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Ismét majálisoztunk
Az Izsáki Tészta Majálist várni, készülni
rá és a végeredményt átélni, felemelő
dolog. Ilyen rövid idő alatt, ha valami így
kinövi magát, s ennyi embernek örömöt,
szórakozást ad -ha csak pár napig élik is
át, de abból az élményből még nagyon sokáig táplálkoznak, töltődik -, azt érdemes
csinálni, folytatni. Ilyen a mi majálisunk.
Bocsánat, hogy a „mi” szót használom,
de nekünk izsákiaknak lett kitalálva. Nem
lehet szavakba önteni azt az önfeláldozást
(anyagi, erkölcsi), amelyet vállalnak a rendezvény kitalálói és szervezői. Köszönet és
még sok-sok köszönet érte.
E kis bevezető után a rendezvény színvo-

A főzőverseny nyitányaként a Tegyünk
Izsákért Egyesület bográcsa alatt
gyújtotta meg a tüzet Fröschl Péter
a Kiskőrösi Járási Hivatal vezetője. A
vendégeket Mondok József polgármester köszöntötte, a szervezők nevében
Juhász Sándorné és Prikkel László
mondott köszöntőt
nalát és bővítését szeretném pár mondatba
sűríteni. A tésztanyújtó verseny, amely
szorosan összefügg a jelenlegi gyártással,
hiszen itt kezdődik az egész folyamat, először szerepelt a programban. Ennek ellenére rengetegen jelentkeztek a hat évestől az
idős korosztályig bezárólag. A verseny így
gyermek és felnőtt kategóriában zajlott. Az
volt a tét, hogy ki tésztája lesz a legnagyobb,
illetve a legformásabb. Az utóbbinál nem
számított a nagyság, de hihetetlen, hogy
egy hat éves kislány nyert a gyermek kategóriában. Mértani pontossággal alakította
kerek formára tésztáját. Nem volt nagy,

Ára: 150 Ft

Hungarikum borok és pezsgők
országos versenye Izsákon
foglalta annak a harminchat magyar szőlőfajtának a nevét, melyek borai a versenyre érkeztek.
Mint mondta ő nem szakértő ezért inkább
szubjektív érzéseit és afölötti örömét öntötte
sorokba, hogy mennyi őshonos magyar szőlő
létezik napjainkban is. Az objektív értékelést
inkább a szakértőkre hagyta.
Folytatás a 2 oldalon.

Először került megrendezésre a tésztanyújtó verseny, amely igen nagy
sikert aratott úgy a résztvevők, mint
a közönség körében
talán 30 centi átmérőjű. Alig érte fel az asztalt, de olyan lelkesen, átszellemült arccal
dolgozott, hogy a zsűri csodálatát is kivívta.
Felnőtt kategóriában is csodákat műveltek
10 perc alatt. Annak ellenére, hogy lassan
kimegy a divatból a tésztanyújtás egyetlen
lyukas tészta sem akadt.
Itt kívánom megemlíteni, hogy e játékba
a saját unokám, Árvai Zoltán is részt vett
fiatal férfiként. Kérdezve őt, milyen volt?
Azt mondta, hogy élmény volt a nyújtás,
meg az, hogy igen sokan, köztük több idős
ember is gratulált. Jó ötlet volt ez a verseny,
hiszen általa a fiatalok is szembesülhettek
a régi életforma egy jellegzetes elemével, s
a részvétellel tiszteletüket is kifejezhették
az idősebb generáció és azok nehéz munkája iránt.
Folytatás a 2 oldalon.

A legidősebb korosztály képviselői közül a 94 esztendős Papp Lukács bácsi
is részt vett a majálison

Juhász Sándorné: Nagyon vártuk már ezt a hétvégét.
Tapasztalatom szerint azonban nem csak mi, hanem
sokan. Mert sokaknak jelent ez egy szép, boldog napot.
Ezt az üzem dolgozói is elmondták. Köszönhetjük a jó
Istennek, hogy ismét jó időnk volt, ami nagyon fontos
egy ilyen rendezvény esetében. Így ismét sokan voltak a
főtéren. Csakis a köszönet hangján tudok szólni. Nagyon
sok jó ember áll körülöttünk, akik támogatnak bennünket. Köszönet az üzem
dolgozóinak, az önkormányzat vezetőinek, segítő dolgozóinak, a nyugdíjas klubosoknak, az iskolásoknak, Gera Árpádné igazgatónőnek, Balogh Ritának, Szabó
Józsefnek, az óvónőknek, hogy a gyerekeket elhozták. Nagyon szép napot tudtunk
így közösen összehozni, amiért nagyon hálás vagyok! Egy példás összefogás tanúi
lehettünk ismét, amely újra csak arra indít bennünket, hogy jövőre is így együtt
legyünk, hiszen nagyon sok családnak, baráti társaságnak, vendégnek ad egy szép,
élményekkel teli napot ez a fesztivál.
Prikkel László: Elégedett vagyok, hiszen mint az egyik
szervező, én is jól éreztem magam. Úgy láttam, a vendégek, főzők, fellépők, árusok szintén így éreztek, s ez
a legfontosabb. Úgy látom elmondhatjuk, hogy kerekre
szabott rendezvény volt az idei majális is. Szívesen vettük a néptáncosok pünkösdkirály választását és néptánc
műsorát is, hiszen a népi hagyományok ápolása beleillik
a mi koncepciónkba is, a hagyományos tésztaételek népszerűsítése részünkről
szintén hasonló célt szolgál. A családias hangulat ismét meg volt, s talán sikerült
a hétköznapokból, azok gondjaiból is egy kicsit kilépni azoknak, akik itt voltak.

Május 17-én a Biczó csárdában rendezték
meg a XII. Hungarikum Borok és Pezsgők
Versenyét, amely egyben a Kunsági Borvidék
borainak tizenötödik versenye is volt. Az ország
borvidékeiről közel háromszáz minta érkezett
bírálatra. A verseny fővédnöke Lezsák Sándor az
Országgyűlés alelnöke volt, aki köszöntőjében
(költőemberként) kis tanmesébe és bordalokba

Magyar-szerb lovas program
Lovak a magyar-szerb kulturális örökségben elnevezéssel,
az Európai Unió anyagi támogatásával, megyénk és a
szerbiai Vajdasági Tartomány
közös programot indít. A
Megyei Önkormányzat, a
Tegyünk Izsákért Egyesület, a kelebiai Favori Lovas
Klub és a Háló Vajdasági
Fejlesztési Alapítvány együttműködésében megvalósuló
program nyitó konferenciájára stílusosan a Biczó Lovas
Fogadóban került sor május
29-én, ahol Lezsák Sándor,
az Országgyűlés alelnöke
köszöntőjében
egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy a magyar-szerb
történelmi megbékélés elemi
érdekünk, ezért az ezt szolgáló
minden program, megmozdulás nagyon fontos. Legyen
az akár egy közös lovastúraútvonal létrehozása, mint
jelen esetben. Ami itt most
történik jó példa arra, hogy
a helyi erőfeszítések miként
találkoznak a magyar megyei,
országos és a vajdasági magyar és szerb törekvésekkel.
Ezt kell együvé rendezni a
program megvalósítóinak. A
túraútvonal jó alkalmat nyújt
a helyi értékek, köztük a hungarikumok bemutatásra is,
hiszen a túrázók több napon át
utazva hat útvonalon, tizenkét
települést érintve járják be,
ismerik meg a programba
foglalat magyar és szerbiai
területeket, az ott élőket, s
mindazt amit e térségek nyújtani tudnak szellemi, anyagi,
természeti értékekben.
Pásztor István a Vajdasági Autonóm
Tartomány
Képviselőházának elnöke
elmondta, hogy

a Vajdaságban régi lovas
hagyományokról beszélhetnek, amelyek azonban az
elmúlt évtizedekben kissé
megkoptak. Ám ezzel együtt
azért megmaradt a lovak
szeretete, s van számottevő
lóállomány is. Ez a program
azért is fontos, mert erősíti
e hagyományok felélesztését, továbbvitelét, valamint
arra tesz kísérletet, hogy a
határt, mint egy múló körülményként szemlélve segítse
a két régió együttműködését. Megmutatva, hogy ez a
térség, amely egy egységes
térség hogyan képzelhető el
egy belovagolható határok,
akadályok nélküli területként,
ahol az ott élők és az utazók
megismerhetik egymás kultúráját, mindennapjait, lovas
hagyományait.
Rideg László
a Megyei Önkormányzat alelnöke azt emelete ki, hogy a
megyében jól
láthatóan elindult a ló újra felfedezése.
Egyben az is tapasztalható,
hogy megváltozott a ló szerepe. Ma már nem igavonó,
földművelő társa az embernek, hanem a turizmusban és
a sportban van mind nagyobb
szerepe. A megyének és a
Vajdasági tartománynak hagyományosan jó kapcsolatai
vannak, ezt erősíti tovább ez
a program is. Olyan útvonal
valósul meg, amely átvezet a
határon, napi gyakorlattá téve
a találkozásokat. A túraútvonalakat bejárók még jobban
megismerhetik egymás lovas
hagyományait, s bekapcsolódhatnak egymás mindennapjaiba is. Ezt szolgálják a
programban megvalósuló
internetes adatbázisok is,
amelyek egyebek mellett egy
virtuális múzeumot is tartalmaznak majd.

Mondok
József polgármester, a
Magyar Lovas
Szövetség alelnöke külön
kiemelte, hogy
nagyon örül annak, hogy
Izsák szerepet kapott ebben
a határokon átívelő programban, s annak, hogy ez a
Tegyünk Izsákért Egyesületen keresztül valósul meg.
Fontosnak tartja, hogy szakemberek segítségével olyan
szakmai program állt össze,
amely a későbbiek folyamán
hatékonyan szolgálja a lovas
társadalmat. E mellé még az
is oda tehető, hogy a nemzeti
lovasprogramhoz is jó illeszkedik a projekt, hiszen abban
is szerepel a lovasturizmus
fejlesztése.
Varga István a Tegyünk
Izsákért Egyesület elnöke elmondta, hogy
nagy megtiszteltetésnek
vették amikor a Megyei Önkormányzattól megkeresték
őket, hogy közreműködjenek
ebben a programban. Szívesen vállalkoztak erre, hiszen
az egyesület tevékenységi
körébe már az alapításkor
felvették a lovasturizmust,
valamint lovas programokkal
kapcsolatos tapasztalataik is
vannak. Sok munkával járt
már eddig is a projekt gondozása, s most e konferenciával
a gyakorlati megvalósítás is
megkezdődik, amely szintén
sok tennivalót ró az egyesületre, a vezetőségre, ahogy
valamennyi közreműködőre,
de ezt vállalták, s bíznak
abban, hogy 2014 augusztusában, amikor a program zárul, sikerekről számolhatnak
majd be.
-tetézi-
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Ismét majálisoztunk
Folytatás az 1. oldalról
Meggyőződésem – mondta
még -, hogy ezek után ők is
érdeklődéssel figyelik majd a
régi gasztro-kultúrát, nem csak
a divatos trendeket.
Köszönjük minden résztvevőnek. Köszönjük azoknak a
háziasszonyoknak, akik a féltve őrzött nyújtódeszkájukat,

a háziasszonyi körökben ezeket
a legnagyobb becsben tartják,
tárolják. Sokan ruhába csavarva
tartják, hogy megadják a velük
készült kenyérnek, kalácsnak
a tiszteletet. Az Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub részvétele egy
csepp volt a tengerben, de köszönjük, hogy segíthettünk.
Köszönjük, hogy a „Biciklin a

Ismét bográcsokkal telt meg a központ, közel száz főzőhelyen
főttek a jobbnál jobb ételek
nyújtófájukat rendelkezésünkre
bocsátották, hiszen tudjuk, hogy

család” egy állomása mi lehettünk!
Árvai Istvánné

„Tésztabûvölõk 2013”

Hulladékszállítási
díjkedvezmények igénylése
Tisztelt Izsákiak!
A Képviselő-testület az elmúlt évhez hasonlóan a
2013-ban is biztosítani kívánja az egyedül élő, 70 életévüket betöltött lakosok részére a IV. negyedévre szóló
hulladékszállítási díj megfizetése alóli mentességet. A
támogatási feltételek között szerepel, hogy a rendszeres
havi jövedelem nem haladhatja meg a 75.000 (hetvenötezer) forintot.
Ugyancsak igényelni lehet a nagycsaládosok részére is
a kedvezményt. Mindkét esetben feltétel egy kérelem
kitöltése, mely nyomtatványok a földszinten a házipénztárban állnak az igénylők rendelkezésére.
A kitöltött nyomtatványokat a helyszínen elhelyezett
gyűjtődobozba kell bedobni. A benyújtási határidő:
2013. augusztus 31. napja. Felhívom a figyelmet, hogy
a határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
Tisztelettel:
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

2013. június 19.

