már nem lehet behozni, ennek következtében tovább nőnek az árak.
Kérjük azon tagjainkat, akik az
elmúlt években a szövetkezeten keresztül értékesítették termésüket, s a
számukra kiírt növénykondicionáló
műtrágyát még nem vették át, jelentkezzenek a szövetkezeti irodán.
A szövetkezet tagjai továbbra is
kedvezményes áron rendelhetnek és
igényelhetnek termékeket, vehetnek
igénybe szolgáltatást a szövetkezeti
irodán. Kérdéseikkel telefonon kívül interneten is (aranysarfeher@
sv-net.hu) kereshetnek bennünket.
A weblapon is igyekszünk friss
információkkal segíteni tagjaink
tájékozódását.
Mindenkinek áldott boldog ünnepeket kívánunk!
Vezetőség

Közgyűlés és bajnokavatás Izsákon

Izsákon a Kostka-telepen tartotta közgyűlését Bányai Béla
szakági elnök vezetésével majd
a közgyűlést követően a hagyományos bajnokavatóját a
Magyar Lovas Szövetség Távlovagló és Távhajtó szakága.
A jelenlévő egyesületek küldöttei először Bányai Béla szakági elnök beszámolóját hallgatták meg. Az elnök elismeréssel
szólt a szakágat támogatókról, a
versenyrendezőkről, és az elért
eredményekről - külön kiemelte
a világbajnokságon bronzérmes
eredményt elért gárdát és az
egyéni 4., helyezett Matyi Biankát, valamint a Bács-PozsonyBábolna versenyt sikeresen
teljesítő Tóth Józsefet.
Az elnöki beszámolót követően Ódor Lajos szövetségi
kapitány vonta meg a 2012.
év kapitányi mérlegét és szólt
a 2013. évi nagy kihívásokról
- lesz felnőtt Európa bajnokság,
és junior világbajnokság - melyen ott akar lenni a kapitány
csapatával.
A pénzügyi beszámolót köve-

tően a képzési tervezetről és a
2013. évi versenyhelyszínekről
és a bajnokság lebonyolításáról
esett szó – rövid és középtávon,
valamint a junioroknál 4 fordulós lesz az OB, míg hosszútávon
az ez évihez hasonlóan egy
versenyen dől el a bajnoki cím

sorsa 2013-ban is.
A közgyűlést követően a bajnokavatás ünnepélyes pillanatai
következtek, majd a 2012. év
magyar távlovas és távhajtó bajnokok tiszteletére megszólalt
nemzeti himnuszunk.

Kedves Olvasóink!

ÉRTESÍTÉS

VÉRADÁS

Öt éve változatlan az Izsáki Hírek
ára. Sajnos az időközben bekövetkezett nyomdai és papírárváltozásokat
e havi számunktól kezdődően mi is
kénytelenek vagyunk érvényesíteni,
így a jövőben 150 Ft. lesz lapunk ára.
Kérjük Önöket továbbra is maradjanak olvasóink, s az eddigi érdeklődéssel fogadják ezután is az Izsáki
Híreket!
Szerkesztőség

A 2012-es bajnokok Bányai Béla szakági elnök társaságában,
Molnár Lajos távhajtó regionális bajnok, Peter Kulier a
távhajtás bajnoka, Feketéné Wachtler Katalin a középtáv
bajnoka, Míhók Orchídea a hosszútáv bajnoka, Varga Károly
a rövidtáv bajnoka (a sorból Matyi Bianka hiányzik, aki Londonban volt a bajnokavató idején)

szemétszállításról
Tájékoztatjuk a lakosságot
hogy,
az ünnepre való tekintettel, a
2012. december 24-25.
(hétfő,kedd)
helyett a hulladék szállítás
2012. december 22-én
(szombaton)történik.
Izsák – Kom Kft.

-baranyai-

Értesítjük a segítőszándékú
lakosságot, hogy
2012. december 28.-án
(péntek)
9 órától 13 óráig
a Művelődési Házban
véradás lesz.
Magyar Vöröskereszt

IZSÁKI Hírek

2012. december 20.

Röplabdás köszöntés

Folytatás az 1. oldalról.
Az akkori helyzet: 1. Komoly eredményeket elért leány röplabda csapat működik
a településen, melynek tagjai nagyrészt a
helyi általános iskola tanulói, részben a
már végzett diákok. 2. A minden évben
nyári úttörő olimpiákon résztvevő, és szép
eredményeket elérő csapat, ebben az évben
a már elballagott diákokkal megerősítve
NB II. osztályozó tornán vesz részt a felsőbb osztályba kerülésért. És mindezeket
az eredményeket elérő csapat kinevelését,
felkészítését segítő edző (testnevelő)
Molnár Balázs távozása más iskolába,
hatalmas űrt hagyva maga után.
Ebbe a nehéz időszakba érkeztél hozzánk, amely nem volt könnyű sem Neked,

sem nekünk. Nem lehetett számodra könnyű feladat, hogy a röplabdasport folytatása problémamentes legyen, és a szeretett
edzőnk helyét sikeresen átvegyed.
Első komoly feladatként, az évről-évre
megrendezésre kerülő „Sárfehér Kupa”
ifjúsági röplabda torna meccsein ültél
vezetőnkként a kispadon, majd az NB II.
osztályozó második fordulójára kísértél el
bennünket Székesfehérvárra.
Emlékszel? Így visszagondolva már igazi
„történelemnek” tűnik. De arról sem kell
megfeledkeznünk, hogy nem csak, mint
edzőnk voltál jelen az életünkben, hanem mint az orosz nyelvet megszerettető
tanárunk is. Bizony, ez akkor szintén
nagy változás volt diákéletünkben. A

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

… többen ismerik Jókai Anna, Az Advent című
versét, melynek első két versszakát záró sorait idézem
most ide: „Sóvárogva várjuk a valódit./ s helyette
dicsérjük, aki lódít.// az Égi Küldött a küszöbön ül,/
hogy behívják, arra várva.” E sorokban benne van
minden, amit advent várakozása jelent ma, és az is
amit jelenthetne. Benne van emberi gyöngeségünk, hogy inkább hiszünk
azoknak, akik könnyű életet lódítanak nekünk. Csalfa ígéretekkel ámítanak arra biztatva, hogy élj a mának. Sőt már ne is a mának, hanem a
pillanatnak. Ragadj meg mindent és ne törődj azzal, hogy kin tiporsz át.
Csak vedd el ami a tiéd lehet. A karácsony is erről szóljon. Minél nagyobb,
minél drágább ajándék kerüljön a fa alá. Idegesség, kapkodás, rohanás az
ünnepet megelőző néhány nap, aztán a szent estén a karácsony napjaiban
e hajsza miatt már észre sem vesszük a küszöbön ülőt, hogy Jézus és a
szeretet vár bebocsátásra. Pedig a karácsony igazi valósága ez és éppen
erre nem marad erőnk.
Bármerre nézünk, csak bajjal találkozunk. Szinte mindenütt azt látjuk,
hogy az emberi kapcsolatokat nem a szeretet, az egymás iránti megbecsülés, hanem mindinkább az egymás kijátszása jellemzi. A politika kizárólag
erről szól. Levágni, kinyírni bármilyen hazugságok árán a másik felet. Sokan
gondolják így sajnos. De nem csupán a politikában, hanem a hétköznapi
kapcsolatokban is. Ettől válik egyre élhetetlenebbé a világ, Ettől van, hogy
néhányan most a maják által december 21-ére, megjövendölt világvégét
várják. Mondván legalább vége lesz ennek a zűrzavarnak. Pedig a megoldás
igen egyszerű. A 2000 évvel ezelőtti karácsonykor közénk érkezett Jézus
tanítását kellene megélni. E tanítás elfogadásához nem kellenek bonyolult
magyarázatok, értelmezések, mint a világboldogító filozófiákhoz, amelyekről értekezések sorával próbálják bizonygatni sokan, hogy mily magasztos
és boldogító tanok is azok, s amelyekről a történelem rendre bebizonyítja,
hogy egyik sem az! Jézus tanítása egyetlen szóban is összegezhető: szeretet.
Ennek elfogadásához még hívőnek sem kell lenni. Ha szeretet van benned
az emberek, és a körülötted lévő világ, benne állatok, növények iránt - igen,
irántuk is -, akkor megtetted a magadét azért, hogy a világ jobbá legyen.
Mert nem bántasz, oktalanul másokat, nem kínzol neked kiszolgáltatott
lényeket és nem rombolod magad körül a csodás világot. Kedves Olvasó!
Ha így teszel, akkor a Te ajtódban - légy hívő, vagy nem hívő - már nem
ül hiába az Égi Küldött...

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet a sok-sok velünk
együtt érzőnek, akik szeretett
halottunkat,
Oreskóné
dr. Nagy Izabellát
utolsó földi útján velünk
elkísérték. Izabella maga volt a
szeretet! Vigasz számunkra, hogy Izabellát
is ennyien szerették. Köszönjük, jelenlétükkel, együtt érző szavaikkal, imáikkal adott
szeretetteljes támogatásukat.

Gyászoló családja

későbbi korosztálynak ez már természetessé vált, ugyanígy volt ez a röplabda
sport területén is.
Több korosztály csapatát készítetted fel
és kísérted el versenyről-versenyre. Sok
szép eredményt értetek el nem csak diák,
hanem felnőtt csapattal is (megyei bajnokság, NB II. bajnokság, felnőtt spartakiádok). Nehéz lenne mindent felsorolni,
ezért beszéljenek erről a fényképek…
Ezzel szeretnénk segíteni az emlékezésben és összefoglalni edzői, nevelői pályádat, melyet a mai napig aktívan végzel
közöttünk. Sok volt „röplabdás lányod„
emlékezik Rád, többen a nyomdokaidba is
léptek. Ennél szebb elismerése nem igazán
lehet áldozatos munkádnak.
Te voltál a Sportcsarnok „lelke, gazdája”, úgy gondoztad, óvtad, felügyelted,
mint sajátodat. Mit is lehetne még mondani? Nézz Ránk és jussanak eszedbe a
versenyek, a nagy csaták, a szép emlékek,
amelyeket együtt éltünk át! Ehhez kívánunk Neked jó egészséget, jó memóriát
– mely még ma is irigylésre méltó -, és
tiszta szívből mondunk köszönetet mindazért, amit értünk tettél! „Röplabdás
lányaid”
A köszöntő alatt többen a könnyeiket törölgették. A jókívánságok és
a születésnapi torta mellé egy a régi
időket idéző fotóalbumot adtak át
a lányok az ünnepeltnek, aki a tőle
megszokott humoros, de most azért
igen csak meghatódott hangon mondott köszönetet a szép meglepetésért
és idézett föl ő is néhány kedves
emléket közös múltjukból.
Az ünneplés után mi is arra kértük
Lukácsot, tekintsük át közösen
edzői, pedagógusi pályáját és az
odavezető utat.
– Baján a III. Béla Gimnáziumba
jártam – idézi a kezdeteket. Testnevelő tanárom Rácz Sándor, a röplabdasport kiváló szakembere, oktatója,
edzője volt. Velem is gyorsan megszerettette a sportágat, rögtön a csapat
tagja lettem. Negyedikesekként már
az egész gimnáziumi csapatunk ifjúsági válogatott kerettag lett. Később
ketten a tokiói olimpián is játszottak.
A pécsi főiskolai tanulmányaim alatt
is folytatódott számomra a röplabda,
ott játékosedzőként tevékenykedtem.