Hungarikum borok és pezsgők
országos versenye Izsákon

Folytatás az 1. oldalról
Lezsák Sándorról tudható, hogy
szívügye a hungarikumok sorsa,
egyik kezdeményezője és tagja a
2012-ben alakult Hungarikum
Bizottságnak, így természetes,
hogy a hungarikum borok országos versenyén is megjelent, sőt
védnökséget vállalt. Ezt felvető
kérdésünkre a következőket válaszolta: - Nagy megtiszteltetés
és csodálatos érzés, ha az ember
olyan minőségi magyar termékekkel találkozik, mint amilyenek az itt felvonultatott borok,
amelyek nemcsak termőhelyük
érlelő napsugarait, hanem az
1000 éves magyar borkultúra
értékeit is magukban őrzik, s tovább hagyományozzák. E borok
olyan sikerek hordozói, amelyekre méltán lehetünk büszkék. S
ez az, amire szükségünk van; a
minél több sikerélményre. Mert
ez növeli a hitet abban, hogy
tényleg sokra vagyunk képesek.
Mindenki minőséget szeretne
megfizethető áron. Mindezek
itt vannak a magyar termékek

formájában. Nem kizárólag a
piramis csúcsán lévő tokajira,
libamájra, Rubik-kockára kell
ilyenkor gondolni, hanem a több
ezer egyéb magyar termékre.
Rengeteg érték van körülöttünk.
Egyfajta regionális felosztásban
is gondolhatunk ezekre. Úgymint
határon túli magyar értékek, országos-, megyei- és helyi értékek,
termékek. Igazán akkor tölti be
szerepét a hungarikum törvény,
ha mozgósító ereje lesz a minőségnek helyi szinteken is. Olyan
rangja, becsülete lesz egy-egy terméknek, hogy például kiérdemli
az adott település címerének
viselését. Lehet, hogy nem lesz
ezekből világ, vagy országos hírű
termék, mert rengeteg hasonló
van belőlük, de ott, az adott
helyen, körzetben kiemelkedhet,
ha igazi magyar minőséget ad, s
garantál. Egyben közösségformáló és megtartó erővé is válhat
az adott térségben. A nemrégiben alakult hungarikum klubok
mozgalma is ilyesmiben gondolkodik. E klubok segítségével

olyan közösség jön létre, amely
segíti a nemzet felemelkedését.
Nemcsak a helyi értékek védelmét szervezi ezekben a helyi
közösség, hanem bekapcsolódik
abba az áramkörbe, mely egy határokon átívelő mozgalom, mely
minden magyar értéket megtart
és megőriz. Kicsitől a nagyig,
helyitől az országosig.
Mondok József polgármester
kérdésükre válaszolva a következőket mondta: - Az izsáki szőlőkultúra, a Sárfehér elismerése
is, hogy immár tizenkettedszer
rendezik nálunk a hungarikum
borversenyt. Öröm látni, hogy
egyre nagyobb az érdeklődés a
verseny iránt. Ezt mutatja az is,
hogy most közel háromszáz mintát értékelnek a zsűrik. Ez egy
igazi országimázs építést szolgáló, a magyar borok rangját emelő
esemény, amely értelemszerűen
Izsák jó hírének öregbítését is
igen jól szolgálja.
A borverseny eredményhirdetésére az őszi Sárfehér Napokon
kerül sor.
-tetézi-

Néptánc hírmondó
NÉPTÁNC TÁBOR 2013.
A Sárfehér Néptánc Egyesület szervezésében az idei nyáron is megrendezésre kerül a
NÉPTÁNC TÁBOR, melynek
keretében az érdeklődő gyermekek bővíthetik tánctudásukat. Néhány információ az
eseményről.
Időpont: 2013. június 24-28.
Helyszín: Csíkász Tanya (Matyó d. 108. - Dudás Laci bácsi
tanyája)
Részvételi díj: 12.000 Ft/fő (A
teljes összeg 17.000 Ft, melyből
fejenként 5.000 Ft Egyesületünk
támogatása.)
A táborban egész nap Bőtös
Barnabás és Drozdovszky Dóra
vezetésével tanulhatnak a gyermekek Dél-alföldi táncokat.

A délutáni próba után pedig
kézműveskedés, népi játékok
és erdei séta gazdagítja a programot.
A táborral kapcsolatos bővebb
információ Bőtös Barnabástól
kérhető a 30/572-5191-es telefonszámon.
ELMARADT SZAKKÖRI
DÍJAK
Egyesületünk ezúton kéri a kedves szülőket, hogy a 2012/13-as
tanévre vonatkozóan szíveskedjenek a szakköri díjak tekintetében
az esetleges elmaradásokat rendezni. Az óvodások befizetéseivel
kérjük, hogy Ráczné Virág Ágnest
(70/504-8894) vagy Frankóné
Horváth Petrát (20/929-1361)
keressék.
Az iskolai szakkör díját pedig

Bőtös Barnabásnál (30/5725191) szíveskedjenek kifizetni.
(Amennyiben gyermekük jelentkezik a táborba, a tábori díj befizetésével egy időben is rendezhető
az elmaradt szakköri díj.)
Egyesületünk fő feladata a
néptánc, és néphagyományok
megőrzése, a néptánc szakkör és
a nyári tábor anyagi támogatása,
azonban az Önök befizetései
nélkül Egyesületünk anyagi
támogatása nem fedezi az oktatók díját. Kérjük együttműködésüket, hogy gyermekeinkre
hagyományozhassuk azokat
a táncokat, szokásokat, népművészeti értékeket, melyeket
őseinktől kaptunk.
Sárfehér Néptánc
Egyesület Vezetősége

„Végre itt a nyár” - bár zuhog az eső!
A nyarat nagyon sok dolog miatt lehet szeretni, vagy vádolni.
Örülni, vagy bosszankodni miatta. Attól függ, kinek mit jelent.
Most a nyári divat oldaláról
közelítjük meg ezt az évszakot.
Az biztos, hogy a női divat
mindig odafigyelésre késztette
a férfiakat, hiszen azt hiszem
erről szól az egész. Vannak akik
elgyönyörködnek benne, de
olyan is akad szép számban, akit
megbotránkoztat a merészebb
nyári öltözködés.
Így lehetett ez régen is, mert
ahogyan én a középkor irodalmában olvasgattam, nagy emberek gondolatai között is találtam
eltérőeket. Volt akit elbűvölt a
szép látvány, s e ként írt:
„Be jó ránézni, Istenem!
A jóra, szépre, kellemesre.
Annyi bájt rejt teste-lelke,
Hogy csak dicsérik szüntelen.”

Be nem tell vele senki sem,
Hiszen szépsége ujjúl egyre
Be jó ránézni, Istenem!
A jóra, szépre, kellemesre.”
Volt aki félt a csábítástól, vagy
éppen a paráznaság bűnétől óvta
olvasóit. Így írt Villon:
„Boldog szerelem visz a jégre:
Megtévedt Salamon király,
Homály borult Sámson szemére...
Boldog ki ettől távol áll.
A Dávid, az Izrael bölcs vezére?
Istenfélelme messze szállt,
S fürdő comboktól forr a vére...
Boldog ki ettől távol áll.”
Általában a nők főként a mély
kivágású ruhák divatjának idején
mindig a hitszónokok begyében
voltak. Hát még amikor a templomban is a fűzőikből kikandikáló bájaikkal hivalkodtak.
A párizsi Saint-Étienne-duMont templom plébánosa se-

hogyan sem bírt velük, végre
egy prédikációjában így fakadt
ki: „Hölgyeim, az Isten áldja
meg önöket, legalább énelőttem
takarják be magukat! Ha már
hiába beszélek szeméremről,
illendőségről, megbotránkoztatásról és más efféléről, legalább
arra legyenek tekintettel, hogy
én is csak húsból és vérből való
vagyok!
A fentiek véleményezését az
olvasóra bízom.
Varga László
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Izsák ad otthont a VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokságnak

Nagyszabású sportesemény
helyszíne lesz szeptember végén
Izsák. Nálunk kerül megrendezésre
a VIII. Négyesfogathajtó Európa-

bajnokság. A sokéves, sikeres izsáki
versenyrendezés elismeréseként is
értékelhető e döntés, melyhez
fontos szempontként hozzájárul az
is, hogy a fogathajtó pálya amellett,
hogy igazán szép környezetben
fekszik, alkalmas egy ilyen szintű
verseny lebonyolítására is. Az EB.
a XXIX. Sárfehér Napokkal egy
időben zajlik, szeptember 26-29-ig.
Gazdag program elé nézünk tehát
az idei városi ünnepen!

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...olvasóink is látják, mekkora ütemben és
mennyire átalakul körülöttünk a világ. Akár pár
évre visszanézve is akkora változások történnek,
amelyek gyökeresen megváltoztatják mindennapjainkat. Ez a változás és annak üteme különösen
az idősebb nemzedékek számára feltűnő, hiszen ők még abban a
korban nőttek fel, amikor például a számítógépről, annak csodáiról
legfeljebb fantasztikus könyvek lapjain olvashattak. S itt meg is állnék,
mert valójában az alábbi gondolatsor inkább a könyvekről, s kevésbé a
minden területen bennünket kiszolgáló számítógépekről szól.
Gondolom, akiket érdekel a könyv, az olvasás, tudják, hogy minden
esztendő júniusának eleje könyvünnep. Immár 84-dik éve ekkor
rendezik meg az Ünnepi Könyvhetet hazánkban. Szerzők és olvasók
közös ünnepe ez, amely segít éltetni a reményt, hogy minden ellenkező jel ellenére vannak még hívei a nyomtatott szónak e hazában.
Sőt azt a következtetést is megkockáztathatjuk, hogy talán jobban
is állunk e téren, mint más országok. Amerikában például a szabványlakásokban már nincs is hely könyvespolcnak. Föl sem tételezik,
hogy az átlagpolgár könyvet tartana otthonában.
Gondolom, ezen a hozzáálláson az e rovatot rendszeresen olvasók nagyon el sem csodálkoznak, hiszen nemrégiben éppen arról
ejtettünk szót, hogy ott már a folyóírás megtanulását sem tartják
fontosnak. Elég ha polgáraik a számítógép-billentyűzettel elboldogulnak, olvasás helyett, meg bámulják a bugyuta sorozatokat,
valóságshow-kat a tévében. Ijesztő távlatok, tengő-lengő, sivár életű
emberek tömegével. Akik aztán szinte törvényszerűen nyúlnak az
italok és a drogok után.
Gondolom, de legalábbis remélem, nem tartanak demagógnak ha
azt mondom, akik valódi irodalmat olvasnak, talán tudatosabban
élik életüket, s alakítják sorsukat, mert valóban követésre méltó
példákkal szembesülnek. S itt az olvasáson lenne a hangsúly. Mert
bár szerintem egy-egy könyvet a maga papír valóságában a legnagyobb élmény megismerni, hiszen illata, formája komoly pluszt ad az
olvasás mellé, ma már egyre többen olvasnak elektronikus forrásból.
S ez nem baj. A lényeg, hogy olvasnak.
Gondolom, akik szeretik a könyveket, mélyen egyetértenek Fekete
István következő két gondolatával: „Szeretem a könyvet, és úgy nézek
rá mindig, mint a csodára. Mint elmúlt vagy élő lelkek néma- vagy
hangosfilmjére, titkos jelekbe zárt örömére vagy fájdalmára.” Szeretem a könyvet, mert holt betűiben benne van minden, ami elmúlt, és
minden, ami lesz.” S valóban, Fekete István írásaiban tényleg ott van
mindez. Olyan líraisággal, olyan emberséggel tárja elénk a teremtett
világ összes szépségét, hogy olvasásukkor mi magunk is együtt
lélegzünk emberi és természeti hőseivel. Rádöbbenve mindeközben arra, hogy mekkora hálával tartozunk a legkisebb fűszálért, egy
szem kukorica élni akarásáért, az évszakok változásáért, a természet
örök körforgásáért, amelynek mi magunk és szeretteink is a részei
vagyunk, hiszen járjuk az előttünk jártak útját, melyen az utánunk
jövők is elindultak már...

MEGEMLÉKEZÉS
Emlékezés Németh Nórára
Egy éve már,
hogy drága kicsi lelke
a mennyben jár.
Várjuk amíg élünk várjuk őt,
hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt.
Amíg szívünk dobog várjuk őt.
Aztán a valóság ránk szakad,
lelkünk tovább fáj a kín alatt.
Kiáltanánk, hogy Ő is hallja odaát.
Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz,
majd lassan csendben mi megyünk hozzád.

Szerettei

Május 16-19.között rendezték
meg a Budapest Hungexpo területén az FCI. kutyakiállítást.
16.-án, csütörtökön bírálták
a 3. fajtacsoportot, amelyben
egy izsáki Jack Russel terrier
is megmérettetésre került. Aki
az induló 192 kutya közül, a
munka osztályú kanok között
az előkelő 4. helyen végzett.
(Világkiállításon az első négy
helyezettet értékelik.) A siker
után Juhász Attila tenyésztő a
következőket mondta: „Nagyon
büszke vagyok Hubára (Kolon-tó Széli Vadász gengszter)
mivel ő már egy nálam született
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Kutyás siker

saját tenyésztésű kutya, aki
nem csak kiállításokon (szerb,
magyar champion, többszörösen fajtagyőztes) hanem

munkában, azaz vadászatokon
is kitűnően helytállt, öregbítve
ezzel a Kolon-tó széli Vadász
Kennel jó hírét.”

Feljövőben az izsáki focicsapat

Lelkes bizakodással néz csapatunk az új bajnoki szezon elé
Mint ismeretes, tavaly komoly
változás állt be az izsáki labdarúgásban. A megyei I. osztály
helyett a megyei III. osztályban
játszik csapatunk. E váltással
egy fiatal együttes kezdte meg
pályafutását, amely az első teljes

szezont zárva, most a 9. helyen
áll. A bajnokság zárása alkalmából Ungor Pál edzőt kértük,
foglalja össze a most záruló
versenyidőszakot.
– Tavaly nyáron az ificsapat egyben tartása volt a legfőbb feladat,

ami sikerült is. Emellett érkezett
hozzánk egy idősebb játékos is, s
így vágtunk neki a bajnokságnak.
Az első félév a tanulás időszaka
volt. A bajnokság felénél, a télen,
hat, volt izsáki játékos jött vissza,
velük erősítettünk. Ez már látszik
is az eredményeken, ahogy az is,
hogy tartása van a csapatnak.
Most a 9-dik helyig jöttünk fel,
de a következő szezonban tovább
kívánunk lépni. Van jövő ebben
a gárdában, hiszen a csapat fele
20 év alatti játékos. Köszönjük
a közönségnek a biztatást, s
támogatóinknak a lehetőséget,
amellyel biztosították, hogy a
hazai meccsek után leülhessünk
egy-egy közös vacsorára. A Sárfehér SE-nek és Gréczi Gábor
elnöknek köszönjük az edzési
lehetőséget, a szereléseket és az
utaztatást – zárta beszámolóját
Ungor Pál.

Pünkösdvasárnap és a hagyományok

A Pünkösdkirályválasztás programját gazdagította a
Szõlõszem csoport fellépése
A Sárfehér Néptánc Egyesület
örömmel tett eleget annak a felkérésnek miszerint városunkban
ötödik alkalommal megrendezett Izsáki Tészta Majális vasárnapi programszervezésében működjön közre. A „Pünkösdkirály
választás” elnevezésű esemény
mellett számos hagyománytisztelő programot láthatott a
közönség: felléptek a Sárfehér
Néptánc Együttes Mazsola, Szőlőmag és Szőlőszem csoportjai,
Csiba Júlia, valamint a Ramaty
együttes. A mozgalmas nap
táncházzal zárult a Művelődési Házban, ahol a Suttyomba
Zenekar húzta a talpalávalót, a
táncházat vezette Drozdovszky
Dóra és Bőtös Barnabás.
Egy 19. századi feljegyzés a
Pünkösdkirályról…
„… Nem kell pedig hinni, hogy

ez csak valami üres czím. Járnak
emellé hatalmas kiváltságok. A
pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre,
mulatságra hivatalos, minden
korcsmában ingyen rovása van,
amit elfogyaszt fizeti a község,
lovát, marháját tartoznak a
társai őrizni, s ha netán valami
apró vétséget követne el, azért
testi büntetéssel nem illetik.
Ilyen nagy úr a pünkösdi király
egy álló évig…”
A megmérettetés elemeinek
összeállításában, a kellékek beszerzésében, valamint a verseny
során a feladatok előkészítésében tevékenyen részt vettek
Góhér Zoltán, Dudás László,
Rácz Sándor, Bőtös Barnabás,
Bőtös Sándor. Köszönjük továbbá azon egyesületi tagjaink
munkáját, akik segítették a va-

Tamás Bálint a megkoronázott Pünkösdkirály
sárnapi programok létrejöttét.
Tamás Bálintnak, a Pünkösdkirálynak, valamint a többi résztvevőnek gratulálunk, a zsűri
tagjainak, Juhászné Ica néninek,
Lukácsné Haránt Eszternek és
Dudás Lászlónak köszönjük az
aktív részvételt.
Programjaink támogatói voltak: Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet, Építő Simon
Kft, KEFAG Zrt, Prikkel László
vállalkozó, Varga Birtok Kft,
Böcskei Imre fafaragó, Papp
János vállalkozó.
Beszámolónk ugyan „rövid,
mint a pünkösdi királyság”, de
helyettünk beszéljenek inkább
a képek.

IZSÁKI Hírek
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. május 28.-án tartotta
legutóbbi ülését.
Az első napirendi pontként a lejárt határidejű
testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést fogadta el
a testület és a tett intézkedéseket jóváhagyta.
A második napirendi pont
keretében a Képviselő-testület rendeletet alkotott az
Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról. A rendelet megalkotását Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény hatályba lépő rendelkezései tették szükségessé.
A Szervezeti és Működési
Szabályzat ( továbbiakban: SZMSZ) teljes szövegét terjedelmére miatt
az Izsáki Hírekben közzétenni nem tudjuk. A teljes
szöveg megtalálható az
Önkormányzat honlapján
(www.izsak.hu) és munkaidő alatt megtekinthető
a Polgármesteri Hivatal
titkárságán. Az SZMSZ
egy új rendelkezése kiemelt figyelmet fordít a
tájékoztatásra, így a testületi ülések döntései egy
rövid indokolással az ülést
követő csütörtöki napon
felolvasásra kerülnek az
Izsáki Televízióban. Az első
tervezett műsor várhatóan
2013. július 4-én kerül
adásba.
A testület tájékoztatót
hallgatott meg az Izsáki
Kormányportál kialakításával kapcsolatos feladatokról. A tervek szerint
Izsákon a Kossuth tér 8.
szám alatti Inno-Kom irodában kerül kialakításra a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kiskőrösi
Járási Hivatal részlegeként
működő Kormányablak.
A Kormányablak igénybevételével jelenleg 64
ügykör elintézésre lehet
eljárást kezdeményezni,
mely várhatóan 150 ügykörre bővül 2014. január 1jétől. Izsákon a működést
próbaidővel 2013. október
1-jétől tervezik és a teljes
feladatellátás a jövő év
elejétől indul. Az irodaépület egy projekt keretében
átépítésre kerül. A Képviselő-testület felhatalmazta
a polgármester urat, hogy
az ingatlannal kapcsolatos
tulajdonosi szándéknyilatkozatot írja alá és a szükséges ingatlan-nyilvántartási
eljárást folytassa le. (A Kft
iroda elhelyezése a testület
a szükséges intézkedést
megtette.)
A negyedik napirendi pont
keretében a Képviselő-testület beszámolót hallgatott
meg „Intézményfenntartó
Központ részére történő

ingó- és ingatlan vagyon
átadásáról, a kapcsolódó
jegyzőkönyv elkészítéséről.” címmel Ennek lényege a Táncsics Mihály
Általános Iskola és Zeneiskola szakmai munkájához
kapcsolódó feltételek biztosítása volt a vonatkozó
jogszabályok végrehajtásával. Az Önkormányzat
a megszabott határidőkre
minden kötelezettségét
teljesítette.
Az Önkormányzat testülete felülvizsgálta a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Ezt
el kellett végezni az új
SZMSZ szabályainak, a
szakaszosan hatályba lépő
nemzetiségekről szóló
törvény rendelkezéseinek
végrehajtása miatt és döntött a Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2013. évi
költségvetésben biztosított
támogatás összegéről. Az
Önkormányzat jóváhagyott
költségvetése már tartalmazta a 176 ezer forint
támogatást.
Az egyebek napirendi pont
keretében a polgármester
úr bejelentette, hogy a 250
db komposztáló edény kiosztása az önkéntes igénylők részére megtörtént.
Megköszönte a május 18-i
„Tészta fesztivál„ szervezőinek és lebonyolítóinak
munkáját. Tájékoztatást
adott a kerékpárút építési
munkáiról. Elmondta, hogy
a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatási számláival kapcsolatos
panaszokkal ügyfélszolgálatot kell keresni, melynek
elérhetősége a számlán olvasható. Az általános iskola
diákjai Strullendorfban
vettek részt tanulmányi kiránduláson és a jól sikerült
program szervezését írásban megköszönte a testvértelepülés polgármesterének. Megemlékezett
Izsák város Díszpolgárának
néhai Rácz Sándor Úrnak a
temetéséről.
Képviselői bejelentésként
elhangzott, hogy a Kölcsey
és Diófa utca közepén hiányoznak az aknafedők.
A probléma továbbítása a
BÁCSVÍZ Zrt. felé megtörtént.
A testület zárt ülésén
négy napirendi pont megtárgyalására került sor. Az
első esetben az „Izsák és
Térsége szennyvízberuházás” második üteméről
döntött a Képviselő-testület. A bruttó költség
561.561.200,-Ft, melyből
támogatás 530.722.786,Ft, a szükséges önerő:
30.838.414,-Ft, a kivitelezés várhatóan ebben az
évben indul és 2015-ben
zárul.
A Kormányablak kapcsán
felmerült az Inno-Kom iro-

da tulajdonjogának ügye.
A testület döntött, hogy
rendezni kell a 4/1. hrsz.-ú
ingatlan tulajdonjogi helyzetét és a földhivatali nyilvántartások adattartalmát a
tényleges helyzetnek megfelelően kell módosítani.
A harmadik napirendi
pont a Kodály Zoltán utcai óvoda felújítási munkáinak finanszírozásával
kapcsolatos előterjesztés volt. Tudjuk, hogy
a bővítési és átalakítási
munkák pályázati költségei csoportbővítéshez
kapcsolódnak, így összegszerűen behatároltak a
támogatási paraméterek
által. A munkák megkezdése után felmerült, hogy
a felújítással nem érintett
részeknél (WC-csoportok,
nyílászárók, szigetelendő
felületek, teljes meszelés
és mázolás) is végezzük
el a szükséges munkákat
és ezzel a létesítményen
egy teljes felújítás történik. A testület bruttó
13.729.920,-Ft előirányzatot biztosított a munkákra,
melynek fedezete a 2013.
évi költségvetés tervezett
tartaléka. A kifizetés két
ütemben történik, ezt a
kivitelezői szerződésben
rögzíteni kell. A testület
felhatalmazta a polgármester urat a szerződés
előkészítésével, aláírásával, a 2013. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésével és a
2014. évi költségvetésben
szereplő előirányzat megtervezésének nyomon követésével.
Negyedik napirendi pontként (a kerékpárút építés
vasúti átjárónál jelentkező
munkáihoz kapcsolódóan)
a Vadas dűlői út (0399.
hrsz.) szilárd burkolattal
történő ellátásáról döntött
a Képviselő-testület. A
tervezett munkák költsége
10.624.424,-Ft, melyhez
a szükséges előirányzatot
a testület két részletben a
2013. és 2014. évi költségvetés terhére biztosította.
Az ott érintett két vállalkozóval külön megállapodás kerül megkötésre
az önkéntes támogatás
megfizetéséről. A testület
felhatalmazta a polgármester urat a szükséges
intézkedések megtételével
és a vállalkozási szerződés
előkészítésével és aláírásával.
Az egyebek napirendi
pont keretében két témát
tárgyalt a testület. Az egyik
a felekezeti temetőkben keletkező szemét elszállítási
költségeinek vizsgálata,
míg a másik az Inno-Kom
Nonprofit Kft. új telephelyének kialakítása volt.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

„A májusi eső aranyat
ér”, mondja a közmondás, ami igaz is, de csak
a száraz földeknek. Most
már úgy gondoljuk kevesebb égi áldással is beértük
volna. A természet most
is megmutatja fölöttünk
álló hatalmát, mi pedig
jól tesszük, ha idomulunk
hozzá az ilyenkor fontos
szakszerű növényvédelmi,
agrotechnikai tudás alkalmazásával. Az ültetvények
talajában most a felvehető
tápanyagok szintjét is jól
mutatja a levél egészségi
állapota, színe, mérete,
vagy ennek ellenkező megjelenése. Tagjainknak a
kontrollt a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően
a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának
(KFKFK) akkreditált vizsgálólaboratóriuma továbbra is a tavalyi áron -10%
kedvezménnyel végzi. Aki
a virágzás idejében szedte
és vizsgáltatta a levélmintákat az elmúlt évben azok
most is ebben az időben
adják le mintáikat a korábbi évek adatkontrollálása
érdekében. Igény szerint
előre bejelentés alapján a
mintákat a szövetkezeti
irodán begyűjtjük, adminisztráljuk és továbbítjuk
a laboratórium felé. Mintavételi tájékoztató, megrendelő lap a www.kfk.hu
honlapon is megtalálható,
letölthető.
A hideg és a jelentős mennyiségű csapadék miatt lassan fejlődött a szőlő, szinte
megállt a növekedés. A
megkezdődött virágzás elhúzódó, sok helyen fajtától
függően leritkult, elrúgott
fürtök láthatók. A botritisz,
peronoszpóra és lisztharmat tüneteit már több ültetvényben látható. Ismerve az előzményeke - joggal
számíthatunk a betegség
heves támadására. A permetezések „alapszereként”
mindenképpen szerepeljen
a folpet hatóanyag vagy folpet tartalmú szerkombináció. A peronoszpóra elleni
hatása mellett a botritisz
ellen is véd. A lényeg, hogy
erős védelemmel lássuk el
a szőlőt, hogy a virágzás
alatti és utáni időszakban
a gombabetegségek támadása visszatartható legyen.
Az atkák kártétele is érzékelhető, aminek visszaszorításában a kén rendszeres
használata is sokat segíthet.
A tarka szőlőmoly rajzása
gyenge. A mostani időszakban a kontaktszerek
és a kitinszintézis-gátló
készítmények használata
is indokolt és megfelelő,
bármelyik szertípust választhatjuk az eredményes

védekezés érdekében. Mind
a gombaölő mind a rovarölő szerek kijuttatásánál
ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A mostani időszakban hektáronként 300-400
l víz körüli mennyiséggel
lehet jó fedettséget elérni.
Lehetőség szerint kerüljük
a nagy vízmennyiséggel történő permetezést mostani
időszakban. A nagy, 500600 liter víz/ha, vízmennyiséggel történő permetezés
„híg” permetlé-oldatot ad,
amely még tovább „hígulhat” a szőlő erős növekedése és új lombképződése
miatt. A hónaljhajtások
megjelenése és fejlődése
is jelentősen növeli ilyenkor az új lombfelületet.
A „töményebb” permetlé
használat - az erős növekedés leállásáig - javasolt. A
túl tömény oldat azonban
egyes készítményeknél perzselést okozhat. Elsősorban
a kéntartalmú szerek és a
lisztharmat ellen használt
felszívódó készítmények
érdemelnek fokozott figyelmet. A szőlőben a gyomnövényekre is fordítsunk
kellő figyelmet. Sorkezelés
formájában kijuttatva a
glifozát tartalmú szereket,
eredményesen tarthatjuk
gyommentesen a szőlőt
nyárig. Az említett hatóanyag minden, már kikelt,
gyomnövényt irt. A gyomnövények 15-25 cm-es fejlettségénél juttassuk ki.
Évelő gyomnövények ellen
magasabb dózisban javasolt
kipermetezni, a gyomok
intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások
hossza eléri a 20-25 cm-t.
Apró szulák ellen közvetlen
a szulák virágzását megelőző időszakban használhatjuk eredményesen. Ha az
ültevény újra kigyomosodik, a nyári kezelést ismét
glifozát tartalmú készítménnyel végezzük majd el.
A kijuttatáskor ügyeljünk
arra, hogy a permetlé nem
érheti a kultúrnövény zöld
részeit, ezért elengedhetetlen a törzs és kordonkar
tisztítás. A fent említett
hatóanyagok környezetkímélők, ezért az integrált
(AKG) termesztésben is
felhasználhatók.
Május 28.-án tartottuk
meg tisztújító közgyűlésünket, ahol az új vezetőség
mellett alapszabály módosításra is sor került. A legfontosabb változások, rövid
kivonata az alábbiak:
6/2013 közgyűlési határozat: A szövetkezet
Alapszabályát a következők
szerint módosítja a közgyűlés: A 38. pont utolsó
bekezdése helyébe a következő pont kerül: -A tag