. oldal
A magyar-orosz-testnevelés szakos
diploma megszerzése után aztán kicsit elmaradt a röplabda. Bácsalmáson
kezdtem tanítani, ahol folytattam a
korábban ott megkezdett futballozást.
Egyrészt a városi csapatban játékosként, másrészt a gyerekek edzésével.
Két évvel később, 1972–ben kerültem
Izsákra. Molnár Balázs kollégával
ketten voltunk testnevelők. Ahogyan
a lányok köszöntő visszaemlékezésükben is elmondták, Balázs igen
színvonalas röplabdaéletet hozott
létre Izsákon, így övé volt a röplabda,
én főleg focival foglalkoztam. Egy
átmeneti időszakban még a felnőtt
csapatot is edzettem egy évig. Molnár Balázs 1974 szeptemberében
Dunaújvárosba ment. Ekkor igen jól
jött, hogy nekem volt röplabdás előéletem, így folytatni tudtam az általa
megkezdett munkát.
– Nem akármilyen szinten folytattad, hiszen eredmények hosszú
sora, megyei és országos szinten is
sikereket elérő játékosok, személyes
szakmai elismerések és a Sárfehér
Leány Röplabda Kupa alkotják 35
évnyi izsáki munkád gerincét. E sok
eredményt én nem tudom felsorolni, ezért kérlek tegyünk egy rövid
áttekintést.
– Országos serdülő kupákon, úttörőolimpiákon és egyéb kupákon
többször állhattunk a dobogó első
és második fokán, e mellett előkelő
helyezések sorát is magunkénak tudhattuk e tornákon. Olyan ellenfeleket
sikerült megelőznünk – nem kevés
meglepetést okozva nekik, hiszen
álmukban nem gondolták volna,
hogy egy kis vidéki csapat legyőzi
őket – mint a Vasas, Honvéd, Szeged
és hasonlók. A Sárfehér Kupát még
Balázs indította, kettőt ő rendezett,
majd én folytattam. Nagyon büszke
vagyok rá, hogy ez az egyetlen korosztályos leány kupa, amely több
mint harminc éven át működött, s
az ország legrangosabb versenyévé
nőtt, ahol a sportág legjobbjai adtak
randevút egymásnak évről évre.
Említetted a más csapatoknál is
sikereket aratott lányaimat. Voltak
néhányan. Volt, amikor a tizenkét

fős magyar ifjúsági válogatottban
egyszerre három izsáki lány – Bötös
Margit, Kormos Erika, Takács Zsuzsa (ő Angliában él most) – játszott.
Később Bötös Margit és Kormos
Erika felnőtt válogatottak lettek.
1984 és 1986 között NB II-es felnőtt
csapatunk volt, akik jól helyt álltak, a
középmezőnyben játszottak. Sajnos
anyagi okok miatt abba kellett hagyni
a játékot, mivel a távoli szereplésekre
az utazási költségeket nem tudtuk
előteremteni. Lelkes, tehetséges
csapat volt. Aztán annak is nagyon
örülök (mert hízelgek magamnak
a gondolttal, hogy nekem is közöm
van hozzá), hogy tanítványaim közül
hárman követtek a pályán, Hörcsög
Erzsi, Kormos Edit és Kormos Erika
testnevelők lettek.
– Röplabdás szakmai tudásodra
több helyen is számítottak az elmúlt
évek során. Ám nemcsak a röplabdában, hanem más sportágakban is
eredményesen tevékenykedtél.
– Nyolc évig voltam a gyermek leány
válogatott edzője, hosszú időn át
segítettem a fiú ifjúsági válogatott
munkáját, tagja voltam a Megyei
Röplabda Szövetség elnökségének.
Valóban, a röplabda mellett atlétikában, kézilabdában, leánytornában
is jól szerepeltek tanítványaim. E
mellett igen büszke vagyok arra,
hogy több mint ezer gyermeket tanítottam meg úszni, amíg működött
az izsáki strand. Külön elismerésnek
tartottam, hogy sok vidéki gyereket
is hozzám hoztak oktatásra, köztük
olyanokat, akiket máshol nem tudtak
megtanítani úszni. Szóval, az életemet a sport határozta meg. Ma sem
tudok ettől elszakadni. Néhány régi
röplabdás lányom amatőr szinten
most is röplabdázik, a sportcsarnokban edzenek, be-be látogatok
hozzájuk egy kis szakmai „eligazításra”. Így tudtak „csőbe húzni” a
meglepetésbulival is, hiszen tudták,
hogy jövők. Nagyon jólesett a kedvességük, hogy ilyen sokan eljöttek.
Megható volt és szép visszaigazolása
annak, hogy értelme volt mindannak,
amit együtt csináltunk. Köszönöm
mindegyiküknek!

Juhász Sándor is belépett a „60”-asok klubjába

Az ismert vállalkozót Juhász Sándort november 30.-án köszöntötték 60. születésnapja alkalmából.
A Biczó csárdában tartott születésnapi összejövetelen - a Juhász és
a Cseri népes család tagjain kívül
- ott voltak barátai, ismerősei,
az Izsáki Házitészta Kft. dolgozói, Izsák város és Kunszállás
település vezető testületeinek
képviselői.
Két évvel ezelőtt Juhász Sándornét köszöntötték ugyancsak jeles
szülinapon. Aki ott volt mindkét
ismert ember köszöntésén az
elmondhatja, hogy akkor sem
éreztük magunkat rosszul, de
nem volt ez másképpen most
sem. Az ünnepelt tudta, hogy
valami készül e szülinapra ám
gyermekei és felesége, valamint
mindazok akik ott voltak, mégis

egy meglepetésekkel teli, emlékezetesen szép estét tudtak neki
szerzeni. A sorra érkező vendégek
is meglepetéseket tartogattak az
ünnepelt számára, majd a megható köszöntések után Mága Zoltán
varázslatos koncertje vezette be az
„estet” és adta meg az alaphangulatot. A séf is kitett magáért – bár
többen mondták könnyű volt neki,
mert volt miből és volt mivel főzni
a finom ételeket. A vacsora után
jött és meghódította közönségét
Pataki Attila, majd a szülinapi
torta előtt desszertként az izsáki
mazsorett csoport látványos műsorral kedveskedett. Végül jött
a „Dupla Kávé” is, no nem csak
csészében, hanem élőben…
A legnagyobb sikert a sok-sok
ajándék között Izsák főterének látványterve aratta. Mert „merjünk
nagyot álmodni” és volt a köszöntők között egy látványtervező,
aki álmodott is. Terve szerint
2020-ra a mostani polgármesteri
hivatal helyén a világ legmagasabb
épülete épül(het) fel, már ha az
álom valóra válik – no de azt meg
is kell(ene) élni – hát érjük és
éljük meg minél többen erőben
egészségben...
Az ünnepelttel a szülinapon nem
sok szót tudtunk váltani, hisz mindenkivel kellett, illett beszélgetnie
egy-egy történetet emléket felidézni
az elmúlt hat évtized történéseiből
– mert ez ma már egy meg- és

átélt történelem. Másnap délelőtt
a már-már hagyományos „morzsaparti” közben tudtunk néhány
szót váltani: „Végtelenül boldog
vagyok, hogy ezt a napot megéltem,
megélhettem szeretteimmel, barátaimmal, ismerőseimmel együtt.
Örök emlék lesz számomra ez a
nap, sok mindenre gondoltam, de
hogy ilyen pazar szülinapi összejövetelt szerveznek számomra, ezt
csak sejtettem a családon belüli
készülődésekből.
Köszönöm mindazoknak, akik
eljöttek és itt voltak e szép estén és
köszönöm mindazoknak, valamint
a Teremtőnek is, hogy ilyen életutat adott nekem és ilyen családi
hátteret tudhatok magam mögött,
ami erőt, hitet adott a hétköznapok
sok-sok nehézségei során, és a betegségemből való felépülésben is.
Én még voltam katona és itt és most
is azt tudom mondani, mint a katonaemlékek felidézésénél is, hogy
csak a szépre és a jóra, a sok-sok
kedves emlékre emlékezem mindig vissza szívesen. Büszke vagyok
feleségemre, gyermekimre, szemünk fényeire az unokákra, népes
családunk tagjaira – és a cégünknél
dolgozó munkatársakra, akikkel
együtt Izsák városát és az Izsáki
Házitészta Kft-t az általunk gyártott
termékek révén üzleti partnereink
körében ismertté tettük itthon és
külföldön egyaránt.”
-baranyai-
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Ünnepváró
Névkereső
Kedves Olvasók!
Ezt az írást elsősorban gyermekeknek szántam, de talán felnőttek sem tartják
oktalan időtöltésnek a sorok olvasását. A részben kitalált történetben 54 keresztnevet rejtettem el, a legtöbb esetben két egymást követő szóban, illetve
szavak elején, vagy végén. Melyek ezek a nevek?
Régóta tervezem, hogy leírom
régi emlékeimet, de minden kezdet
nehéz, így ezt is nehezen kezdtem
el. Emlékeimre támaszkodom, mikor egy kis bátorítás után elődeim
javaslatára összegzem gondolataimat. Hamar tintát és tollat ragadtam, s elkezdtem írni. Nem esett
nehezemre, mert jó volt felidézni
a múltat.
Családommal a város szélén laktunk, és szívesen tettünk sétákat a
Kolon-tó környékén és azon túl is.
A régi átjárót már eléggé benőtte
a nád, de azért még gyalog át lehetett járni. Az átjáró két oldalán
itt-ott még volt tiszta vízfelület,
ide ugrott be időnként minket
kísérő kutyánk, hogy hűsöljön és
szomját oltsa. A sok lubickolásnak
az lett az eredménye, hogy egyszer
nem tudott kijönni a vízből, mert
– mint kiderült - az út alatt volt
egy áteresz, amelyen nagy erővel
tódult át a víz. Mint tudjuk a kutya jó úszó, de az sem halad árral
szemben. Nehezen, de sikerült
partra jutnia, nekünk meg a túloldalra. A túlparton egy szép kilátót
találtunk, és azon nyomban fel is
másztunk rá. Mellette lekaszálták
a füvet és a szórványos nádat. A
kilátóról láttuk fél Izsákot és a
kapunkat is, illetve a Kolon-tó
nagy részét is ami csodálatos
látvány. Nem messze a kilátótól
közvetlenül a nádas mellé vadetetőt helyeztek ki, amit a járatokról
ítélve gyakran látogattak a vadak.
Ritka és érdekes, hogy a Kolon-tó
mocsárvilágából rögtön homokos
tájra jutottunk. Talán 100 métert
mentünk, mikor a partoldalban egy
tisztásra taposott részen apró nyomokat találtunk. Rájöttünk, hogy
egy rókacsalád kotoréka, amit
a jellegzetes szag is elárult. Azt
hiszem a szülők is ott ólálkodtak
a közelben, de nem lehetett őket
a domb mögé zavarni, mert jó
szimatuknak köszönhetően hamar
észrevettek minket. Utunkat tovább folytattuk a dimbes-dombos
erdőben, míg nemsokára egy jól
járható útra tértünk, ahol egy régen
elhagyott tanya emlékeire bukkantunk. Azért csak emlékeire, mert
már romok sem voltak láthatóak,
csak a gazzal és cserjével benőtt
kútágas, és a viszonylag sorban elhelyezkedő orgona, rózsa, mályva
bokrok, tövükben elszórtan ibolya,
nárcisz, jácint és írisz. A virágok és
egyéb dolgok elhelyezkedéséből
ki lehetett következtetni az udvar
és kert helyét. Nem messze a tanya emlékétől egy óriási tölgyfát
találtunk, amely szarvasbogarak
és vincellérek kedvelt élőhelye, s
emellett a sok odúban vadméhek,
harkályok, feketerigók leltek otthonra. Ha elég erőszakosak a verebek, elüldözik az odú más lakóit
és ők is abban találnak menedéket.