termését 100%-ban csak
a szövetkezeten keresztül
értékesítheti. Aki a fenti
kötelezettségének nem tesz
eleget és nem áll fenn Vis
Maior, működési költség
hozzájárulás címén 20.000
Ft befizetésére kötelezett.
Kontroll szükségessége
esetén az elnök kérésére a
hegybíró igazolása az alapja
az értékesített mennyiségnek. Második alkalommal, Vis Maior hiányában
a tag tagsági viszonya automatikusan megszűnik.
A 37. pont 3. bekezdése a
következőre módosul: A
működési költség hozzájárulás mértéke tagonként
és évente legalább 1.000
Ft, de mindenkor a tárgyévben értékesített termék
bruttó értékének 1%-a, de
a 38. pont utolsó bekezdésében meghatározott
esetben 20.000 Ft. A 31.
pont a következőkkel egészül ki: A befektető tagok
működési költség hozzájárulása egyedileg szabályozott, szavazati joggal nem
rendelkezik. A 11. pontban
az igazgatóság létszámát 8
főre módosítja.
7/2013 közgyűlési határozat: Az Arany sárfehér
Szőlő és Bortermelők Szövetkezetének közgyűlése
titkos szavazással a következő személyeket választotta meg öt éves időtartamra
a szövetkezet vezető tisztségviselőinek: Igazgatósági
tagok és elnök: Ács Ferenc,
Duráncsik György, Hajma
János, K. Szabó Ferenc, Kovács András, Oreskó Imre
elnök, Szabó Lajos, Varga
Árpád. Felügyelő-bizottsági tagok: Berente János,
Farkas Imréné, Horváth
Gábor, Nagy Imre, Vlaszák
József. A megválasztott
felügyelő bizottsági tagok
Horváth Gábort választották meg a felügyelő bizottság elnökének. Megbízásos
jogviszonyban továbbra is
az Igazgatóság munkáját
erősítik, Balogh Károly,
Káplán Sándor, Rábaközi
Zoltán.
Továbbra is lehet jelentkezni egységesen kedvező
áron történő nagy mennyiségű műtrágya és növényvédőszer beszerzésére.
Kérjük, aki e lehetőséget
igénybe szándékozik venni, jelezze a szövetkezeti
irodán.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen,
telefonon, vagy interneten
is (aranysarfeher@sv-net.
hu) kereshetnek bennünket. A www.aranysarfeher.
hu weblapon is igyekszünk
friss információkkal segíteni tagjaink tájékozódását.
Vezetőség

IZSÁKI Hírek
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v a ll á s
A Keresztelő
Megfontolandó, hogy a születésnapunkat mindig számon
tartjuk, de amikor Isten gyermekei lettünk, a keresztelési
dátumunkat gyakran elfeledjük.
Nem falból mondom: tényként
írom, hogy a keresztelési évfordulónkat alig-alig ismerjük.
Pedig lenni – nem nehéz. Ez az
élet törvénye. Emberré lenni:
ez Isten különös akarata. Isten
gyermekévé lenni: ez Isten
egyedi szeretetének, bizalmának ajándéka. Nos, mikor is
kereszteltek meg minket? Én
könnyen vagyok: Tudom, hogy
július 5-én születtem és 13-án
kereszteltek meg, a keresztelő
papom sírjához elég gyakran
eljárok köszönetet mondani.
Ismét csak könnyen vagyok,
mert a szülőfalumban is én paposkodom, vagy prófétálkodom,
és nem érzem, hogy kevesebb
becsületem lenne, mint Jézus Urunknak Názáretben. De
mindig elmondok egy hálaadó
imát Balázs atya sírjánál, aki
megkeresztelt azon a képtelenül meleg nyári vasárnapon. És
felkeresem keresztapám sírját
is, aki keresztvíz alá tartott, és
később is, minden ünnepségen
így köszöntött: Kedves Plébános
Úr! Kedves Keresztfiam!
Ismét közeleg az Úr Előfutárának, keresztelő szent Jánosnak
ünnepe, aki magával hozza a
pusztai magányból a megtisztulás jelét. Tudja, hogy az Istennel
való találkozás előtt meg kell
tisztulni, bűnbánattal elfordulni a rossztól, sőt saját önző
magunktól is. Nagy találkozás
készül: „Utánam jön az, akinek
a saruszíját sem vagyok méltó
megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket!”.
Új értelmet kap tehát az ószö-

vetségi tisztulási szertartás,
titokzatos erőt kap a tisztulást
jelentő víz is. A Messiás közeleg,
aki kitakarítja szérűjét, a búzát
összegyűjti, a pelyvát olthatatlan
tűzön elégeti. Nem a temploma
elé enged, hanem isteni életében
részesít. Új szövetség – új keresztség.
A keresztelő az életét tette fel
arra, hogy megtisztult népet
adjon át a Megváltónak. Mit is
jelent ma nekünk a keresztség?
A sajátunk talán annyit, hogy tíz
évenként katolikusnak valljuk
magunkat, s ezzel vége is. Meg
vagyok keresztelve. Meg van keresztelve a gyermekem. Ezen is
túlestünk, mint tót a talicskán.
De hogy ez életre szóló elkötelezettség az Úrnak, a szerető
Atyaistennek? Fontoljuk meg!
Annyira vesszük komolyan az
Istent, amennyire komolyan vesszük, hogy a keresztségben Isten
gyermekei lettünk, Krisztust
öltöttük magunkra. Példátlanul
nagy méltóság az Élő Isten gyermekének lenni! Királyi méltóság, minden küzdelmet megérő,
minden áldozatot megkívánó
isteni ajándék.
Mindnyájunknak van egy közös, keresztség-beli neve: a
keresztény vagy keresztyén:
Krisztushoz tartozó, Krisztus
családjába való. Nevünkben
hordozzuk a Megváltó Krisztust.
A Keresztelővel együtt valljuk
meg: „Neki növekednie kell,
nekem kisebbednem!” És hála
Neked, Istenem, hogy megteremtettél, a keresztségben
újjá teremtettél és meghívtál
az Egyházadban a mennyei lakomára! Jó, hogy keresztények
lehetünk!
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Júniusban minden pénteken este fél 7-kor Jézus Szíve litániával
kezdődnek a szentmisék.
- A papszentelés a kecskeméti Nagytemplomban lesz június
29-én, 10 órakor.
- Szent Péter és Pál apostolok ünnepén reggel fél 8-kor és este
7-kor lesznek szentmisék.
- Június 30-án a szentatya személyes szeretetszolgálatát segítendő Péter-fillér gyűjtés lesz a szentmisékben.
- Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén /A Szűzanya látogatása Erzsébetnél/ este 7-kor lesz szentmise.
- Ideiglenesen Ágasegyháza lelkipásztori ellátása is ránk van bízva. A vasárnapi 9 órai szentmise felváltva mise és igeliturgia.
- Lassan az év feléhez érünk. Ne feledjük el egyházunk fenntartására a hozzájárulásunkat. Egyházi hozzájárulásunkat a plébánián, a sekrestyében vagy a Takarékszövetkezetben adhatjuk át.
A közteher viselés keresztény erény!
- Minden kedves testvérünknek, a tanuló ifjúságnak felfrissülést
hozó nyári pihenést kívánunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Aranyi Lászlóné (Hauszchen Katalin)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és gyászunkban velünk
együtt éreztek.

Lánya, Fia és családjaik

Református múltunk 50.

1814. márczius 27. A Prédikátor
és a Rendes Elöljárók jelenlétében
kivévén Fekete Istvánt és Cséplő
Jánost kik a gyűlésen jelen nem
voltak.
1. Az új énekes könyvről tett publicatioja Nagy Tiszt. Senior úrnak
felolvastatván az azzal való élés kezdete, Virág vasárnapjára határoztatott; de mivel még kevés uj könyvek
volnának, annak el szaporodásáig,
a templombéli közönséges diktálás
jónak ítéltetett, s az a Predikátor
által a delyesti órán a templomban
ki hirdettessen, és különössen a
Rectornak a Curator által tudtára
adasson rendeltetett.
2. meghagyatván t senkinek sok
né (?), és tsak a szegényebbeknek
adasson a zab árát 3 frt határára,
s ha el nem kél így, a várakozást
ítélte jónak.
3. A Parochiális kis ház reparatioja ismét in……gáltatott a
Curatornak.
1814. márczius 28. Megjelentek,
Nagy Tiszt Tootth István Prosenior és Császári Pál assessor
urak, mint visitatorok, a mikor a
Predikátor és Elöljárók nevezettek: Gudits István, Horvát Péter,
Csukás András, Csukás Ferentz
és Szegedi Pál jelenlétekben, kérdést tettek hogy vallyon a tavai (
a mostani Predikátor idejövetele
elött) rendetlenség elhárítódott
és mellyre az Elöljárók annak
elhárítását bizonyítván, a tiszt.
urak igaz. örültek. Megnézvén a
Curatori számadásokat, mivelhogy
abba minden béjövetel és kiadás,
minden megkülönböztetés nélkül

öszve volt írva insignálták (…)
ezen kívül való költségek külön
irassanak. Látván, hogy a személyekre való kivetés nagyon tsekély,
meg hagytak, t a kivetést ugy kell
intézni, t nem tsak a Conventionatusok fizetése kiteljen, hanem még
más szükségesre is maradjon, ezt
az okát adván, hogy ez a jo embereknek semmi terhekre sem esik,
mert ők nem tsak annyit hanem
sokkal többet is önkent adnak a
jótéteményekből pedig magukat
vonogatók, kénszerittessenek a
jokkal együtt az Eklésia köz terhét nem akarva is hordozni. Meg
esvén, hogy az Egyházfi a nála
lévö Lecticalis pénzböl szogalt, ez
következöre végképpen el tiltatott,
és az Egyházfi, a bészedett pénzt
egyenessen a Curator kezibe adni,
és a Curatornak szogalni parantsoltason. – Intettek az Elöljárok
az Eklésia Tanitoinak panaszolkodása után, hogy a gyermekek után
járó fizetés bészedésén szorgalmatossok legyenek; de midön elö
adta volna a Prédikátor az Elöljároi
Gyülésnek 1813. nov.30. nro.4.
tett végzését, mely szerént, még
egyszer a tartozokat megszollitani
és az engedetleneket a Helység
Bírájánál executio végett béjelenteni rendeltetett; azolta pedig ebbe
semmit sem mozditott panaszolta
a Tiszt. Visitatio által haszontalannak itéltetett. Ugyan akkor az
Eklésiai Elöljáróság is elő adta a
maga panaszát a Tanito restsége
iránt, nevezetesen, hogy a gyermekek ugyan a felelésben ugyan elég
serényeknek mutatják magukat,

de olvasni teljességgel nem tudtak,
s a tanito ebbéli fogyatkozás eltávoztatására serio intetett. Végre
az e mái napon érkezett Senioralis … értelme szerént, melyre
Tiszt. Császári Pál urnak oly
PSz tetszett tenni, hogy fő Tiszt.
Superintendens urnak egyenes
…álja a mi Eklésiánkban tétetni a
Consistoriumot, kérte az Eklésia
Curatora, a többi Elöljárósággal
együtt a Nagy Tiszt. Visitator
urakat, hogy látván Eklésiánknak
szegénységét, romladozott épületeit, méltoztassanak magukat
közbe vetni, és ezen terhektöl
valo fel oldoztatását eszközölni
az Eklésiának; Kiktöl az a válasz
adatott, hogy örömmel segítenék
az Eklésiát, de rajtok nem áll a
Superintendens döntéseibe avatni
magokat, azonban tsak akkor kell
ezert instálni ha hivatalossan megfognak kerestetni; de más tekintetben gondolatba vévén az időnek
rövidségét azt tanátsolták, hogy az
Eklésia Deputatusai által reguirálja
Fő Tiszt. Superintendens urat, és
kérje ha a volna Fő Tisztelendőségének(!) tzélja mentö okai elö
számlálása mellett, ezen teher alol
valo feloldoztatását. Mindezeknek
vége lévén a charitatiumok által
adattak illyen rendben az árvíz
által megkárosítottak számára 63f.
20kr. az … árváinak számára 24f.5.
a mellyből a Nagy Tiszt. Visitator
urak szűkölködő és épiteni kéntelen Eklésiánk számára hagytak
20 forintokat.
P.IV.: 39-40.ol.
közli: Nagy Árpád

Ez immár a teljes romlás jeleit mutató időszak: a
címkórság már a tetőfokán, énekeskönyv rendelet van,
de énekeskönyvek még nem, minden összedőlőben, az
adakozás csak serkentéssel, kényszerítésekkel megy, a
szolgálattevők a javadalmazással arányosan „dolgozgatnak”… „Eklésiánknak szegénysége, romladozott
épületei…” arra utalnak, hogy 1814-ben még nem érte

utol az izsáki eklézsiát a Sárfehér aranykora. Mostanra
pedig, mikor is kétszáz év távlatában már a módosabb
korszak ismét tovatűnt, reménykedhetünk-e másban,
mint abban, Aki valóban Főtiszteletű, és „mindeneket
újjá fog tenni” – Jézus Krisztusban, a Felkent Szabadítóban, Aki eljövendő. Jövel Urunk Jézus!