Jól éreztük magunkat a fa alatt, de a
kíváncsiság tovább hajtott bennünket. Néhány száz méter után egy
kiszélesedett útra tértünk, amely
egy szép tanyához vezetett. A ház
gazdasszonyát ismertem – s ő is
engem. Leültünk a ház gangjára,
beszélgettünk, gyönyörködtünk a
takaros környezetben. A házigazda
is előjött, de panaszkodott a fejfájásra, ami az előző esti borozgatás
eredménye volt. Szívesen beszélgetett a múltjáról, a katonaéletről.
Azt mondta, mindent legyőz ő,
csak a betegséget nem; ilyenkor
a világ Nescafé készlete is kevés
lenne neki A gazdasszony nem
örült a párja borozgatásának, de
zsörtölődésnél többre nem vetemedett, nem kürtölte világgá
boros napjait. Beszélgetés közben
előkerült a kancsó bor, egy kis
házikolbász, kenyér és paprika,
amivel megkínáltak bennünket.
Viszonzásul mi hájas sütivel kínáltuk őket. Beszélgetésünk során
a nem messze lévő romos tanyára
is rátértünk, mely szebb napokat
is látott; de voltak rosszak is,
amikor a háború alatt néhány hónapig nácik bitorolták, majd a „hős
felszabadítók” tartottak benne lőgyakorlatokat. Lakói azóta részben
kihaltak, az egyetlen leszármazott
pedig nagyvárosi lakos lett, aki már
akkor is megmondta, hogy ő többé
lapátot, kapát nem vesz a kezébe.
Valóban jó dolga van, mert azóta
politikai pályára lépett és mondása
szerint egy ujjára ezer nő is jutna,
ha akarná. Mindezt megcáfolja,
amit ír magáról időnként, hogy a jó
állás, amit ő állít az egyszobás garzonlakás némi differenciát sugall.
Természetesen nem kaptak meghívást, de maguktól sem mentek
lakásnézőbe hozzá. Mikor ezelőtt
20 évvel itt járt látogatóban, alig
ismertük meg, mert harcsabajuszt
viselt. Mint kiderült, inkább bujkálás volt, mert barátjával együtt
rákapatták magukat a linkeskedésre. Amint elült a vihar körülöttük,
visszautaztak és élték a maguk
parazita életét, mondván, hogy a
sors olyan, amilyenné alakítjuk.
Visszatérve a háziakhoz, akikből
áradt a szó, gyakran emlegették
városi unokáikat, akik nyaranta
szívesen töltik náluk a szünidő
egy részét. Látszott a partoldalban,
hogy sokat koptatták. A gyerekek
nadrágjának ülepét erősen megviselte a dombról való csúszkálás.
Szinte vékony szálakká rojtosodott, amit a mami alig észrevehető
szigorral szóvá is tett, de tolerálta,
mert már tapasztalta, hogy azok a
nadrágok a következő évben már
úgysem lennének jók.
Közben a házi kolbásznak a végére jártunk, amit a bors kellemes
csípőssé tett, ezért is volt olyan
finom. A házigazdánk örömmel

újságolta a pálinkafőző technikáját.
Mint elmondta, ha sok volt az alapanyag, eleinte rézüstben párolta,
később mikor fogyott a gyümölcs,
átállt a kukta használatára. Mióta
kisebb a hozam, elhatározta, hogy
nem fogják osztogatni fűnek-fának.
Már tervezi, hogy az idén esedékes
szert tenni a villanyrezsó fiatalabb
változatára.
Míg beszélgettünk, két apró
szőrcsomóra lettünk figyelmesek.
Ezek a pamacsok az idén nyáron
születtek mint kiscicák, vidáman
hancúroztak az udvaron és közben
az előző nap elfogyasztott csirke
csontján osztozkodtak. Az anyacica
- mintha ügyet sem vetne rájuk- a
kamra padlásán dorombolva figyelte őket. Kellett, hogy pihenjen ő
is, mert a két apró utód gyakran
bevonta őt is a játékba. Ez volt a
kedvenc helye az anyacicának, mert
a padlás ellátta őt egérrel és egyébként is csak néhány rossz zsák és
egy-két zsíros bödön porosodott
körülötte. Látszott, hogy nem ma
kerültek oda ezek a tárgyak, mert
vastagon belepte őket a por.
Társalgásunk végére értünk, amit
néha-néha megszakított a háziasszony szigorú kiáltása, amivel a
virágokat tépdeső cicákat elzavarta.
Látszott, hogy nem haraggal teszi
és ahogyan ellágyul a szíve a kis
jószágok láttán. Nem véletlen,
hogy kedvenc fekhelyük a régen
divatjamúlt piros kalap, amit a
gazdasszonytól kaptak.
Vidáman, jóllakottan, élményekkel gazdagon indultunk haza.
Csodaszép fenyvesek mellett haladtunk el, az út szélén néhány
csoportban kamillavirág is díszlett.
Már korábban is jártunk ezen a
tájon, amely mindig megújul, és
talán mindig szebb. Visszafelé
haladva a tó partján, egy tisztított
vízfelület volt, ahol egy halász lógatta pecáját a vízbe. Mint kiderült,
békát fogott egy piros rongy segítségével. A pecázásról megoszlottak
a vélemények: volt aki a pecást
sajnálta, volt aki a békákat…
Már látszottak a házunk körvonalai az esti félhomályban, de a
fülünkben még visszhangzott a
kakukkszó, a harkály nevetése, a
bölömbika búgása, a nádirigó cserregése. Hazaérkeztünk fáradtan, de
élményekben gazdagon.
Minden gyereknek ajánlanám
ezt a sétát, amit az 5 és 10 éves
gyermekeink velünk szülőkkel
és a kutyussal megtettek. Sokkal
egészségesebb, mint egész nap
számítógép előtt ülni, s ráadásul
közben még meghitt beszélgetésekre is van idő.
Ilyenkor eszembe jut Molnár
Ferenc egyik gondolata: „Ti szép
egészséges alföldi diákok, akiknek
csak egyet kell lépnetek, hogy künn
legyetek a végtelen rónán, a csodálatos nagy, kék bura alatt, melynek
égbolt a neve, akiknek a szemetek
hozzászokott a nagy távolságokhoz, a messze nézéshez…”
Németh Ferenc
Idősebb Németh Ferenc ötletes játéka
jó fejtörő. Komoly figyelmet igényel,
hogy a félszáz elrejtett keresztnevet
megtaláljuk. A keresést megkönnyítendő négy jellemző elhelyezkedésű nevet
megmutatunk a szövegben, hasonlókat
kell keresni.

Adventi készülődés lélekben
Piciny csengő csilingel csendesen a szívemben,
Pilinkélő hóesést figyelek a kertemben...
Andalító érzéssel hat ez az én lelkemre,
Készülődöm lélekben a Szeretet ünnepre...
Mert Jézus is készül a Világ megváltására...
Testvéreim! Tudjátok, hogy ennek mi az ára?!
Elmerengtem rajta én már sok éven keresztül,
Minden évben megkaptam az üzenetet végül..
Igen, mert az őrangyalok körbe vesznek minket,
Atyánk tanácsaival töltik meg a szívünket,
Elmondok én most belőlük jó párat Tinéktek,
Hiszem azt, hogy ismerősen hangzik ez az ének.
Legfontosabb az ISTEN, higgyétek ezt Emberek!
Menedéket biztonságot ad nekünk és hitet.
Megteremtett Ő bennünket valaha, - réges-rég,
Jézust is Tőle kaptuk meg, Ki nekünk: Föld és Ég.
A CSALÁD-nak fontosságát ugye ismeritek?
Mert anélkül élni bizony, - nem teljes az élet...
Mindenkinek kell az a jó szülői szeretet,
Tiszteld Édesanyád Apád, - amíg megteheted!
HAZÁT is adott Mindenhatónk, _ ne feledjük el:
„Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell!”
Van-e a Földön jobb, mint ez a szép Magyar Haza?
Rónák, hegyek, vizek, völgyek gyönyörű atlasza...
Ékszerdoboz, melyet Égi ,,ékszerész” teremtett...
Kopnak arany zsanérjai, Rá jól figyeljetek!
Nem a pártok sokasága visz előbbre minket,
Szűzanyánk kéri:,,Tartsuk meg a becsületünket!”
Ha ez meg van, s a szívünkben tudjuk hol a határ,
Nem kell félnünk, jön-e majd ránk török-e vagy tatár.
Amikor már egység a jóindulat, akarat,
Akkor élet kerekünk is jó irányban halad...
Nem kell fegyveres őr! Ha felelem már nincs bennünk,
Amikor egymásra csak bizalommal tekintünk.
A hibákat magunkban kell először keresnünk,
A HIT-ünk erősségét még fentebb kell emelnünk!
Bocsássunk meg mindenkinek, -biz’ még magunknak is!
Tüntessünk el utunkból mindent, mi rút és hamis!
Ne engedjük, hogy elsodorjon ,,trendi” áradat|’
Igaz szeretetünk éltessen igaz álmokat!
Tudjunk tiszta búzát kiszedni ocsúból,
Több van? Akkor szívesen adakozzunk a „jóból”!
Ne aggódjunk, kételkedjünk, - mert nem sok jóra vezet.
Mindig bátran vállaljuk fel a felelősséget!
Nem egyszerre érünk. Hát ne várjuk a Másiktól,
Hogy tán ugyanúgy érez Ő, - amikor hozzánk szól...
Gondoljunk, vissza: régebben mi is máshogy „szóltunk”,
Köszönjük Égi Atyánknak, ha jóra változtunk!
Örülnek ám az Égiek, ha magamba szállok,
Szívem szerint átölelném az egész Világot...
Így búcsúzom Tőletek: szép Adventet kívánok!
Mindenhatónak hulljon áldása Tireátok!
Piciny csengő csilingel csendesen szívemben,
Pilinkélő hóesést figyelek a kertemben...
Andalító érzéssel hat ez az én lelkemre,
Készülődöm lélekben a Szeretet ünnepre...
2012. 11. 21.
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Ünnepváró
Elgondolkodtató és gondűző gondolatok

Muzsika
A Lélek szárnyán te ideszállsz,
mélyről, csöndemen átmuzsikálsz;
alacsonyrezgésű tereken,
végtelenből szállt szent szerelem.
Hozzám ha jut nesze zenédnek
beszél, lényem is elmosódott,
fénylepel fed, úgy álmodozok
közeledről, földi utamról,
feledkezve egészen arról,
hogy rejtett közeledben járok,
mintha nemtudnám a világot.
Muzsikádat hallva magamban,
egész szellemem odadobtam,
hadd málljon az szét, mint a selyem,
voltam? Vagyok? Nem emlékezem.
A nyugalmad hat egészen át,
körülfon engem a muzsikád.
2012. december

Magyar Gyuláné

Pro peace (Békéért)
Gyűrött a Földnek barna ruhája
sápadt az arca, talán beteg?
Billen a fának pusztuló ága,
varjú rikoltoz az erdők felett.
Gyémánt havakat dajkál a fenyves,
ritkul a pilla a fényes szemén,
békét álmodó erdő nem csendes,
a füstben szikrát lobbant a fény.
Messiás jöttét várja az ember
dobban a szíve, sötét az éj,
a csordapásztor lépni se nem mer,
ébred a gyermek az anyja ölén.
Fázik a gyermek anyja ölében,
nincsen, ki adja a jó meleget,
Háromkirályok késnek az éjben
az arany, mirha, a jó szeretet!
Heródes-zsoldos járkál az éjben,
anyja méhében a magzat lapul,
csak az a kunyhó sejlik az éjben,
hol József virraszt álmatlanul.
Gyalupad alján sír a szekerce,
tegnapelőtt sem forgatta kéz,
holnapután is néma a terve,
pajta nyílásán át, szamárka néz.
Jöjj el a Földre isteni gyermek!
Pásztorok népe oly epedve vár;
földi mezőkön Te teremts rendet,
mert Te vagy az Úr, az igaz király!
Hozd el a fényed ezüstfehéren,
a barna földre hints gyémánthavat,
üszkös sebeket gyógyíts be végre,
hogy legyen Béke és Jóakarat!
Meleg kezeddel fogd át a Földet,
fekete arca, hogy legyen fehér,
hogy ölelhessenek, ott, ahol öltek,
lakass jól minket, ó égi kenyér!
Mert kenyeredre éhes az ember,
dermedt szívével a csodára vár,
árassz el minket szereteteddel,
hozd el a békét, égi király!
2012. december

Magyar Gyuláné

1./ Ezután nem a nagyhal eszi meg a kicsiket,
hanem a gyors hal a lassúbbakat. (Murdock)
2./ Ha nagy érdeklődéssel figyeled a kémény
füstjét, hamar feltételezik rólad, hogy rossz fát
tettél a tűzre. (Halászi A.)
3./ Az ivásnak ugyanaz a törvénye, mint a szerelemnek: bárhol, bármikor, bárhogyan. (Hamvas
Béla)
4./ A Mikulás azért vidám, mert tudja, hogy hol
laknak a rossz kislányok. (George Karlin)
5./ Az ember olyan, mint a zongora. Minél
idősebb, annál gyakrabban hangolódik le. (Worblevski)
6./ A házasság olyan ceremónia, ahol a nő ujjára
és a férfi orrába is karikát tesznek.(Spenczer)
7./ Tudják, hogyan szólítják a fickót, aki utolsóként végez az orvosi egyetemen? Doktor úr.
(Lemous)
8./ A férjeknek olyan sok mindent nem szabad
csinálni. Amit pedig szabad, azt meg muszáj.
9./ Ugyanolyan abszurd azt állítani, hogy egy
férfi nem tud egy nőt örökké szeretni, mintha
azt mondjuk, hogy egy hegedűművésznek sok

hangszerre van szüksége, hogy ugyanazt az egy
dallamot játssza rajtuk. (Balzac)
10./ Jó házasság egy vak asszony és egy süket
férfi között lehetne. (Balzac)
11./ Nem vagyok teljesen biztos – mondja az
orvos a betegnek – csak feltételezem a panaszinak az okát. Valószínűleg az alkohol a bűnös. A
páciens megértően elvigyorodik: Semmi baj dokikám. Ez velem is előfordul. Majd eljövök újra,
amikor jól lesz.

Rejtélyes sírfelirat
Egy franciaországi sírfelirat a következőképpen
szól:
„Fiút, anyát fed itt a hant,
Egy asszonyt és kitől fogant.
A lány s az apja egy helyen,
A nővér, s bátyja itt pihen,
S nincs itt csak három holttetem.
Hogyan is lehet ez? A megfejtést a kedves Olvasóra bízom.

Varga László

Csak egy tollvonás…
… a boldogságról…
Boldogság. Attól vagyok boldog, hogy… Azért vagyok boldog, mert… Most nem vagyok
boldog, mert ez történt velem.
Most ez áll a boldogságom
útjában. Elgondolkoztál már
rajta, hogy miért kötöd a boldogságot bizonyos dolgokhoz?
Miért nem tudsz egyszerűen
csak boldog lenni? Miért kell
ahhoz történnie valaminek,
hogy boldog legyél?
Sokan úgy gondolják, hogy a
boldogságot mások, dolgok,
történések közreműködésével
tudják elérni. A boldogság nem
egy állapot, hanem egy érzés.
Amit az adott pillanatban átélsz, átérzel. A boldogságodért
csakis kizárólag Te felelsz!
Te vagy az életed irányítója,
még ha nem is hiszed el. Ott
van előtted mindig a döntési
lehetőség, ott vannak a tapasztalások, amiket át kell, hogy
élj! Mert ezek által fejlődsz.
Ugyanígy van a boldogsággal
is. Csak próbáld ki: felkelsz
reggel és azt mondod, hogy
boldog vagyok. Hálát adok az
Atyának, hogy boldogságban
tölthetem el ezt a napot is!
Megfigyelheted, hogy könnyebben veszed majd a napi
feladatokat, nem stresszelsz
majd annyit. Persze annak, aki
alapból negatívan áll hozzá,
nem fog menni. Ha nem vagy
képes változni és változtatni, ne várj csodát! Mit jelent
számomra a boldogság? Azt
jelenti, hogy élhetek, mert
az életet ajándékba kaptuk
mindannyian. Rengeteg mindent megtehetünk, tengernyi
lehetőség van előttünk. Boldogság számomra, hogy életet

adhattam a gyermekemnek,
amikor a hasamra tették a kis
csöppséget, s rögtön elhallgatott. Boldogság az, amikor a
karjaimban tarthatom a kislányomat, s a férjem mindeközben ránk mosolyog. Boldogság
nekem az, amikor reggel kinézek az ablakon és süt a nap,
hull a hó. Amikor megihatok
egy bögre meleg teát, amikor
forró csokival, kézen fogva
sétálhatok a kedvesemmel
egy téli estén, amikor egy
gyönyörű dalt hallok a rádióban, amikor rápillantok egy
egyszerű virágra. Boldogság
számomra az is, amikor hajat
moshatok, mert lehetőségem
van arra, hogy megvegyem
a sampont és a balzsamot,
hogy van vizünk, ebben a mai
világban. De akkor is boldog
vagyok, amikor az utolsó 10
és 100 forintokat számolom
a párommal, s közben fogjuk
egymás kezét. Amikor édesanyámnak mondhatom el a
bánatomat, amikor édesapám
átölel, s a testvéreim megnevettetnek. Boldogság a kislányom első mosolya, az első
lépései. Boldogság az, amikor
ágyban hajthatom le a fejem,
amikor egy romantikus éjszakát tölthetek el a férjemmel.
Boldog vagyok, hogy főzhetek,
mert Isten megadja nekünk az
étel ajándékát. Boldog vagyok
olyankor is, amikor mindenki
más sír, mert tudom, hogy az
Úr vigyáz ránk és segít, csak
sajnos nem mindenki veszi
észre. Boldog vagyok akkor is,
amikor pityergek, mert megbántottak. Miért? Mert tudom,
hogy ez is egy tapasztalás,

ami által több leszek, s erősebb. Boldog vagyok, amikor
hallhatom a madarak énekét,
amikor megnézhetek egy jó
műsort a tévében, amikor
írhatok, s mosolyt csalhatok
mások arcára. Boldog vagyok,
amikor a sógornőmmel órákat
beszélgetünk, mert egy tiszta
szívű nő, s az Atya az embert
társas lénynek teremtette.
Boldog vagyok, hogy van fedél
a fejünk fölött, van ruhánk,
amit fel tudunk venni, van
mosógépünk és mosóporunk,
öblítőnk, hogy tudjunk mosni, van áramunk, van mit azt
asztalra tenni, még ha az egy
szelet zsíros kenyér is, s van
vizünk, hogy tudjunk tisztálkodni. Boldog vagyok, a kis
családunkban szeretet lakozik,
s az otthonunk a harmónia és
a nyugalom szigete. Boldog
vagyok és a megpróbáltatásokat is mosolyogva tudjuk végig
csinálni, mert a férjem a mai
napig úgy néz rám, mint a legelső alkalommal, mert szeret
és én is Őt, mert figyelmes,
odaadó, s gyönyörű ajándék a
Mindenhatótól.
Nos, szerintem ennyi elég
ahhoz, hogy lásd, a boldogság
egy döntés a részedről, hogyan éled a mindennapjaid.
Nem kell ahhoz milliomosnak
lenni, hogy boldog legyél!
Boldognak lenni annyi, mint
összhangba, harmóniába kerülni önmagaddal, s úgy élni,
hogy amikor visszatekintesz
majd évek múltán, hogyan
is éltél, azt mondhasd: Igen,
nekem egy csodálatos boldog
életem volt!
Ivácsonné Józsa Tímea
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v a l l á s
Huszonöt év –
huszonöt karácsony
Huszonöt év – ezüstös évfordulók
ideje. Ezüstmise, ezüstlakodalom,
ezüst székfoglaló, ezüst beiktatás…
Az első nagy visszatekintés ideje.
Különös évforduló ez, olyan, mint
egy útközbeni nagy pihenő úgy jó
félút tájt. Már van mire visszanézni,
de a jövendő is még pont olyan titokzatos és izgalmas lehet, mint amilyennek a kezdetekkor látszott. Az
ember telve emlékekkel és tervekkel,
történetekkel és reménnyel.
Most mi is egy ilyen megállóhoz
érkeztünk. Együtt. Telve emlékekkel
és tervekkel. 25 év karácsonyai, egy
kis szelet a Mi történetünkből. Az
elsőn igazán még egymásnak örültünk. S mindeközben fürkésztük és
kérdezgettük egymást: Nálatok hogy
szokás? Mi az ünnep menetrendje?
Előbb ajándékozás és utána vacsora
vagy éppen fordítva? A másodikon
együtt örvendeztünk annak az
ajándéknak, akit az év folyamán közösen kaptunk. A harmadikon már
szerettünk volna egy kicsit teljesen
külön, meghitt családi környezetben
ünnepelni. A negyedik, az első az új
saját otthonunkban. Máig szemünk
előtt vannak az ikrek alig több mint
félévesen, ahogyan kukucskálnak
ki a kiságy széléről, lesve, hogy mi
az, ami itt titokban készül. Az ötödiktől kezdetét vette egy sok éven
át tartó játék, a mozgalmas, sok
ötletet igénylő, komoly logisztikát
követelő karácsonyok sora. Mekkora
sétát kell tenni még, hogy az otthon
tüsténkedő Angyal igazán csillogóvá
varázsolja a karácsonyfát? Ki és mivel viszi a gyerekeket a pásztorjátékra? Elkészülünk időben? S közben
minden izgatott, érdeklődő és egyre
gyakrabban elhangzó kérdésre, hogy
„Anya, mikor jön a Jézuska?” kellő
fantáziával sikerüljön választ adni. A
hatodik és a hetedik karácsonyunk
különös ajándékkal lepett meg
bennünket. Megtapasztalhattuk a
gyermek születését és a gyermek
várását, s valamicskét a betlehemi
körülményekből is: bizony 24-én
délben még „sehogy sem álltunk”.
A nyolcadiktól látszólag csak az
évek teltek, miközben azon kaptuk
magunkat, hogy egyre tudatosabban

várjuk és éljük meg a karácsonyt. A
karácsonyt, amely azért a szeretet
és az ajándékozás ünnepe, mert
mindenekelőtt a teremtő Isten
szeret és ajándékoz meg bennünket. S ezt elsőként nem valamiféle
teológiai megfontolás mondatta
velünk, hanem az a tapasztalat, amit
közösen megéltünk. A szív benső
öröme – minden külső körülmény
mellett vagy éppen ellenére – ami a
szeretet ünnepét valóban a szeretet
ünnepévé teszi. A jó, hogy vagy, a jó,
hogy vagy nekem érzése. Így alakult
ki, alakítottuk ki – számunkra teljesen természetesen – a karácsonyi
készület menetét és a magunk kis
ünnepi liturgiáját. A hajnali misék,
a közösen megélt várakozás, a
tudatos készülés, a több csend, a
közös imádságok, éneklések, a meglepetések készítése, a közös ünnepi
sütés-főzés mind-mind azt szolgálják, hogy karácsony délutánján
megszülethessen a mi szívünkben is
a kis Jézus. A Szentírás szavai pedig
egyre mélyebben ivódtak, ivódnak
belénk, s minden évnek marad egyegy személyes tapasztalata. Egyszer
Máriára csodálkozunk rá, egyszer
Szent Józsefre, másszor a János
evangéliumra: „Az Ige testté lett,
és köztünk lakott” (Jn 1,14a) vagy
éppen szent Pál soraira: „Jézus Krisztus Istennel való egyenlőségét nem
tartotta olyan dolognak, amelyhez,
mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett
hasonló, külsejében olyan volt, mint
egy ember” (Fil 2, 6-7) Egy-egy üzenet, egy-egy élet alakító szó.
25 év – 25 karácsony. Látszólag
a miénk, látszólag rólunk szól. De
csak látszólag, mert elsősorban a
kegyelemről, Isten szeretetéről, aki
Önmagát ajándékozza karácsonykor
nekünk és lehetőséget ad arra, hogy
mi is önmagunkat ajándékozzuk
egymásnak. Reményeink szerint
így válik a mi ünnepünk is egyre
teljesebbé, s lesz a „Fel nagy örömre,
ma született” nem csak hangulat,
hanem élő valóság a családunk
számára.
Kutas Tibor és Mária

Református múltunk 45.