Gyülekezeti hírek

IKEM hírek

- június 23-án, 17 órától tanévzáró istentisztelet (hittan bizonyítványok kiosztása)
- június 30-án, 14.30-tól istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- július 1-5., 9.00-től 12.00 óráig: RINYA
tábor a református gyülekezeti házban
- július 28-án, 10 órától aratásért való hálaadó istentisztelet, úrvacsora
- augusztus 12-17. között: ifjúsági tábor
Simontornyán. Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban.
- Minden kedves Testvérünknek áldott nyarat
kívánunk!

PROGRAM VÁLTOZÁS: június 22-én
(szombaton), 16 órakor kerül sor.
Dr. Jancsó Antal: „Jancsó Benedek – a
látó ember”c. előadására,
Helyszín: református gyülekezeti
ház.

-na-

A kényszerű időpont változásért elnézésüket kérjük! Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

MEGEMLÉKEZÉS
„Megállunk némán a sírod felett
s fájón őrizzük emlékedet”
Prikkel László
halálának 3. évfordulójára
szerető felesége és családja

IZSÁKI Hírek
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Közös célért más utakon
a hulladékgazdálkodásban…

POSTÁNKBÓL
Izsák-Kom Kft. Felügyelőbizottság
Elnökének

Tisztelt Bagócsi Károly Úr!
Csodálkozva olvastam megtisztelő tájékoztatását, melyet a levelemre írt. Remélem, a rendeletet egyféleképpen értelmezik azok,
akik alkották, hiszen minden embernek más az álláspontja, így az
értelmezésnél nagy-nagy káosz lenne.
Sajnálom, nem hívtam volna fel a lakosságot „állampolgári engedetlenségre”, de én nem tudtam, hogy Ön is tisztában van azzal,
hogy még minden jogszabályi feltétel nem került megtartásra
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban. S „ha
valamennyi jogszabályi feltétel megtartásra kerül” majdan,
mindenkit buzdítani fogok a szerződés aláírására.
Az Izsák-Kom Kft. az elmúlt 10 év alatt visszafizetett 80 millió forint hitelt, mind emellett megfizette a hulladéklerakó felépítményért
a 14 településnek a bérleti díjat, (nem tudni ez mennyi összeg volt
településenként évente, bár közérdekű adat) és a gazdasági válság
ellenére kb. 120 millió forintot félre tett (nyilatkozta Rudics Ákos
ügyvezető. Régió Napló 2013.01.) tehát ha a hitel visszafizetést is
számolom, a haszna a 12 év alatt több mint 200 millió forint volt. És
a 12 év alatt kezelte a hulladékot (kifizette az indokolt!? Költségeket)
mindemellett a Saubermacher Magyarország Kft. végezte a hulladék
gyűjtését, szállítását, (gondolom nem ingyen) tehát ezen a félre tett
pénzen kívül még neki is volt a szállításon némi nemű haszna.
2001-2003-ig évente 3000,-Ft-ot, 2004-ben 4000,-Ft-ot, 2005-ben
5752,-Ft-ot, 2006-ban 7004,-Ft-ot, 2007-ben 8400,-Ft-ot, 2008-ban
9600,-Ft-ot, 2009-ben 15850,-Ft-ot, 2010-ben 17160,-Ft-ot, 2011ben 17808,-Ft-ot, 2012-ben 18558,-Ft-ot fizettünk. Eme összegek
mellett lett a 200 millión felüli haszon, (bocsánat) tartalék az egyéb
indokolt költségekre, rekultivációra.
Köszönöm, hogy az önkormányzat az Izsák-Kom Kft-től kapott
bérleti díjból valamennyicskét a lakosság javára felajánlott és 2012ben kifizette a lomtalanítást, hiszen az kb. 500 Ft/év lett volna egy
háztartásnak. Talán a 3000,-Ft /t/év lerakói hozzájárulást is sikerül
a költséghatékony hulladékgazdálkodással előteremteni.
Köszönöm még figyelmeztetését, hogy újra kell számolni a jogtalan haszon kimutatást, bevallom az újság hasábjain, tévedtem,
nem 39-szer van kukás szállítás, csak 37-szer, így a háztartások évi
5.715,-Ft-tal károsodnak, és a jogtalan haszon 59.460.000,-Ft-ról,
68.580.000 Ft-ra nő.
S. Juhász Magdolna
Izsák, Széchenyi u.20.

Védjük meg a rezsicsökkentést Izsákon is!
Mint ismeretes, a kormány
januártól 10 százalékkal csökkentette a távhő, a gáz és a villamos
energia árát. Az is köztudomású,
hogy a külföldi kézben lévő energiaszolgáltatók bíróságon támadták meg az intézkedést, valamint
az ellenzéki pártok is minden
eszközt megragadva próbálják
degradálni azt. Utóbbi törekvés
végképp érthetetlen, mivel a
rezsicsökkentés valamennyi magyar ember életét könnyíti meg.
Aki ez ellen lép fel, az a magyar
emberek ellen cselekszik. Ezt pedig még ellenzékben sem teheti
meg egyetlen felelős, valóban a
magyarság érdekeit képviselő
politikai erő sem. Különösen
fontos az árcsökkentés annak
tükrében, hogy még e mellett is
mi, magyarok fizetjük (jövedelmünkhöz mérten) a legmagasabb
energiaszolgáltatási díjakat Európában. (Mivel a ’90-es években az
MSZP-SZDSZ kormány külföldi
cégeknek úgy adta el néhány hét
alatt a teljes energiaszektort,
hogy hosszú távú magas nyereséget garantált nekik, így aztán
a Gyurcsány-Bajnai kormány
működése alatt például duplájára
emelték a rezsidíjakat, veszélybe

sodorva ezzel családok sokaságát.) Éppen ezért a kormány az
ősz folyamán újabb 10 százalékos
energiaár csökkentést tervez (e
mellett csökkenteni kívánják a
víz, szennyvíz és a szemétszállítási díjakat is). Ennek végrehajtásához nagyon fontos, hogy minél
szélesebb társadalmi támogatást
tudhassanak maguk mögött,
hiszen a külföldi és hazai támadásokat csak így tudják hatékonyan
semlegesíteni. Valamennyiünk
érdeke, hogy ne a fűtés, villany és
egyéb szolgáltatási díjak vigyék el
jövedelmünk javát, hanem jövedelemarányos terheket viseljünk
mi is, hasonlóan más európai
országok polgáraihoz.
Kérjük ezért minél többen írják
alá Izsákon is a rezsicsökkentést
támogató íveket. Erre még a hónap végéig van lehetőség, többek
között a Nagytraktor Kft. üzletében, az Izsák Kincsei üzletben,
a mellette lévő BE-BI butikban,
illetve más boltokban is. Aki
maga is gyűjtene aláírásokat, erre
szolgáló íveket a Nagytraktor üzletében kérhet. Ugyanitt adhatók
le a betelt lapok is.
Fidesz-KDNP
helyi szervezetei

Fogjunk össze magunkért, családunkért védjük meg a rezsicsökkentést!
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Köszönettel vettem S. Juhász Magdolna levelét, melyben sokadik alkalommal fejti ki véleményét arra
vonatkozóan, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző Izsák-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Kft.
jogszabályellenesen végzi szolgáltatását és el nem végzett munkáért számláz díjat a kötelező közszolgáltatást
igénybevevők felé.
Én azt hittem, hogy az előző számban közzétett anyag bemutatja a l4 tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat
törekvéseit, melyek a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazottak végrehajtására
irányulnak. Tévedtem és rájöttem, hogy nem cél a leírtak megértése.
Egy részt idéznék vissza mely pontosan alátámasztja a kifogásolt árképzés jogszabályi alapját: „A törvény szerint
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a költségekre, továbbá az árakra, illetve díjakra vonatkozó közgazdasági
összehasonlító elemzések felhasználásával úgy kell megállapítani és szabályozni, hogy:
a) a díj a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a közszolgáltatás hatékonyságának javítására, a
kapacitások hatékony igénybevételére, a közszolgáltatás minőségének folyamatos javítására, valamint a környezetterhelés
csökkentésére ösztönözzön, valamint
b) az e törvény szerinti céltartalék összegére, a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás indokolt költségei, a
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségei, a közszolgáltatás tartós ellátásához, fejlesztéshez
szükséges indokolt költségek, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási
létesítmény bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és monitoringjának indokolt költségei
figyelembevételre kerüljenek.”
A leírtakból pedig megállapítható, hogy a számlázott díj tartalma nem merül ki a kuka kiürítéséből és a szemét
elszállításából. A keletkezett bevételt felelőtlen gazdálkodással el lehetett volna költeni és az árakat a korábbi
cikkben meghatározott szintre lehetett volna emelni, de nem így történt.
A válság két – három éve van jelen a gazdaságban és az Ön által említett (idézett) tartalék nem ebben az
időszakban képződött. A hitel említése pedig rossz irány, mivel a hulladéklerakó kialakításához szükséges
költségek lakosságarányos megosztása alapján azt a települések Képviselő-testületei vették fel, három község
kivételével, mivel azok a szükséges önerővel rendelkeztek. A hitelszerződést a később tulajdont szerzők írták
alá és fizették vissza a felvett hitelt.
A Saubermacher Magyarország Kft. 10 éves közszolgáltatási szerződéssel rendelkezett, mely 2012. december
31-én járt le, tehát szó sincs 12 évről. A számlázott díj (kukadíj) két fő költségcsoportra nyújtott fedezetet, melyből
az egyik a hulladék begyűjtése és szállítása, a másik pedig a hulladéklerakó napi üzemeltetése és a céltartalék
képzése a később jelentkező- fentiekben részletezett feladatok végrehajtására. Mivel ez kötelező feladat, így a
gazdasági társaság ebbéli kötelezettségének is eleget tett és tesz. Mindezt úgy, hogy árképzése megmaradt
a jogszabályi keretek között és országos szinten is az alsó kategóriában.
Az Ön által kimutatott díjak Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kerültek
meghatározásra és megállapítható, hogy a város 2008-ig jelentős kedvezményt nyújtott lakossága számára. Mivel
kezdettől fogva ismerem a díjak képzésének elveit nyugodtan leírhatom, hogy a város megfelelően segítette
lakóit. A 2009-től bekövetkezett jelentős emelés az egységes díjpolitika következménye, azóta érvényesül a
14 településre kiterjedő egységes ár. A biztosított kedvezmény nem a „ valamennyicske” kategóriába tartozik,
mint ahogy az évenként korábban kifizetett lomtalanítási díj sem.
A hulladék gyűjtéséről, szállítási napokról minden háztartás részére megküldtek egy naptárt, mely később
kiegészítésre került. Ezen kék színnel jelölték a kukás szállítási napokat, sárgával a zsákos alkalmakat és
szürke színnel azokat a napokat, ahol mindkét gyűjtési mód szállítása megtörténik. Ezek szerint a szállítás a
következők szerint történik:
_______________________________________________________________________________________________
Hónap

kukás

zsákos

mindkettő

Összesen

_______________________________________________________________________________________________
Január

7 alkalom

6 alkalom

0

13 alkalom

Február

6 alkalom

6 alkalom

0

12 alkalom

Március

7 alkalom

7 alkalom

0

14 alkalom

Április

6 alkalom

7 alkalom

0

13 alkalom

Május

6 alkalom

7 alkalom

0

13 alkalom

Május pót

6 alkalom

0

0

6 alkalom

Június

6 alkalom

0

6 alkalom

12 alkalom

Július

8 alkalom

0

6 alkalom

14 alkalom

Augusztus

7 alkalom

0

6 alkalom

13 alkalom

Szeptember

6 alkalom

7 alkalom

0

13 alkalom

Szeptember pót

6 alkalom

0

0

6 alkalom

Október

6 alkalom

7 alkalom

0

13 alkalom

November

6 alkalom

7 alkalom

0

13 alkalom

December

8 alkalom

6 alkalom

0

14 alkalom

_______________________________________________________________________________________________
Összesen:

91 alkalom

60 alkalom

18 alkalom

169 alkalom

A kimutatásból megállapítható, hogy kukás szállítás városunkban 109 napon, míg a zsákos szállítás 78 napon
történik.
A leírtak alapján pedig a jogtalan haszon kimutatás újra átszámolást igényel. Mivel a zsákos szállítás Ön
szerint nem jár költséggel? És nem az a szemétféleség kerül akkor elszállításra, mely a megelőző években a
kuka tartalmát képezte?
A válasz egyszerű: igen az kerül akkor elszállításra, csak külön, mivel jogkövető gazdasági társaságként a
hulladékokkal kapcsolatos EU és hazai előírásoknak és elvárásoknak kívánunk megfelelni és teljesíteni akarjuk a környezettel
és annak védelmével kapcsolatos feladatainkat.
A cikk címének választása sem volt véletlen. Célunk a település lakosságának szolgálata, a jelentkező kötelező
költségek mértékének csökkentése úgy, hogy a jövőbeni feladatok végrehajtásához is megfelelő alapokat rakjunk
le, akkor amikor azt jogszabályok írják elő és lehetőségünk van.
Érdeket védeni lehet ad hoc-jelleggel egy-egy kérdéskörre vonatkozóan és lehet komplex módon egy település
valamennyi ellátott feladata vonatkozásában. Lehetnek közös célok – rezsi csökkentés – de vannak végrehajtandó
feladatok, melynek elmaradása felelősséggel jár.
Ha az utóbbit nézem, akkor tudom a helyzetem és ezért e cikkel a kérdéskört zárni szeretném. Véglegesen.
( Természetesen, ha új körülmények, jogszabályok jelennek meg és az árképzéssel kapcsolatban jogerős
döntések születnek, akkor jogkövetőként azok szerint fogunk eljárni. De már most jelzem, ha ez bekövetkezik
a hulladékgazdálkodási feladatokat két éven belül más fogja végezni, központi árképzés mellett.)
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Tisztelettel: Bagócsi Károly FB. elnök.