Előző bejegyzés folytatása 1813.
júlus 11-ről:
„… 2.) Szóba jött ismét mi
légyen a Harangozonak megjobbitatott conventioja , vallyon ,
hellybe hagyja e az Előljáróság
és tellyesíti é a harangozonak
azon kívánságát, mely szerént
ő 30 forintokat praetendál kész
pénzben? Ezen dolognak elhatározásából magát a T. Predikátor
egészszen ki vonván, s azt egyedül az Elöljáróságra hagyván,
azon tekintetből, hogy sem maga
hasznára való tekintetből szollani
ne láttasson, ha a megígért 30
forintokból álló fizetésnek továbra valo meg hagyásán volna ;
sem pedig maga ellen, segyszersmind a felsőbb rendelések ellen
cselekedni. Noha igaz, hogy a
felsőbb rendelések a harangozo
fizetésére nem terjednek ki. Ha
annak lejjebb vonását sürgetné;
mind a Prédikátor, mind a Tanitonak, mind a Harangozonak
fizetese, ugyan azon esztendőben
a 1810.ben, noha az elsőé elébb

későbben az utóbbiaké emeltetvén fel a Prédikátoré 72-ről
100-ra, a Rectoré és Harangozóé
20-ról 30-ra /noha ezekéről való
végzésnek sehol semmi nyoma
nints, hanem tsak jövendőre
való igéretnek, és tsak abbol lehet valami végzésre concludálni
hogy mind ketten ugy kivánják
/ és tsak a Tanitóé maradván
meg a megígért quantumban a
Prédikátoré és harangozóé pedig
lejjebb szállíttatván; tehát magok
az Előljárók azt állapították meg
a mint már ez előtt a Prédikátor
ide jövetele előtt megígértek,
t.i. legyen a harangozo fizetése
25frt.
Ugyan ekkor, e végzésnek tudtára adása alkalmatosságával,
kötelességeinek szoros megtartására mind kéretett mind
intetett.
Ezen alkalmatossággal figyelmeztette a T. Prédikátor az Előljáróságot arra, hogy úgy kell a
fizetést, annak nevelését intézni,
hogy légyen arra fundus, s a mi

Nem csak Muszkaföldön (ahol a posta is lassan jár…)
múlt és múlik minden Puskin megállapítása nyomán „az
Ányegin”, hanem a Kárpátokon erről is. Azóta már van
pontos, dokumentálható költségvetése, számadása és
fenntartói jegyzéke a gyülekezetnek, de ez mit sem vál-

meg igértetik az bé is tellyesittessen. Rendesen mindenütt a
Lecticaléból bejövő pénz fordittatik a Conventionatusok fizetésére, itt pedig az ebből bejövő
pénz erre elég nem lévén már
egy időtől fogva, mind jó rend
és Suptis rendelések ellenére a
Perselybéli pénzből és magános
Jóltévök Isten ditsösségére tett
kegyes adakozásokból elegittettek ki. Ezen rendetlenségnek
eltávoztatására proponáltatott, a
Lecticálénak egy személytöl egy
garassal valo feljebb vitele: de
megis ezen tárgynak tökélletes
eldüntése, más tellyesebb Gyűlésre határoztatott, a mikorra
az Eklézsia Curatora, a személlyek számát fel vettetvén öszve
summáztatván ki lehessen bizonyossan hozni, mennyi summa
jöhet bé a Lecticáléból, szükség
é vallyon, és mennyivel szükség
a párszemélyektől valo fizetést
nevelni ?
Protokollum IV.: 34.ol.
közli: Nagy Árpád

toztat azon a tényen, hogy az utolsó testrészünk, amely
felett a megtérés ténye érvényesül: a pénztárcánk…
Legyünk hát jobbak –Jézus segedelmével -, s ne csak
így Karácsony táján!

-na-

Gyülekezeti alkalmaink
- december 24-én (hétfő), 15 órakor gyermekek Karácsonya a templomban
- december 25-26-án 10 és 16 óra: ünnepi istentiszteletek
- december 25-én, 13.30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet
- december 31-én (hétfő), 16.00: Óévi istentisztelet
- január 1-én (kedd), 10.00: Újévi istentisztelet
- január 1-én, 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet
Mindenkit szeretettel várunk!
Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartói járulékaikat, sírhely-megváltásaikat ne
mulasszák el rendezni. Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, akik rendszeres
egyháztagjaink, a közös teherviselésből kiveszik részüket! Köszönjük!
Ha valaki sárga csekket szeretne igénybe venni befizetéseihez, kérjük, jelezze a Lelkészi Hivatalban
(tel.: 374-154).
Minden Krisztust hívő, jóakaratú embernek áldott Karácsonyt és Újesztendőt kívánunk!
Isten, áldd meg a magyart!

Egyházközségi hírek
- A hajnali szentmisék december 21-ig minden reggel 6 órakor
kezdődnek.
- December 24-én du. 4-kor pásztorjátékot mutatnak be a hittanosok
a templomban.
- Jézus születésének emlékmiséjét az Öregek Otthonában du. 4-kor,
Kisizsákon este 10-kor, a templomban éjfélkor mutatjuk be.
- Karácsony első és 2. napján, valamint Újévkor vasárnapi szentmise
rendet tartunk.
- December 30-án a 9 órai szentmisére várjuk a házaspárokat, családokat áldásra.
- Az évvégi hálaadó szentmisénket 31-én este 6 órakor kezdjük.
- Január 6-án, Vízkereszt ünnepén a vízszentelést a 9 órai szentmisében végezzük.
- Minden kedves izsáki testvérünknek áldott, békés Karácsonyt és
boldog Újesztendőt kíván a katolikus egyházközség!
- Köszönetet mondunk minden kedves testvérünknek, aki ebben az
évben is támogatta egyházközségünk munkáját! Isten fizesse meg!

MEGEMLÉKEZÉS
Laczi György
halálának 4. évfordulója
alkalmából emlékezik
felesége és családja

IKEM hírek
- december 21 (péntek), 17 óra: Fénylánc Magyarországért, közös imádság és virrasztás a Fogathajtó pálya szélén. Aki tud, hozzon magával egy szál gyertyát vagy lámpást.
- január 1-én (kedd), 15 órakor koszorút helyezünk el a Bocskai emlékkopjafánál, Bocskai István erdélyi fejedelem születésének 456. évfordulóján. Szeretettel várunk minden megemlékezni
szándékozót.
„Vándor székely reménységét, Jézus áldd meg Erdély földjét!”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Király István
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik édesanyánk
Barkóczi Lajosné
sírjára koszorút, virágot tettek,
gyászunkban velünk voltak.

A gyászoló család

Családja
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Októberi események

Pályaválasztási Kiállítás
Október 11-én a 8.évfolyam Kecskemétre utazott, ahol megtekintették a Lánchíd utcai Sportcsarnokban megrendezett Pályaválasztási Kiállítást. Itt tájékozódhattak a középiskolák képzési
kínálatáról és a felvételi követelményekről. Érdeklődésvizsgálati
tesztet tölthettek ki, kipróbálhatták a bemutatott eszközöket,
beszélgethettek az iskolájukat képviselő tanulókkal, tanárokkal. Nagyon sok tájékoztató anyagot, szórólapot gyűjtöttek be,
amiből további információkhoz jutottak.
Kézmosás világnapja
Magyarországon ötödik alkalommal rendezik meg a Kézmosás
Világnapját október 15-én. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő kézmosás és az alapvető higiéniai
körülmények fontosságára. Az iskolánkban az alsó tagozatos
gyerekek közös verseléssel, gyönyörű rajzokkal, plakátokkal
emlékeztek meg a jeles napról.
Mondóka kézmosáshoz:
Evés előtt kezet mosok,
beteg lenni nem akarok,
mert ki piszkos kézzel eszik,
bizony hamar megbetegszik.
Evés előtt kézmosás egészséges jó szokás!
Pályaválasztási szülői értekezlet
Október 17-én Pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk,
amelyre a 8. osztályos tanulókat és szüleiket hívtuk meg. A
megjelenteknek 13 környékbeli középiskola képviselője mutatta
be iskoláját és képzéseit néhány percben, majd lehetőséget
teremtettünk, hogy külön-külön tantermekben a középiskolák
részletesebb tájékoztatást adjanak az irántuk érdeklődőknek.
Biciklitúra

Az 5.a, 5.b és 7.c osztályok
aktívabb tagjai az októberi
napsütéses időt kihasználva
biciklitúrán vettek részt. A
több mint 4 órás biciklizés
során megtekintették a Kolon-tó nyílt vízi területét,
szétnéztek a Madárvárta
mögötti kilátóról és gyönyörködtek az őszi erdő
szépségeiben.

Önkéntes munka
Október 27-én az SNI tagozat gyermekei „Mindenszentek
napi” takarítást végeztek a felsővárosi temetőben, valamint a
kimeneti keresztnél.
Drámások a Bárkában
Október 28-án a budapesti
Bárka Színházban egy 3 órás
drámafoglalkozáson vettek
részt az izsáki Kenderzsupp
drámaszakkör tanulói. Nagy
élményt jelentett, hogy színészek vezették a csoportok
munkáit, a jelmeztervezéstől a díszletkészítésig
mindent kipróbálhattak. A végén igazi nagy színpadon adták
elő a produkciókat. Utána mindenki degeszre ehette magát a
Venezia Pizzériában. Majd a Szépművészeti Múzeum képei
ejtettek ámulatba. A végén a Hősök terét csodálhattuk meg
éjszakai fényekben. Mindannyiunknak felejthetetlen élmény
volt ez a nap.

Novemberi események

Tolerancia Nap Budapesten a Találkozópont Program
szervezésében
Iskolánk részt vett a „PROGRESS – Határtalan egyenlőség”
című programjában, amely a Salva Vita Alapítvány, a Boldog Ceferino Alapítvány és a Katolikus Szeretetszolgálat szervezésében
valósult meg. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
pályázatot nyerte meg Csavajda Márta, iskolánk gyermek-és
ifjúságvédelmi felelőse.
A program a fogyatékkal élők, az etnikai megkülönböztetés, valamint a generációk közti szolidaritás témája köré
épült. Esélyegyenlőségi osztályfőnöki órákat, úgynevezett
Találkozópontokat szerveztek az oktatási és esélyegyenlőségi
szakemberek.
Iskolánkban két témában is tartottak előadást, mi az idősek
tiszteletéről, megbecsüléséről hallgattunk előadást. Nagy
szeretettel fogadtuk Józsi bácsit, aki elmesélte, hogyan kergetőzik idős kora ellenére is az unokáival. Elmesélhettünk
kedves történeteket, emlékeket nagyszüleinkről. Jázmin kedves
nagyanyókájáról mesélt, aki ma is aktívan bekapcsolódik a
család életébe. Az 5. osztályosok a fogyatékosság formái közül
a vaksággal ismerkedhettek meg. Másnap az osztályunkat felkereste Márti néni azzal a hírrel, hogy osztályunk lehetőséget
kapott, hogy Budapestre látogathat a Tolerancia Napra, melyet
a Találkozópont Program szervez a SYMA Sport- és Rendez-

vénycsarnokban.
Ennek a programnak célja, hogy a 10-19 éves korosztály tapasztalatokat szerezhessen, pozitív élményekkel gazdagodjon,
és megismerje a hátrányos helyzetű csoportok életét, hogy
felhívja a fiatalok figyelmét a fogyatékos emberek, az etnikai
megkülönböztetés, valamint a generációk közti szolidaritás
témájára.
Feledhetetlen élmény volt megismerkedni olyan emberekkel,
akik fogyatékkal élve is boldog, vidám, aktív életet élnek. Annyi
szeretetni tudást, játékot, vidámságot raktározhattunk el, amennyi egész gyermeki életünkre hatással lesz. Megtapasztalhattuk,
milyen érzés vakon, ízekre, szagokra, tapintásra hagyatkozva
élni a mindennapokat. Kipróbáltuk, milyen sokrétűen kifejezhetjük magunkat a jelbeszéddel. Megtanultunk jeleléssel
néhány szót. Az együttzenélés örömét átélhettük, a cigányzene ritmusát pillanatok alatt elsajátította néhány kisgyerek. A
cigánytáncok megtanulása nehezebben ment.
A színpadon, a Nemadomfel Együttest, egy olyan zenekart láthattunk, amelyben a szólisták kivétel nélkül sérült (elsősorban
értelmileg és látásban akadályozott) előadók voltak. Ez adta az
előadásuk különleges hangulatát és üzenetét. Az együttesben
teljes mértékben érvényesülhettek a tehetséges tagok. Szereplésükkel, színvonalas zenéjükkel, különleges stílusukkal,
őszinte lelkesedésükkel, és az elmaradhatatlan „nemadomfel”
életérzéssel arattak nagy sikert. Gáspár Laci előadása, sikerei
arra tanították a gyerekeket, hogy milyen sikereket érhet el
tehetségével, kitartásával az ember. A gyerekek kipróbálhatták
tánc- és énektehetségüket felmehettek és együtt élvezhették a
színpad a rivaldafény szépségeit.
Molnárné Tóth Ibolya
Diákönkormányzat (DÖK)
Novemberben jótékonysági játék- könyv- ruhagyűjtést szerveztünk, amelyeket az Izsákért Egyesületnek ajánlottunk fel,
hogy a rászoruló családhoz juttassa el.
Bolhapiac szervezésével kaptak lehetőséget a gyerekek, hogy
a megunt játékokat, vagy kinőtt ruhákat elcseréljék, eladják.
Legértékesebb volt egy focicipő, amelynek vásárlásakor és
eladásakor is nagyon örült mindenki.
DÖK gyűlésen meghirdettük, hogy idén is meseíró pályázatot
és a sportdélutánt. Megtartottuk a Zsinórlabda-bajnokság II.
fordulóját.
December 6-án érkezett a Mikulás. Csupa jó gyerek jár ide az
iskolába vagy csak elfeledkeztek a Krampuszok a virgácsról,
nem tudjuk.
Voltunk az idén is a Lovas Világkupán. Felejthetetlen élmény
volt.
Karácsonyi teremdíszítést és „karácsonyfa szépségversenyt
hirdettünk az osztályok között
Szabóné Pápa Edit, Molnárné Tóth Ibolya

Tanulmányi versenyek

Matematika
November 19-én tartottuk hagyományos házi versenyünket
matematikából.
44 felső tagozatos diákunk vett részt a versenyen. Szerény
tárgyjutalomban részesítettük évfolyamonként az első három
helyezettet.
5.évfolyam: I. Édes András 5.c, II. Vida Hanna 5.c, III. Kuti
Dávid 5.a
6.évfolyam: I. Daróczi Balázs 6.a, II. K.Szabó Inez 6.b, III.
Nagy Bíborka 6.b
7.évfolyam: I. Deák Sándor 7.b, II. Faragó Fanni 7.c, III.
Eszik Imre 7.b
8.évfolyam: I. Horváth Soma 8.a, II. Gyallai Fanni 8.a, III.
Molnár Márk 8.b
Angol
November 21-én ismét megrendezésre került iskolánkban az
angol nyelvi verseny.
5. évfolyamon első helyezést ért el Zeleni Gergő, másodikként végzett Miskovicz Alexa, harmadikként pedig Süketes
Zoltán.
6. évfolyamon K. Szabó Márta Inez lett a nyertesünk, őt
második helyen Nagy Bíborka, harmadik helyen pedig Fodor
Kitti követte.
7. évfolyamon szoros versenyben Bárány Zoltán győzött,
második helyen Deák Sándor, harmadik helyen pedig Újszászi
Márton végzett.
8. évfolyamon első helyezést ért el Kocsis Bogdán, második helyezett Kiss Vivien, harmadik helyezett pedig Antal Bettina lett.
Gratulálunk a helyezetteknek a szép teljesítményért és a verseny
összes résztvevőjének a kitartó és szorgos munkájáért!
Versmondó verseny
November 29-én délután a magyar teremben gyülekeztek

. oldal
azok a felső tagozatos diákok, akik szerették volna megmutatni, hogyan is lehet szépen verset mondani. A sok gyönyörű
szavalat nehéz helyzetbe hozta a zsűrit, így mind a két meghirdetett kategóriában holtverseny is született. A kategóriák első
három helyezettje könyvjutalomban részesült. Gratulálunk a
nyerteseknek!
5-6. évfolyam: I. Miskovicz Alexa 5.b. II. Marton Mirella 5.c,
Csontos Viktória 6.a. III. Ö. Kovács Petra 5.c
7-8. évfolyam: I. Andrási Brigitta 7.c. II. Sebestyén Alexandra
8.b. III. Laczi Vivien 7.c, Prikidánovics András 8.b
SNI-tagozat
Novemberben tanulóink a Gyöngyhalászat tehetséggondozó
versenyen indultak 6. és 7. évfolyamon. Matematikából, történelemből, természetismeretből és magyar tantárgyakból 5
tanuló indult ezen a levelezőversenyen.
Ifjúságvédelem
Iskolánk október 19-én a Találkozópont Program egyik helyszíne volt, mely lehetőséget egy pályázat keretében nyertük.
A program célja volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a
fogyatékos emberek, az etnikai megkülönböztetés, valamint a
generációk közti szolidaritás témájára. Interaktív foglalkozásokon a diákok számára közvetlenül megismerhető volt az addig
esetleg számukra nem ismert csoportok élete. Ezzel részben
bővültek ismereteik, részben a tapasztalati szakértőkkel való
találkozások segítségével befogadóbbá válhattak. A programsorozat a tolerancia és elfogadás erősítésére és a diszkrimináció
elleni küzdelem érdekében szólította meg a diákokat, törekedett
a generációk közti párbeszéd és együttműködés fejlesztésére.
A Találkozópont Program egészében és minden részelemében
a társadalmi előítéletek felszámolására valamint a meglevő
sztereotípiák feloldására törekszik, érzékenyíti a fiatalokat az
őket, vagy társaikat érő hátrányos megkülönböztetés felismerésére.
A találkozások, órák, beszélgetések, ismeretek megszerzése és
az elkerülhetetlen interakciók következtében csökkenhettek a
meglévő sztereotípiák, előítéletek, s kooperatív, együttműködő
magatartásformák jöhettek létre.
A gyermekek aktív szereplésének köszönhetően, a Program
lehetőséget biztosított 23 gyermek számára, hogy a Tolerancia
Nemzetközi Napján a SYMA Rendezvényközpontban, Budapesten, 2012. november 16-án térítésmentesen részt vegyenek
a záró rendezvényen is. A Találkozópont Program szervezői
ingyenesen rendelkezésünkre bocsátották autóbuszukat, a gyermekek ellátásáról és egész napi programjáról is gondoskodtak,
ezzel felejthetetlen élményt nyújtva számukra.
Nagy örömünkre szolgált továbbá, hogy iskolánkat a Program
tárgyjutalomban is részesítette, amely egy 102 cm átmérőjű
LCD televíziót jelentett. Ezúton is köszönjük a kedves gesztust.
Csavajda Márta, gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős

Köszönet

Jótékonysági bál a harmadikos osztályosok erdei iskolájáért
Iskolánkban már hagyomány, hogy a harmadik évfolyam minden osztálya tavasszal felköltözik egy hét erdei iskolába hazánk
valamelyik hegyvidéki tájára, ahol megismerhetik az ottani
természeti adottságokat, a
tanulók egy közösségben
élhetik át a hét minden
napját.
2013. június első hetében
három harmadikos osztály
indul a nagy erdei kalandra. Hogy az osztályokban
tanuló szegényebb sorsú
gyerekek is elmehessenek az erdei táborba, minden évben jótékonysági bált szerveznek a harmadikosok szülei és tanítói.
Ebben az évben november 17-én rendeztük meg a Sportcsarnokban nagy sikerrel. Öröm volt átélni azt az összefogást,
segítséget és támogatást, amit városunk polgárai nyújtottak.
Ezúton is szeretnénk a harmadik osztályos tanulók és szüleik nevében megköszönni mindazoknak - külön részletezés
nélkül -, akik valamilyen formában; szolgáltatással, műsorral,
tombolatárgyakkal, pénzzel vagy kétkezi munkával segítették
a bál sikerét!
Köszönet azoknak is, akik eljöttek, és jó hangulatukkal emelték a bál színvonalát!
Dr Sőreghyné Muladi Ildikó (3.a), Tóth Edit
(3.b), Tumbász Mariann (3.c)
Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton szeretnénk megköszönni Önnek magunk és tanítványaink nevében, hogy idén is biztosította számunkra a Lovas
Világkupán való részvételt. Tudjuk és nagyra értékeljük, hogy
ezt már hosszú évek óta megteszi, amit még egyszer köszönünk.
Pálinkás-Tóth Edina és Kovács János
osztályfőnökök (SNI)

IZSÁKI Hírek

. oldal

Kilenc évtized

A család nemcsak az ünnepnapokon veszi körül szeretettel
Erzsike nénit
Szép gesztus, hogy az állam a kilencedik évtizedtől megemlékezik idős
polgárainak születésnapjáról. Ilyenkor
nemcsak a család, hanem a tágabb
közösség nevében is köszöntik az
ünnepeltet. Nemrégiben Németh Gyuláné Merena Erzsébetet köszöntötték
népes családja körében a kerek évforduló alkalmából. Gyermekei, unokái,
dédunokái meghatóan szép műsort
állítottak össze számára, felidézve
a közös emlékeket, élményeket. A
miniszterelnöki köszöntő oklevelet és
a városi önkormányzat jókívánságait
Bérces Lajos, az oktatási és kulturális
bizottság elnöke adata át, illetve tolmácsolta Erzsike néninek.
Az ünnepelt, aki igen vidáman és jó
egészségben fogadta a köszöntéseket,

a következőket mondta arról, minek
köszönheti a szép kort és az egészségét:
„Én mindig ilyen jókedvű voltam, már a
kezdetektől fogva. Sokat dolgoztam az
igaz, még a nyáron is én kapálgattam a
kertemet és veteményeztem, mert hála
Istennek, bírom. A gyerekeimet unokáimat, dédunokáimat nagyon imádom.
Ez a műsor igazi meglepetés volt tőlük.
Örülök, hogy ezt megérhettem. Összetartó, szép család a miénk. Egy baráti
társaságnak is tagja vagyok akikkel
együtt szoktunk kártyázni mindannyian
szeretnek, idáig ezt vettem észre.”
Hogy ez így van az a köszöntésekből
és az igen vidám hangulatból is kitűnt,
hiszen déltől este kilenc óráig tartott
az ünneplés, ahol az ünnepelt is táncra
perdült.