IZSÁKI Hírek
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Izsákról a nagyvilágba

Horváth Katalin a távlovassport utazó követe

Horváth Katalin (középen) bírótársaival Windsorban
Horváth Katalin nemzetközi
minősítésű távlovasbírónk fiatal
kora ellenére nemcsak itthon,
hanem külföldön is bíráskodik, s
e minőségében rendszeresen ott
van többek között a bahreiniek
versenyein. Ám nemrégiben egy
másik királyi versenyen is közreműködött mégpedig Angliában,
mivel idén a távlovas sport is
bemutatkozott Windsorban a
királyi kastélyparkban. Itthon
pedig a bükkösdi OB forduló
főbírója volt.
- Hogyan kerültél Windsorba?
Milyen emlékekkel tértél haza?
Kikkel voltál kint?
- A windsori verseny Bahrein
és az Angol Királyság közös versenye volt. Bányai Zsuzsi és én
évek óta dolgozunk a bahreinieknek. Immár három éve járunk
hozzájuk novembertől májusig
havonta egy-egy alkalommal a
Harald Gringschl által fejlesztett
időmérő rendszert üzemeltetni.
Így Windsorban is az ő meghívásukra voltunk ott ezzel az
egyedülálló rendszerrel.
- Kikből áll a nemzetközi bírói
testület?
- Kiváló csapatunk tagjai Bányai
Zsuzsi, Lehóczki Szilvia, Szabine

Lotte, Harald Gringschl és jó magam. Hatalmas megtiszteltetés
volt egy ilyen rangú versenyen
részt venni. Az angol királynő 10
méterre állt tőlünka Bahreini királlyal a kastély teraszán, onnan
figyelték a versenyt. A Windsor
kastély gyönyörű parkjában, páratlan körülmények között volt
a verseny.
- Milyen feladatok előtt állsz,
hová, mely versenyekre utazol
versenybíróként ez évben?
- Ebben az évben már túl vagyunk több bahreini és német
versenyen, s természetesen a
Bábolna Derbyn, amelyen mint
rendező, mint versenybíró és
mint időmérő is egy személyben
ott voltam. Nagy lelkesedéssel
készülök az idén első alkalommal
megrendezésre kerülő Solt Kupára, ahol szintén több feladatot
látok el. Idén ott leszek a Franciaországban megrendezésre kerülő
Eb-n és szinte minden hétvégén
más és más országa utazom.
- Mikor kapcsolódtál be a távlovas sportba?
- Édesapám által ismerkedtem
meg a távlovaglással, aki versenybíró volt, majd később maga is
rendezett versenyeket. Egészen

pontosan 1996 óta. Akkoriban én
mint versenyző vettem részt.
- Mikor döntötted el, hogy nem
versenyző, hanem versenybíró
leszel ebben a szakágban?
- 2000-ben volt egy csípőműtétem, amely miatt három évre le
kellett mondanom a lovaglásról.
akkor kezdtem el először csak
írnokoskodni, majd 2002-ben levizsgázva, az ország legfiatalabb
versenybírója lettem. 2006-ban
pedig a nemzetközi vizsgámat
is letettem.
- Melyek voltak eddig a legjelentősebb versenyek, amelyeken közreműködtél, s amelyekre szívesen
emlékszel vissza?
- Nagy élmény volt 2009-ben
a Junior VB szervezése és lebonyolítása, majd később a bahreiniek által szervezett Katonai
Világbajnokság, és meg kell
említenem a marokkói versenyt
is, amely szintén különleges volt
számomra.
- Mint az eddigi beszélgetésből is
kiderült, nemcsak itthon hanem
külföldön is rendszeresen bíráskodsz. Milyen konkrét feladataid
vannak egy-egy versenyen?
- Valóban, nagyon sok országba,
sok helyre járok. Szinte minden
második hétvégén más-más
európai országba megyek, a téli
időszakban pedig Bahreinbe.
Mindezek mellett persze próbálok a hazai versenyeken is
részt venni, segíteni azok szervezésében és a szakág elnökségi
tagjaként is helyt állni. Évi egy
alkalommal magam is rendezek versenyt, ezzel követve és
ápolva az édesapám teremtette
hagyományt. Több feladatot is
betöltök egy-egy versenyen van
ahol csak mint időmérő, van ahol
bíró, és van ahol mint steward
közreműködöm.
Baranyai Antal

Kedvezményes ECDL vizsgafelkészítő
tanfolyam indul Izsákon

. oldal

Német testvértelepülésünk
küldöttségének fogadása
Az idei Sárfehér Napokra (2013. szeptember 27-28-29) küldöttség
érkezeik Strullendorfból.
A vendégek szeptember 26.-án (csütörtök) este érkeznek.
Szívesen látjuk azokat a családokat, akik német vendégeket szeretnének fogadni.
Kérjük vendégfogadási szándékukat a Polgármesteri Hivatal titkárságán szíveskedjenek jelezni személyesen vagy telefon (76/568063).
Részükre a következő évben németországi látogatási lehetőséget
biztosítunk.
Mondok József polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy Izsák Város Önkormányzatának 11/2010. (02. 16.) számú határozta alapján,

Izsák Város Polgármesteri Hivatalában
2013. július 29. napjától
2013. augusztus 9. napjáig
igazgatási szünet lesz.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban csak ügyelet lesz
elérhető a halaszthatatlan ügyek intézésére, igazgatási szünet
időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Virágos Izsákért
Izsák város Képviselő-testülete
2008-ban szabályzatot fogadott
el a „Virágos Izsákért” mozgalom beindításáról. Ennek
keretében az önkormányzat díjazni kívánja a versenyben részt
vevő ingatlanokat, illetve azok
tulajdonosait. Ez alkalommal is
a Sárfehér Napok megnyitóján
kerül sor a díjazottak részére
oklevél átadására. Az oklevél
elnevezése: „Izsák legszebb virágos háza”. A versenyre nevezési
lappal lehet benevezni, amely a
Hivatal titkárságán, illetőleg az
Izsáki Hírek Szerkesztőségében
szerezhető be. A nevezéseket
2013. augusztus 23-ig lehet le-

adni. Kérjük, hogy minél többen
nevezzenek a versenyre.
A Képviselő-testület Virágos
Izsákért kitüntető cím szabályzatát jóváhagyta, mely szerint
a társadalmi zsűri két díjat
adományoz. Az egyik díjazott a
beadott nevezések alapján elbírált, az „Izsák legszebb virágos
háza – közönségdíj” címet kapja
évszám megjelölésével. A másik
díjazott a közönségszavazatok,
és ajánlások alapján kap elismerést. A győztes e kategóriában a
legtöbb, de legalább 50 jelöléssel
bíró személy lehet.
Mondok József
polgármester

Lovas barátság

(Felhasználói szintű számítógépes ismeretek)

Kedvezményes ECDL vizsgafelkészítő tanfolyam indul Izsákon, felhasználói szintű számítógépes ismeretek megszerzésére.
A TÁMOP 2.1.2 projektbe bekapcsolódott képzőintézmény most olyan konstrukciót kínál az
érdeklődők számára, mellyel a ma már elengedhetetlen alapinformatikai kompetenciák könnyen megszerezhetőek. Az ECDL vizsgafelkészítő programunk négy moduljának elsajátításával a résztvevők olyan informatikai alapkészségek birtokába jutnak, melyekkel új lehetőségek
nyílnak meg számunkra a munkaerőpiacon.
A 104 órás képzés keretén belül szövegszerkesztést, elektronikus dokumentumkészítést,
internet használati ismereteket tanulhatnak a jelentkezők, valamint megismerkedhetnek az
operációs rendszerekkel, valamint az információs és kommunikációs technikákkal.
A képzés keretén belül közel 100 fő oktatására nyílik lehetőség, 20 fős csoportokban.
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki nem áll középiskolával, vagy felsőoktatási
intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők) Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Tanfolyam díja: Egyszeri regisztrációs díj (1.800 Ft), amely összeget a tanfolyam sikeres
teljesítésével visszatérítjük hallgatóink számára!
A tanfolyam várható kezdete: 2013. szeptember 2.
A tanfolyam helyszíne: Izsák Városháza emeleti tanácskozó terme
A program teljes időtartama 104 óra. Heti 1x4 vagy 2x4 óra, várhatóan a kora esti órákban.
A tanfolyamra való jelentkezés feltétele a regisztráció!
Regisztrálni és érdeklődni lehet munkanapokon 8.00-16.00 óra között Izsák Város
Polgármesteri Hivatal titkárságán, Krasznai Szilviánál a 76/568-063-as telefonszámon,
vagy személyesen.

Nemrégiben rendezték Angliában a Windsor kastély parkjában
az angol nemzeti fogathajtó
bajnokságot, ahová több nemzet
lovas szakembereit is meghívták. Többek között meghívást

kapott a Magyar Lovas Szövetség
is. A hazai delegáció tagja volt
Mondok József, mint a szövetség
alelnöke. A felvételen az arab országok lovaskultúráját bemutató
együttes tagjaival látható.
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatalának
és Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának közös
TÁJÉKOZTATÓJA
Felhívjuk a tisztelt ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény 27. § (2) bekezdése
értelmében: az ingatlan tulajdonosa a változás bekövetkezéséről,
illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles
bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak a nyilvántartás tárgyát képező
épület, építmény létesítését, illetve
lebontását.
E jogszabály által az ingatlantulajdonosok számára előírt bejelentési
kötelezettség 1972 óta folyamatosan
fennáll, és független az ingatlan
fekvésétől: tehát mind belterületi,
mind külterületi, mind zártkerti
ingatlanokra egyaránt vonatkozik.
Az ingatlan-nyilvántartásban általánosságban a 12 m2 alapterületet
meghaladó állandó jellegű épületeket kell feltüntetni, amelyek anyaga
kőből, téglából, betonból, vályogból,
tömött falból, vagy előregyártott
elemekből készült, továbbá a faépületek és a vasvázas épületek közül
azokat, amelyeknek alapja vagy
lábazata szilárd. A földhivatalok napi
munkájuk során – ügyfélfogadás
alkalmával, parlagfű helyszínelések
során, panaszos beadványok, vagy
felülvizsgálati kérelmek elbírálása
kapcsán – az elmúlt időszakban,
számos esetben észlelték, hogy az
ingatlan-nyilvántartás alapját képező
térképek e tekintetben sajnos nem
minden esetben felelnek meg a
valóságos állapotnak.
Jó néhány esettel találkoztunk,

mikor az ingatlan adásvételét követően, például hiteligénylés során,
jutott az új tulajdonos tudomására,
hogy az azon lévő (lakó) épület nem
szerepel sem a tulajdoni lapon, sem
a nyilvántartási térképen.
Fentiek alapján fontosnak érezzük
a lakosság figyelmének felhívását,
hogy a vásárlásra kiszemelt ingatlan
adás-vételi szerződésnek megkötése
előtt győződjenek meg arról, hogy
az ingatlan tulajdonosa eleget tett-e
fenti bejelentési kötelezettségének,
mert az, az adásvétel ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően az új
tulajdonos kötelezettségévé válik.
Felhívjuk továbbá a figyelmüket,
hogy amennyiben a földhivatal
bejelentésre, vagy egyéb hatósági
tevékenysége kapcsán, a bejelentési
kötelezettség elmulasztását észleli
– az ingatlan-nyilvántartásról szóló
törvény 28. § (4) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti
tevékenységről szóló 2012. évi XLVI.
törvény 14. § (2) – (4) bekezdésének
együttes rendelkezései alapján fel
kell, hogy szólítsa a kötelezettet a
változás átvezetésére alkalmas munkarészek, valamint az átvezetéshez
szükséges okiratok és egyéb hatósági
engedélyek, igazolások benyújtására.
Amennyiben a kötelezett az előírt
határidő lejártáig a felszólításnak
nem tesz eleget, a kötelezett költségére a földhivatalnak kell a változást
bemérnie, egyidejűleg a mulasztót
bírság megfizetésére köteleznie.
Természetesen a földhivatalnak
nem célja az állampolgárok meg-

Meggyes receptek
Meggyes, barackos
krémleves
Hozzávalók 4 személyre: 75
dkg sárgabarack, 1 citrom, 12,5
dkg cukor, 2,5 dl fehérbor, 3
evőkanál étkezési keményítő,
25 dkg meggy
A barackot leforrázzuk, héját
lehúzzuk, kimagozzuk, a húsát
összeturmixoljuk. A citromot
alaposan megmossuk, héját lereszeljük, levét kinyomjuk.