Heibl Ágnes sikere

Lapunkban már többször
beszámoltunk Heibl Ágnes ifjú
lovasnő díjugrató sikereiről.
Legutóbb december elején
Budapesten, a Lovas Világ
Kupa keretében megrendezett
háromcsillagos nemzetközi
díjugrató verseny 140 cm-es
számában szerzett bronzérmet, s állhatott a dobogó
harmadik fokára. Ágnes, tiÁgnes és Simply You, úton a
zenhárom éve, igen fiatalon
bronzérem felé
lett a sportág elkötelezettje és
sikeres művelője. Jelenleg egy 10 éves belga tenyésztésű ló, Simply
You nyergében ér el sikereket.

Országos Könyvtári Napok a Szily
Kálmán Városi Könyvtárban

2012-ben október 1-7.-e között került sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával. Immáron hagyománnyá vált, hogy
könyvtárunk csatlakozik a rendezvénysorozathoz, mely
minden évben más és más témában világít rá a könyvtárak
fontosságára és nélkülözhetetlenségére.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006-ban mind
tartalmában, mind formájában egységessé alakította az
Országos Könyvtári Napok eseményeit. Az eltelt hat
esztendő bebizonyította, hogy az egymásra épülő, a
társadalmi változásokra, az emberek érdeklődésére és
igényeire fokozottabban figyelő programsorozat emberek
sokaságának figyelmét képes a könyvtárakra irányítani a
nagyvárosokban éppen úgy, mint a kistelepüléseken.
Az idei évben az Összefogás programsorozat az Európai
Unió „Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012” eseményeihez kapcsolódik.
A könyvtári hét folyamán „Városunk gyöngyszemei”
címmel kiállítás volt megtekinthető az izsáki (főképp
nyugdíjas) alkotók munkáiból. Köszönjük Trungelné
Román Irmának, Lévai Péternének, Périné Lévai Beátanak, Balázsné Szabó Piroskának, Muzslai Katalinnak,
Antal Mihálynénak, Bujdosóné Rózsikának és Újszászi
Károlynak, hogy igényes, gyönyörű munkáikkal emelték
a könyvtári hét színvonalát. Ismét bebizonyosodott Izsák
bővelkedik a művészetek különböző területein kiemelkedő tehetséges emberekben.
Kiemelkedő köszönettel tartozunk Rádóczi Katalin helyi
rendőr főtörzsőrmesternek aki „Biztonságos időskor”
címmel a bűnmegelőzésről tartott érdekes előadást
nyugdíjas olvasóink számára. Az előadáson szép számmal részt vettek az Aranyfürt Idősek Otthonának lakói
és dolgozói.
„Régmúlt dolgok megidézésére” hívtuk az Izsáki Ezüst
Gólya Nyugdíjas Klub tagjait és az alsós tanulókat. Molnárné Tóth Ibolya 4. évfolyamos osztálya és a Nyugdíjas
Klub igazán hangulatos és varázslatos beszélgetésen
vehettek részt. Mind a nyugdíjasok, mind a gyermekek
számára emlékezetes és érdekfeszítő volt ez a délelőtt.
Fontos az életkorral kapcsolatos sztereotípiák lebontása,
hogy az egészségben és a méltóságban megélt idősödés
követendő példa legyen a fiatalok számára. Mindannyiunk felelőssége, hogy az idősebb korosztálynak helye
legyen a családban, hiszen a család a nemzedékek közötti
szolidaritás kiindulópontja is. Lényeges szempont az
idősek és a gyerekek találkozása, hogy párbeszéd alakulhasson ki arról, mit hoz magával az öregedés, és miként
működhetnek együtt az idősebbek és a fiatalok.
Élő példa volt itt a könyvtárban, hogy a személyes
kontaktus, a beszélgetés mennyire áthidalta a generációk
közötti különbséget, teljesen elvarázsolta a régi világ
hangulata a gyerekeket.
„Nem beteg vagy, hanem szomjas, ha nem is érzed”
volt a címe Kiss József György nyugdíjas főiskolai docens

Megalakult az Izsáki Civil Kerekasztal!
Közel harminc székfoglaló vett
részt az Izsáki Civil Kerekasztal
(ICK) első ülésén, amely a Tegyünk
Izsákért Egyesület (TIE) kezdeményezése nyomán jött létre. Varga István, a TIE elnöke és Mondok József
polgármester köszöntő szavai után
a székfoglalók mutatták be képviselt
tevékenységeiket.
A jelenlévők elfogadták az ICK működésének alapelveit, melynek egyik
kiemelt eleme az információ-megosztás. Az ICK honlapján (izskert.
izsak.hu/ickindex.html) található
közös programtár mindenki számára
elérhető módon fogja tartalmazni az
összes izsáki rendezvényt. A felirat-

kozók a programtárban megjelenő
rendezvényekről hírlevélben kaphatnak tájékoztatást. Természetesen a
programtár akkor töltheti be maradéktalanul a szerepét, ha a rendezvények szervezői megküldik az ICK
részére a szükséges adatokat.
A székfoglalók örömmel fogadták

NÉPTÁNC HÍRMONDÓ

Kedves néptánc iránt érdeklődő
izsákiak!
* A Sárfehér Néptánc Egyesület
örömmel számol be a 2012. november 10-én megtartott Márton
Napi Táncházról: Drozdovszky
Dóra és Bőtös Barnabás vezetésével
mind az óvodás, mind az iskolás
korosztály játékos, táncos formában
ismerhette meg Márton napjához
kapcsolódó néphagyományokat. A
kisebb gyermekek, vagy két tánc
között megpihenni vágyó nagyobbak
Fodorné Bálint Évike tanító nénivel,
kukoricacsutkából kézműveskedtek,

vagy magvakból képeket ragasztottak. A felnőttek sem maradhattak ki
a táncos mulatságból, Dóri és Barna
Őket is alaposan megmozgatta az est
utolsó felében. Perjésné Etelka, Molnár Erika és Vlaszákné Icu lelkesen

2012. december 20.

az összefogásnak ezt a lehetőségét
és reményeik szerint a gyümölcsözőbb együttműködés azt is eredményezheti, hogy Izsák ne csak a
lokálpatrióták számára legyen a világ
legszebb helye.
Ennek érdekében kérjük azokat a
helyi civil szervezeteket (egyesületeket, alapítványokat, klubokat) és
önkénteseket, valamint a közösségi
programokat szervező vállalkozásokat, hogy akik eddig még nem
figyeltek fel erre az együttműködési
lehetőségre, legyenek tagjai ennek a
lokálpatrióta kezdeményezésnek!
Faragó Gábor
(ICK koordinátor)
dolgoztak a büfében, munkájukat
köszönjük. A helyszín biztosításáért
hálával tartozunk a helyi katolikus
közösségnek.
* Az októberi közgyűlésünkön
belépett új tagjainkat ezúton is
szeretettel köszöntjük, és kívánjuk,
hogy tagságuk eredményes munkával teljen. Amennyiben a kedves
Olvasók közül is szeretnének egyesületünkhöz csatlakozni, belépési
nyilatkozatokat az alábbi telefonszámokon kérhetnek. A Sárfehér
Néptánc Egyesület nevében:
Ráczné Virág Ágnes
Frankóné Horváth Petra
20/929-1361

előadásának. A víz szerepe az egészséges életmódunkban
témakör nagy érdeklődésre tett szert. A felső tagozatos
tanulók 6. évfolyamtól 8. évfolyamig vettek részt az
előadásokon, amelyek a délelőtt folyamán háromszor,
óránkénti váltásban voltak hallgathatóak. A diákok
mellett szép számmal vettek részt olvasóink is az érdekfeszítő és tanulságos előadásokon. Könyvtárunk és
városunk számára is megtisztelő, hogy ilyen nagytudású
szakember elfogadta meghívásunkat és egy igen fontos
témában hallgathattuk meg Őt.
Játékos kedvű olvasóinkat immáron hagyományszerűen a „Ne csak lógj a neten” és a „Betűbuli” internetes
játékok várták. Szintén hagyománnyá vált rendkívüli
nyitva tartásunk a Könyves Vasárnap, mely egyben a
„Megbocsájtás hetének” záróprogramja is, amikor olvasóink térítésmentesen hozhatják vissza késedelmes
tartozásaikat. Idén is sikerrel járt ez a megmozdulás, és
sok könyv került ily módon vissza az állományba.
Október első hetében olyan rendezvényekre került sor
a könyvtárunkban, amelyek felhívják a figyelmet arra,
milyen alapvető szerepe van a könyvtáraknak a tartalmas
időskorra való felkészülésben. Örülnénk, ha minél többen meghallanák hívogatásunkat, s a sokféle bölcsesség
mellett nemzedékről nemzedékre szállna a szlogen:
„Időskorban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban!”
Mindenkinek köszönjük, aki idén is kíváncsi volt és részt
vett a programsorozaton, jöjjenek minél gyakrabban,
hozzák magukkal családtagjaikat, ismerőseiket is.
Nyitva tartásunk: Hétfő: 13-17 óra, kedd: 8-12 és 13-15
óra, szerda: 13-17 óra, csütörtök: 13-17 óra, péntek: 8-12
és 13-15 óra, szombat: 8-12 óra.
Vargáné Pál Klára Rita

Mikulás Biczón
Immár hagyománynak számít, hogy
a Royalsekt Zrt. Mikulás ünnepségre
várja a gyerekeket a Biczó csárdába.
Idén december 8.-án érkezett lovas
fogaton a Mikulás a csárdába. Közel
háromszáz izsáki, fülöpszállási és
soltszentimrei hátrányos helyzetű
kisgyermek ünnepét tették szebbé
a cég tulajdonosai és dolgozói. A jó
hangulatról a Lóca együttes gondoskodott, megénekeltetve a gyerekeket
is, majd a Mikulás adott néhány jó
tanácsot ahhoz, hogy jövőre is min-

denki kiérdemelje az ajándékokat,
majd kiosztotta a várva várt idei
csomagokat.

MEGJELENT!

A 296 oldalas keménytáblás, színes kötet most karácsonyi akcióban, a
nyomdai előállítás áráért (3800 Ft.) vásárolható meg a HOLSZA Trafikban,
Nagy László trafikjában, az Izsák Kincsei üzletben, és az Izsák Innokom
Kft. irodájában. A kötet normál ára az ünnepek után 4300 Ft lesz.

IZSÁKI Hírek

2012. december 20.