A barackpürét a citrom levével
és héjával, a cukorral, a borral és
1,5 dl vízzel felforraljuk. A keményítőt elkeverjük 1 dl vízben,
a leveshez adjuk, és kevergetve
kissé besűrítjük. Hidegre tesszük, alaposan lehűtjük. Tálalás
előtt kimagozzuk a meggyet, és
a levesbe keverjük.
Meggyes túrós
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 25

bírságolása, azonban amennyiben
ilyen jellegű mulasztást észlel, az
ingatlan-nyilvántartás naprakészsége érdekében cselekednie kell.
Fentiek alapján ismételten felhívjuk
figyelmüket, hogy a tulajdonukban
lévő ingatlanokon lévő épületek
vonatkozásában, ellenőrizzék, hogy
a földhivatal felé történő bejelentési
kötelezettségüknek – Önök, vagy
jogelődjük – eleget tett-e.
Amennyiben bizonytalanok a vonatkozásban, hogy az ingatlanukon
lévő épületek ingatlan-nyilvántartásba történő felvezetése megtörtént-e, úgy először tájékozódjanak
a területileg illetékes járási földhivatalokban. Ha onnan azt a választ
kapják, hogy az adott épület(ek) a
térképen nem szerepelnek, akkor keressék fel a járásszékhely települési
önkormányzat jegyzőjét (építésügyi
hatóságát) és kérjenek másolatot a
korábban kiadott használatbavételi
engedélyről.
Abban az esetben, ha az adott
épület használatbavételi engedéllyel
nem rendelkezik, akkor az építésügyi hatóságtól hatósági bizonyítvány kiállítása kérhető a meglévő
tény, állapot igazolására.
Az építmény tulajdoni lapon és
térképen történő átvezetéséhez
kérelmet, használatbavételi engedélyt, vagy hatósági bizonyítványt
és földmérő által készített épületfeltüntetési vázrajzot szükséges
benyújtani a területileg illetékes
járási földhivatalhoz.
Kecskemét, 2013. május 31.

dkg porcukor, 1 sütőpor, 1/2 kg
túró, 1 kg meggy, 3-4 tojás, 2 dl
tej, 25 dkg sütőmargarin
A lisztet, a cukrot és sütőport
összekeverjük. Fele margarinnal
a tepsit kikenjük. A fele lisztet
a tepsibe szórjuk, rámorzsoljuk
a túrót, a fejtett meggyet, majd
a liszt másik felét. A maradék
margarint felolvasztjuk és rálocsoljuk. A tojással a tejet
összekeverjük és rálocsoljuk. 1
óráig pihentetjük. Először nagy
lángon, majd közepes lángon
sütjük.

BringaSuli az iskolában

A program a DAOP-3.1.2/A-112011-0016 Izsák város komplex
kerékpárforgalmi fejlesztése című
pályázat kötelező részeként valósult meg. A BringaSuli kampány
célja, hogy az iskolás gyermekek
felkészüljenek az új kerékpárforgalmi közlekedés lehetőségére
elméleti és gyakorlati oktatáson

keresztül. A program keretében
a Táncsics Mihály Általános Iskolában a tanárok és a diákok a
legfontosabb kerékpáros KRESZ
szabályokon és a kötelező kerékpár
felszerelések és baleset megelőzési
elsősegély oktatáson túl gyakorlati
feladatokat is végrehajtottak az
iskolaudvaron felépített tanpályán.

Június 10-12. között naponta
átlagosan 200 diák vett részt a
kampányban. Minden oktatáson
résztvevő diák egy KRESZ-tesztet
töltött ki amellyel részt vettek az
utolsó napon történt ajándéksorsoláson, ahol a fődíjat, egy kerékpárt, Bálint Adrián 5.b. osztályos
tanuló nyerte meg. A gyakorlati
napon minden, a tanpályát teljesítő tanuló egy-egy sorsjegyet
kapott, amellyel csengőt, első vagy
hátsó lámpát, prizmát nyerhetett, amelyet a gyakorlati oktatók
nyomban fel is szereltek a diákok
kerékpárjára. Továbbá lehetőség
nyílt díjmentesen az egyszerűbb
javítási feladatok elvégzésére is egy
mobil kerékpárszervíz jóvoltából.
A programot szakértők bonyolították le a kerekegyházi Guriga
Bringa Kerékpáros Egyesület
részéről, akiknek a Magyar Kerékpáros Klub Egyesület Kecskeméti
Területi Szervezete nyújtott segítséget.
Molnár Zoltán

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Izsák város tudatos városfejlesztő politika révén az utóbbi években nagymértékű fejlődésnek indult. Ahhoz, hogy ez a pozitív
tendencia megmaradjon a fiatal lakosságot a városnak meg kell
tartania, ennek egyik sarkalatos pontja a fiatal édesanyák mihamarabbi munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése, melynek
előfeltétele, hogy a bölcsődei és az óvodai szolgáltatásokat mindenki számára elérhetővé kell tenni, és annak színvonalát pedig
21. századivá tudja tenni a város.
A pályázat segítéségével a települési igényeknek megfelelően
további 25 gyermek elhelyezését tudjuk megfelelően megoldani
és óvodai ellátásban részesíteni, illetve a jelenlegi 125 tanuló
250 szülő és 26 pedagógus óvodai környezetét és felszereltségét
jelentősen javítjuk. A projekt keretén belül nettó 284,72 m2
alapterületű bővítést valósítunk meg az ÁNTSZ és a Tűzoltóság által már a tervezési fázisban előírt és javasolt szempontok
figyelembe vételével.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzat társfinanszírozásával valósul meg a támogatás mértéke a
119.185.623 HUF a projekt az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi
Regionális Operatív Program keretén belül a DAOP-4.2.1-112012-0012 azonosító számon regisztrált pályázat keretében
valósul meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A hátrányos helyzetű Kiskőrösi kistérség északi pólusát jelentő Izsák város Önkormányzata 8648 m hosszúságú kerékpárút
megépítése által próbálja orvosolni azt a régi problémát, miszerint a településen egyáltalán nincs kerékpárút. Sem Izsák
belterületén, sem a település belterületéhez tartozó, de fizikailag 4 km-re lévő Kisizsákon nincs kerékpárút, így a település
2 belterületi magja kerékpárral csak az országos mellékutak
(5301, 5203) használatával közelíthető meg. Ez amellett hogy
balesetveszélyes, jelentősen növeli a településen kerékpárral
közlekedők elérési idejét. A tervezett fejlesztés azontúl, hogy
lakossági és civil szervezeti kezdeményezések következtében
került napirendre, javítja a közlekedés minőségét, megkönnyíti
számos közintézmény és munkahely megközelítését, fokozza a lakosság elégedettségét, javítja a közösségi közlekedés
arculatát, bővíti annak palettáját és hatékonyan szolgálja a
közlekedésbiztonságot.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési
előirányzat társfinanszírozásával valósul meg a támogatás
mértéke a 247 802 915 HUF a projekt az Új Széchenyi Terv
Dél-Alföldi Regionális Operatív Program keretén belül a Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú felhívás keretében
DAOP-3.1.2/A-11-2011-0016 azonosító számon regisztrált
pályázat keretében valósul meg.
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Áprilisi események
Ciróka Bábszínházban Izsákról
Ebben az évadban is három előadást néztünk meg
Kecskeméten a Ciróka Bábszínház iskolás bérletének
keretében.
A mesékre tíz éves korig nagy szükségük van a gyermekeknek, hiszen a mese képzeletviláguk tápláléka.
Ez készíti elő őket az irodalom és olvasás szeretetére,
a gyermekek kicsiségérzetéből kialakuló bizonytalanság kompenzálására. Értékeket, viselkedési normákat
közvetít, önbizalmat ad, fejleszti az önismeretet, segít
megérteni az életet az ő szintjükön.

amit a hatalmas, freskókkal
díszített előtérben ki is próbálhattunk.
Izgalmas lehetőség volt,
nemcsak az iskola falai között tanulni. Mindent átszőtt a játék, a mozgás,
kézművesség, igazi élményt
jelentett fővárosunk szívében barangolni.
Penczné Oláh Ibolya

A Kutyaúti iskola c. előadásban Mách és Sebesztová
olyan telefonra talált rá, amely minden kívánságot
teljesít. Ezzel el is kezdődtek a jókora galibák, amiket
aztán helyre kell tenni…
A Csomótündér c. előadás a válás problémakörét dolgozta fel a gyermekek számára érthetően és mégsem
túl nyomasztóan. Egy tündérgyakornok olvashatatlan
betűi miatt Csomótündér nem az egymásnak teremtett
párokat bogozta össze, amiből persze tragédia adódik.
Szomorú téma, nehéz, de lehet megoldást találni…
Gyöngyélet földje aprócska sziget, ahol egy új jövevénnyel együtt már nem férnek el lakói. Gombos Jim
és Lukács, a masiniszta elindul Emmával, a gőzössel
szerencsét próbálni és megoldást keresni a sziget bővítésére. Témája a tolerancia, ismerkedés előítéletek
nélkül, valamint a döntési lehetőség meghagyása az
érintetteknek.
A gyermekeket érintő, néha kibeszélhetetlen problémák az események között elbújva feloldást kínáltak
az előadásokban. Szóval, hanggal, zenével, színekkel a
társulattól megszokott színvonalon.
Erősné Solti Gizella szervező

Mesélő dallamok

Dóbiás Péter kecskeméti
zenetanár már
több mint húsz
éve tart „rendhagyó énekórákat”
az alsós tanulók
számára. Célja a
zenei élmények
nyújtásán túl, a
hangszerek megismertetése, ének-zenei kultúránk
mélyítése.
A 2012/2013-as tanévben csaknem az összes alsós
tanuló részt vett az öt részből álló előadássorozaton,
melyeket keddenként a második órában látogattunk. A
helyszínt a sportcsarnok biztosította.
Előadások:
2012. okt.2. Népek zenéje
2012. nov.13. Petőfi Sándor megzenésített versei
2013. febr. 4. Pomádé király története
2013. márc.5. Farsangi zenés játék
2013. ápr.30. Ravel: Bolero
Pünkösdi foglalkozás a Hagyományok Házában
Április 11-én (csütörtökön) 41 fővel, Budapesten a Hagyományok Házában több művészetet felölelő pünkösdi
foglalkozáson vettek részt az iskola drámaszakkörösei.
Karikaelkapót készítettünk gyékényből, majd fejdíszt
fontunk, díszítettünk. Megválasztottuk a pünkösdi
királynőt és királyt, énekes, népi játékokon keresztül
tettük próbára ügyességünket, bátorságunkat. Nem vallottunk szégyent, mert a néptáncórákon sok dalt, játékot
tanultak gyerekeink. Ebéd után gyönyörű napsütésben
sétáltunk a Duna-parton, megnéztük a Halászbástyát.
14 órakor a Néprajzi Múzeumban visszamentünk az
időben legalább 100-150 évet és őseink tárgyait, szokásait ismertük meg. Itt papírsárkányt készítettünk,

Szentendrei idővonaton
Április utolsó szombatján 53 lelkes kiránduló tolongott az iskola előtt, hogy busszal látogatást tegyen az
ország legnagyobb skanzenjébe. A hosszú úton bizony a
kisebbek szájából gyakran elhangzott a szülők kedvenc
kérdése: ott vagyunk már? Budapest jellegzetes épületei
már ismerősnek tűntek,s a vidéki lurkók számára szokatlan mennyiségű piros lámpánál sem hördültek fel ,
hogy micsoda dugó van!
Tíz óra körül megváltottuk jegyeinket, majd bezsúfolódtunk a kisvonatba. A nyolc tájegység kicsi fehér házai
között visszaringatóztunk 100 évvel ezelőtti időbe. Idegenvezető szavai kalauzoltak minket az alföldi mezőváros
épületei között. A kékfestő műhelyben rácsodálkoztunk
őseink leleményes kelmefestő és vasalótudományára.
A tanyaudvarnál időzve mindenki etetni, simogatni
akarta a racka juhot, mangalicát, kecskéket, kacsákat,
sőt egyesek elégedetten nyugtázták a páva fülsüketítő
rikoltását utánozva, a madár válaszol nekik.
A Jászárokszállási fogadóban 20 drámaszakkörös gyerekünket tudtuk ízletes jutalomebéddel kínálni, néhányan
az 1998-ig Izsákon működő Máté Ernő- féle pékség
termékeit falatozták. Teli hassal siettünk, hogy működés közben láthassunk egy vízimalmot, felkaptattunk
az ország legrégebbi, - XVIII. században épített- görög
katolikus fatemplomához. Cipészműhelybe pillantottunk be, vasúttörténeti kiállítást látogattunk. Ezután
a játszóteret vettük célba, s mivel a gyerekek már meg
akartak szabadulni zsebpénzüktől, gyorsan a jégkrémes
felé kanyarodtunk. Penczné Ibolya néni aggodalmas
tekintettel kezdte a számlálást, majd mosolyogva nyugtázta csapatunk teljességét. Indulhatunk haza!
Köszönöm minden útitársam nevében a munkádat,
bízom benne, eljutsz még az idén a skanzenbe, hogy a
gyerekeken kívül mindezekből Te is láss valamit!
Szalai Krisztina