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 27.-én megtartott
ülésén első napirendi pontként a lejárt
határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést fogadta
el. Két határozat végrehajtási határidejét
meghosszabbította. Az egyik Szélesi József
vincellér emléktáblájával van kapcsolatban,
míg a második a vegyes háziorvosi körzet
szervezési munkáihoz kapcsolódik.
A második napirendi pont keretében tárgyalta a Képviselő-testület a „Tájékoztató a
2012. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról„ napirendet. Megállapítható,
hogy a bevételi és kiadási főösszegek teljesítése időarányos, az egyes főbb előirányzatok
közötti teljesítés a 2012. évi új költségvetési
rendszerből (feladatok elkülönítése és finanszírozása) eredően eltérnek. A költségvetés
helyzete stabil.
Az ülés fő napirendi pontja a 2013. évi
költségvetési koncepció megtárgyalása volt.
A sok bizonytalansági tényező ellenére igyekeztünk egy pontos számítási anyaggal alátámasztott tervet benyújtani a testülethez.
Több alapvető jogszabály (hulladéktörvény,
költségvetési törvény, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló törvény) még nem áll rendelkezésünkre, de megállapítható, hogy az elképzeléseink helytállóak és végrehajthatóak.
A testület elfogadta Izsák Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 15/2012.(XI.27.) számú önkormányzati rendeletét.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepciót
az alábbi fő irányszámokkal elfogadta. A
költségvetés tervezett bevételi és kiadási
főösszegét – egymással megegyezően 944.058 ezer forintban állapította meg.
A kiadásokból működési célú kiadás:
539.795.000.-Ft, melyből
a.) személyi juttatás: 135.738.000 Ft
b.) munkaadókat terhelő juttatás:
37.966.000 Ft
c.) dologi kiadás:
215.000.000 Ft
d.) speciális célú támogatások (segélyek):
141.091.000 Ft
e.) támogatás értékű kiadások:
10.000.000 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
398.459.000 Ft.
Tartalék:
5.804.000 Ft
Létszám:
71 fő.

A Képviselő-testület a helyi Szervezeti és
Működési Szabályzatban foglaltak szerint
jóváhagyta a 2013. évi munkatervét. Mint
minden terv ez is csak munkaszervezési
célokat szolgál, mivel a napirendi pontok
tárgyalási sorrendjét és idejét mindig a
hatályos feladatok szabják meg.
Ugyancsak jogszabályi kötelezettségét
teljesítette a testület, amikor jóváhagyta
és elrendelte a 2013. évi belső ellenőrzési
tervet. Ez egy kockázati elemzésen alapul és
azokra a területekre irányul, ahol nagyobb
összegű városi pénzeszköz felhasználása,
illetve állami támogatások igénybevétele
történik.
Az Alkotmánybíróság legújabb döntésének megfelelően a Képviselő-testület
16/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte a tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 11/2002.(VI.27.) önkormányzati
rendeletét.
Amint azt a televíziós adásban is elmondtam ezzel az önkormányzat nem válik
eszköztelenné és minden olyan magatartás
ellen fellép, amely a lakosság nyugalmát,
tartózkodási környezetének tisztaságát, a
környezet állapotát veszélyezteti.
A Képviselő-testület támogatja a továbbtanuló diákokat, s szerény anyagi lehetőségei
engedte keretek között, részükre támogatást nyújt, mely kiegészülve az intézményi
támogatással megduplázódik. A BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi rendszerében
28 fő hallgató és 3 fő „B” típusú pályázatot
benyújtó részére 3.000 Ft/hó/fő támogatást
biztosított. Ugyancsak döntött a továbbtanulási támogatás ügyében is, itt 13 fő
kérelmező részére 9 hónapra 2.000 Ft/fő
támogatás kifizetését rendelte el.
Az egyebek napirendi pont keretében Mondok József polgármester adott tájékoztatást
a város életét befolyásoló eseményekről,
ünnepi és civil szervezetek programjairól.
A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta
meg az ötezer fő feletti települések tartozásának elengedésével kapcsolatos terveket
és döntött azon intézkedések megtételéről,
melyek a lehetőség igénybevételét lehetővé
teszik. Ennek pontos menetrendje a 2013.
évi költségvetésről szóló törvényben kerül
meghatározásra. Ugyancsak ezen az ülésen
döntött egy szennyvízátemelő elhelyezésére
szolgáló ingatlan megvásárlásáról.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012.(XI. 27.) önkormányzati rendelete
Izsák Város önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás és Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásától kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendeletben foglaltakra - Izsák Város Önkormányzatának 4/2012.(II.28.) számú költségvetési rendeletét
az alábbi szerint módosítja.
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet( a
továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2012. évi költségvetésének
főösszegét
915.096 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét
915.096 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás összegét
915.0960 ezer forintban
állapítja meg.
2.§
A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek főösszege 915.096 ezer forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését e rendelet 1. számú melléklet
tartalmazza.
3.§
A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2012. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:
Megnevezés:		
Működési kiadások előirányzata összesen:
a) személyi jellegű kiadások:
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) egyéb működési célú támogatások :

770.311 ezer Ft, melyből
333.616 ezer Ft
81.317 ezer Ft
200.175 ezer Ft
145.091 ezer Ft
10.112 ezer Ft

. oldal

4.§
A R. 7.§ (1)- (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 872.886 ezer
Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását e rendelet 2. számú melléklet
tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 314.559 ezer
Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások
224.488 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás
51.361 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
7.922 ezer Ft.
- dologi és egyéb folyó kiadások
24.172 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai
141.033 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások
90.071 ezer Ft, melyből
- beruházások
21.944 ezer Ft
- felújítások
68.127 ezer Ft
(4) Az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
5.§
A R. 8.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 153.452
ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) kapott támogatás (normatív hozzájárulás)
11.702 ezer Ft
b) közhatalmi bevétel( hatósági jogkörhöz kötött bevétel)
10.000 ezer Ft
c) intézményi működési bevétel(egyéb sajátos bevétel)
260 ezer Ft
d) fenntartói finanszírozás
131.490 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 153.452 ezer
forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás
79.921 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
21.077 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
42.342 ezer Ft
d) egyéb működési célú kiadások
10.112 ezer Ft
6.§
A R.9.§- helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 356.604 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevételek:
347.604 ezer Ft, melyből
- kapott (költségvetési támogatás)
158.428 ezer Ft
- ebből: normatív hozzájárulás
134.063 ezer Ft
normatív kötött felhasználású támogatás
24.365 ezer Ft
- intézményi működési bevétel
16.500 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
14.400 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel
2.100 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
172.676 ezer Ft
b) felhalmozási célú bevétel:
9.000 ezer Ft
- ebből: támogatás (pályázati)
3.000 ezer Ft
fenntartói finanszírozás
6.000 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2012. költségvetésének kiadási főösszegét
350.396 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások
347.604 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
186.786 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
48.062 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
106.564 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai
4.058 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások
9.000 ezer Ft
- ebből: beruházások
9.000 ezer Ft
7.§
A R. 11.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 13.956 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) kapott támogatás( költségvetési normatív támogatás
4.942 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás
9.014 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének kiadási
főösszegét 13.837 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
10.492 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
2.870 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
594 ezer Ft.
8.§
A R.12.§.(1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1)A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2012. évi költségvetésének bevételi összegét 15.069 ezer Ft-ban
határozza meg, melynek részletezése a következő:
a.) kapott támogatás(költségvetési támogatás)
3.541 ezer Ft, melyből:
- normatív hozzájárulás
3.536 ezer Ft
- normatív kötött felhasználású támogatás
5 ezer Ft.
b.) intézményi működési bevétel( intézményi térítési díj)
5.000 ezer Ft,
c.) fenntartói finanszírozás
6.528 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az idősek Klubja 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 15.069 ezer forintban
határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi kiadás
5.056 ezer Ft,
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
1.386 ezer Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadás
8.627 ezer Ft.
Záró rendelkezések
8.§
Ez a rendelet 2012. december 1. napján lép hatályba.
I z s á k, 2012. november 27.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 11/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg:
1.§
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 11/2012.(VI.27.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.
2.§
E rendelet 2012. november 30. napján lép hatályba.
I z s á k, 2012. november 27.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁKI Hírek

10. oldal

Müller Sírkő

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

Műszaki vizsga Páhin
Műszaki átvizsgálás,
eredetiség vizsgálat.

A hirdetést felmutatónak,
a vizsgadíjból 1000 Ft
kedvezményt adunk.
Gázos autóknál ingyenes tanúsítás.
Bejelentkezés
78-436-052
vagy 78-436-371 telefonon
hétfőtől-péntekig
7.30-tól 16.30-ig

Megnyitottunk!
Kerékpárok teljes körű javítása, szervizelése,
karbantartása.

Nyitási akció:
15% kedvezmény a munkadíjból.
Kerékpár és Simson alkatrész 15%-os engedményes
akciónkat meghosszabbítjuk december 31-ig

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

December 26. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:35: Adventi gyertyagyújtás
a főtéren
19:45: A Városi Vegyeskar
adventi hangversenye
December 27. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó
20:05: Megyei Krónika
Január 2. szerda
18:00: Kölyök TV: (ism.)
19:05: ITV Híradó
19:40: A Városi Vegyeskar
adventi hangversenye
Január 3. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Katolikus Krónika –
dr. Beer Miklós püspök
izsáki előadása
Január 9. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Az Oltalom Alapítvány
előadása.
Dr. Reisinger János:
Munkácsi Krisztustrilógiája
Január 10. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:00: Nótaest
Január 15. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:00: Pinceszínház:
Sanzonest
Január 16. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Nótaest (ism.)

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
Hétfőtõl-péntekig 8-12-ig 13-17-ig,
szombaton 8-12-ig
Fejszés Autó-motor-kerékpár Alkatrész
és Munkaruházat
Izsák, Gábor Áron.u.1. Telefon: 76-569-140

2012. december 20.

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák központi részén, a Fürst
S.u.3.szám alatti családi ház
eladó. Érd.: 70-295-3477
RADAL 600/17 és 600/15
méretben, valamint INDESIT
kondenzációs szárítógép eladó.
Érd.:06-70-4567-531
Eladó az Izsák Fürst S. u.22.
alatti összkomfortos családi ház,
építési teleknek kialakítható
nagy kerttel. Tel.: 06-30-5158041
Kezelés fény és színterápiával.
Hívásra otthonában segítek,
reuma, érszűkület, fekélyek,
bőrproblémák, stb. előfordulása
esetén. Hívjon a 06-20-4974429 telefonszámon vagy írjon a
csabab17@gmail.com címre.

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván
minden kedves vásárlójának az
izsáki Látszerész Üzlet.
Az üzletben kapható vásárlási utalvánnyal
meglepheti szeretteit karácsonyra.
Az utalvány beváltható:
szemüveg készítés, kontaktlencse és tároló
folyadék vásárlása esetén.
2013-ban is várjuk Önöket teljes körű
szemvizsgálattal és széles áruválasztékkal.

Izsák, Szabadság tér 3-5.
Tel.: 06-20-237-5131
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

Anyakönyvi Hírek

Születtek: Kalmár Imre Nándor (anyja neve: Sztakó Tímea), Orbán
László (anyja neve: Spiegelberger Krisztina), Radics Dávid Dzsinó
(anyja neve: Lakatos Szabina), Radics Róbert György (anyja neve:
Radics Nancy)
Házasságkötés: Halász Józsefné sz: Balog Ilona – Simon Csaba
Meghaltak: özv. Barkóczi Lajosné sz: Farkas Erzsébet, 88 éves, Katona J. utca 16., Farkas János, 59 éves, Fleming utca 2/a., id. Horváth
Ambrusné sz: P. Tóth Piroska, 80 éves, Horváth István Imre, 85 éves,
Kossuth Lajos utca 31., Kókai Sándor, 60 éves, Oreskóné dr. Nagy
Izabella, 34 éves, Széchenyi u. 4-6., Peiner János, 74 éves, Kisizsák,
Vadvirág utca 36.
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