Diákönkormányzat
Ki mit tud?
Az izsáki Művelődési
Házban március 26-án
tartottuk az első „Ki
mit tud?” vetélkedőt,
amely alkalmat adott
a tehetséges gyerekeknek a kibontakozásra,
bemutatkozásra. Azok
a gyermekek, akik mozgásban, művészi adottságokban, vagy valamilyen
tulajdonságukban kimagasló teljesítményt nyújtanak
különböző területeken mutathatták be tudásukat, tehetségüket. A tánc, ének,
hangszeres bemutató,
drámajáték, vers, mese,
próza és egyéb kategóriákban lehetett nevezi
a vetélkedőre.
Több száz jelentkező
közül a felkészítő pedagógusok ajánlására 28
produkciót nézhetett meg a nagyszámú közönség. Énekesek, zongora, gitár és
furulya hangjai csendültek fel, drámajáték,
versek, táncbemutatók
színesítették a műsort.
Az előadások színvonala és hangulata magával
ragadó volt. A legtöbb
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jelentkező az egyéni hangszeres kategóriában volt, de
sokan neveztek énekkel, modern tánccal és néptánccal
is. Így a zsűrinek sem volt könnyű dolga. A zsűri elnöke:
Gera Árpádné Marika néni volt, a zsűritagok Sörösné
Boldoczki Tímea, Papp Zoltánné Bence Éva néni és
Rendek Tímea voltak.
Eredményeink:
Egyéni ének
I. Bátri Jázmin Kíra 2.b
II. Panik Emma 2.b
III. Tóth Rebeka 2.b
Egyéni hangszeres előadás
I. Kecskeméty Csenge 2. a
II: Huszta Denisz (Katedra, 11. g osztályos)
III: Mezei Dóra 4. b
Csoportos hangszeres előadás
I. Jávorka Izabella, Mezei Eszter 3.c
Drámajáték, vers, mese
I. Kecskeméty Csenge 2.a
II. Radics Dezideráta 6. a
III. Kis Annamária 1.b
Csoportos drámajáték
I. Napsugár 3.a előadása
II. Kenderzsupp drámacsoport 1.b előadása
III. Kenderzsupp drámacsoport haladók előadása
Egyéb kategóriában
I. Farkas Anasztázia 2. a rajz
II. Kis Szilárd 2. a rajz
III. Iván István Márk 5.a bűvészkedés kártyákkal
Páros tánc
I. Juhász Jázmin Katica 4.b – Szalai Zalán 6. b néptánc
II. Kovács Eliz- Juhász Veronika 2. b modern tánc
III. Miskovicz Alexa 5.b– Mezei Kristóf 4.a néptánc
Csoportos tánc:
I. Iskolai aerobic csoport
II. Sárfehér Néptánc Egyesület Szőlőszem
III. Mazsorett „Csillagok” csoportja
Nagy örömünkre szolgált, hogy értékes díjakat oszthattunk ki a tehetséges gyerekeknek és a csoportoknak.
Köszönet illeti az iskola vezetőit, hogy a TÁMOP -3.2.1312/1-2012-0014 számú sikeres pályázatuk segítségével
anyagi támogatást kaptunk a díjak megvásárlásához.
Külön köszönetet szeretnénk mondani a lelkes felkészítő
pedagógusoknak, oktatóknak, segítőknek és mindenkinek,
aki személyes jelenlétével megtisztelte az előadást. Jó lenne ebből a rendezvényből hagyományt teremteni, hiszen
minden gyerek tehetségek sokaságával születik. „Az embereknek sok csodálatos dologhoz van tehetségük, de ritkán
lehetőségük, hogy mindet kibontakoztassák. Mindenkiben
ott él az énekes, a táncos, a művész, a gyógyító, a tanító,
a vezető, a bohóc, a mesélő és így tovább.”
Zárásul Földváriné Tünde kedves gondolata, egy énekből
vett idézet: „Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk
élő mosolya….”
Tésztamajális
Május 18-án, a Tészta
Majálison szorgoskodtunk: finomabbnál finomabb tésztaételeket
főztünk és az iskolai
játszótér létrehozásáért
„Pártolójegyeket” és az
osztályok által felajánlott
süteményeket árultuk
nagy sikerrel. A pártolójegyekből 247.180 Ft-ot, a süteményekből 338.780 Ft-ot gyűjtöttünk össze. A gyerekek
lelkesedését látva a Kunszállási Önkormányzat is küldött
45.000 Ft-ot az iskolai játszótér építéséhez. Köszönjük
a minket segítők önzetlen támogatását!
Molnárné Tóth Ibolya, Szabóné Pápa Edit

Sport
Kinder +SPORT hírek
Örömmel adom hírül, hogy iskolánk csapata a Kinder
+SPORT pályázat keretén belül a maximálisan megszerezhető pontokat begyűjtötte és a pontbeváltások során
a következő sportszerekkel gazdagodott kb. 220.000 Ft
értékben: 3 db kosárlabda, 3 db kézilabda, 2 db röplabda, 30 db jelölőmez, 10 db ugrálókötél, 10 db műanyag
bója, 6 db zsámoly, 1 tollaslabda szett, 1 floorball szett.
Remélem, hogy ezeket a gyermekek örömmel használják
majd a testnevelés órákon és a sportfoglalkozásokon!
Szeretnék köszönetet mondani a program során nyújtott támogatásért Fodorné Bálint Évának, Szabó Józsefnek, Balogh Zsuzsannának, a napközis kolléganőknek
és a sportcsarnok dolgozóinak!
Szénási-Mata Ágnes
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Végső búcsú Rácz Sándortól, a nemzet halottjától
Május 23án 11 órakor Budapesten
a zsúfolásig megtelt
Szent István-bazilikában
búcsúztatták, az április 30án elhunyt Rácz Sándort. A
gyászmisén Kozma Imre irgalmas rendi szerzetes, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat alapítója, egyebek mellett a következő gondolatokkal búcsúzott
a Nagy-budapesti Központi
Munkástanács elnökétől, a
Magyarok Világszövetségének
tiszteletbeli elnökétől, akit a
nemzet hősének nevezett: „Halála előtt két nappal látogattam
meg a kórházban. Testében

A budapesti temetésen számos izsáki is lerótta kegyeletét,
köztük Mondok József polgármester és dr. Bozóky Imre alpolgármester. Akik a fővárosban nem tudtak részt venni, azok az izsáki
Szent Mihály-templomban május 26-án tartott gyászmisében
vehettek végső búcsút Rácz Sándortól. Az izsáki szertartáson
Podmaniczki Imre esperes mondott búcsúztatót.

Kedves Testvéreim!

Rácz Sándor koporsóját, akit a történelmi igazságtételért
folytatott küzdelméért a nemzet halottjának nyilvánítottak, a
forradalom jelképévé vált ’56-os lyukas zászló takarta

Patrubány Miklós: „Halálod, családod és a magyar nemzet
gyásza.”
Sorsa jellegzetesen magyar sors,
magyar tragédia. Olyan, kinek
szolgálatáért bitófa vagy börtön
jár, és jó esetben kisemmizés,
elhallgatás, mellőzés. De el kell
jönnie annak az időnek, ami-

Kozma Imre: „A nemzet
hősétől búcsúzunk.”
már tengernyi fájdalommal ott
lakott a halál, de a tekintetében
nem. Életében nem alkudott
soha, így a halállal sem alkudozott. S mert jó az Isten, és
kegyes, álmában fogta kézen és
vezette ki ebből a világból.”
A gyászmise után a Fiumei
úti Nemzeti Sírkertben folytatódott a szertartás, ahol a
fővárostól kapott díszsírhelyen
helyzeték örök nyugalomra
Rácz Sándort. Az egyházi szertartást itt is Kozma Imre atya
végezte. Búcsúbeszédeket ’56os társak és Patrubány Miklós a
Magyarok Világszövetségének
elnöke mondott, aki egyebek
mellett így fogalmazott: Rácz
Sándorra mint szabadítóra,
utolsó reménysugárra, sorsfordítóra tekintettek a magyar
családok, amikor a magyar
szabadságharcot vérbefojtó
szovjet megszállók fegyverei
előtt volt bátorsága megismételni a forradalom követeléseit.
Igazság, tisztesség, méltányosság, hűség, törvénytisztelet,
ezek Rácz Sándor erényei, melyek egybecsengenek magyar
népének legszebb erényeivel.

kor a magyar politikai osztály
térdet hajt Rácz Sándor emléke
előtt.”Szálfa voltál a családod és
a nemzet életében, és ez a szálfa
most kidőlt.”
A parlamenti pártok képviselői közül Murányi Levente
és Novák Előd (Jobbik), Jakab
István az Országgyűlés alelnöke
(Fidesz) valamint Boros Péter
volt miniszterelnök vett részt
a búcsúztatáson.
Orbán Viktor levélben nyilvánította ki együttérzését Rácz
Sándor családjának. A miniszterelnök ebben úgy fogalmazott: „Büszkék lehetünk arra,
hogy minden viszontagság ellenére a Rácz Sándorhoz hasonló
bátor emberek áldozatának
köszönhetően megmaradtunk,
és a magyarság ma újra szabad,
erősödő, gyarapodó és emelkedő nemzet.” A miniszterelnök
mint a Fidesz első tiszteletbeli
tagjától is búcsúzott Rácz Sándortól.

A búcsúzók teljesen megtöltötték a Szent István-bazilikát

Az Anyaszentegyház
ma a Három személyű
egy Istent, a teljes Szentháromságot ünnepli és
imádja, és elmélkedik
arról, hogyan is lehetünk
a Háromságnak képe.
Lehetne végeláthatatlan
teológiai fejtegetéseket
megereszteni, de nem
jutnánk semmire: a képet
kell látnunk. S felismerni, akiről a kép készült. Az Atya-FiúSzentlélek közösségét.
Próbáljuk meg a kép felől felismerni az Istent, aki a maga képére és hasonlatosságára alkotott minket. És felismerjük, hogy
az ember alapvető igénye a közösség, és életének célja szintén a
közösség szolgálata. Az Én meg Te csak a Háromságos Isten által
lesz Mi-vé, vagyis egy új teremtménnyé, aki nem privatizálja az
életét magának, nem önépít. Hanem másokat segít, élete mások
tenyerében van, másokért éli meg emberi életét.
Ma olyan emberről emlékezünk e szentmisében, aki nem
magának élt, hanem mások szabadságáért, mások emberi méltóságáért küzdött és élt. Ahogy Isten csak úgy tudott szeretni,
hogy egyszülött Fiát adta nekünk, Isten lévén – nem tudott
kevesebbet adni, mint önmagát, - úgy a képére formált ember,
aki ezt komolyan veszi, nem tudja az életét másként elgondolni,
mint hogy odaadja az életét másokért, sokakért.
Ilyen emberről emlékezni Szentháromság ünnepén nagy öröm
és nagy kötelesség. Rácz Sándor nem csak egy szűkebb családé, hanem az egész nemzeté volt. A nemzet megtisztelte őt a
csütörtöki temetésen, ma a szűkebb pátriája, az izsáki közösség
emlékezik róla.
Az Atya küldte a Fiát. A küldetés egyrészt a küldő akarata és
célja, másrészt a küldött teljes odaadása és küldetésének teljesítése. Van ennek ószövetségi előzménye: a prófétai küldetés. A
próféta Istentől megihletett, Istentől küldött, Isten szavát közlő
személy. Nem a maga okosságát mondja, hanem, amit Isten üzen.
Nem magáért van, hanem, akikhez küldetett, a népért. Isten és
a nép között áll. Közvetítő és irányt mutató, aki kész arra, hogy
életével is megpecsételje isteni küldetését. Nem a zsebéből beszél,
mint kampány időben a korteskedő jelöltek, hanem azt mondja,
amit rábízott az Úr. És ez nem mindig tetszik azoknak, akikhez
küldetett. A prófétai sors. Üldöztetés, meg nem értés, elítélés és
halál. Jézus mondja: „Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Megöltétek az Isten nevében szólókat, ti meg síremlékeket építetek a
megölt prófétáknak. Ezzel magatok is elismeritek, hogy egyetértetek a prófétagyilkosokkal.” A halott próféta már jó próféta. Nem
piszkálja a lelkiismeretet. Azért írtam – halálhírének vétele után
-, hogy lesznek dicsérői, - vajon lesznek-e követői?
Mert itt élt köztünk. Ismertük. Úgy dolgozott, olyan szorgalommal, mint a legtöbb izsáki polgár, akiknek még megmaradt
az egészséges öntudatuk, hogy komoly munkával tisztes jólétre
tehetünk szert. Emlékszem egy tévébeli felháborodására: Több
százezres képviselői fizetéseket említett, amiért azok semmit se
tesznek, ő meg a tehenek mellől ment az adásba.
A próféta arról is ismerszik, hogy mindig ugyanazt mondja. Nem
szájízek szerint, hanem küldője változatlan igazsága szerint. Ő is
így beszélt. A kommunizmus zsarnoksága ellen éppúgy, mint a
kapitalizmus embert nyomorító rendszere ellen. Nem igényeknek, nem embereknek akart megfelelni, hanem az Istennek, Aki
küldte.
Prófétánk volt. Vajon csak dicsérjük őt, vagy követjük is? Erről
szól a mai emlékezés. Mert a próféták követése az Őt küldő isteni
szó követése. Dicsérői leszünk vagy követői? Nos, Testvéreim?

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Végső búcsú a forradalmártól, férjtől, családapától, nagyapától

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Rácz Sándor
temetésén megjelentek sírjára koszorút,
virágot helyeztek és gyászunkban velünk
együtt éreztek.
A gyászoló család
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VI. Kolon-kupa futóverseny
Az idei évben is óriási
előmunkálatok előzték
meg a VI. Kolon-Kupa
futóverseny lebonyolítását. Már a verseny
előtti napokban izgatottan figyeltük az időjárási
előrejelzéseket, mert
a tavalyi évben a nagy
meleg, 3 éve pedig az
eső nehezítette meg az
előkészületi, ill. a verseny lebonyolításának
munkálatait. Ez évben
nem lehetett panaszunk
sem az időjárásra, sem
pedig más, a verseny
hangulatát befolyásoló
tényezőkre. Így igazán
ideális körülmények között versenyezhettek a
futók, akik az ország
minden részéről jöttek
hozzánk, sőt még külföldi részvevők is tiszteletüket tették. Az évek óta
megszokott útvonal annyiban módosult, hogy
egy 3 km hosszú szakaszon, a most elkészült
kerékpárúton futottak
a résztvevők, melyre
joggal lehet büszke városunk. A távok a 300
métertől a 15 kilométerig voltak kialakítva az

sora, hiszen az összes
résztvevő a célba érkezés
után elfogyaszthatott
egy jó nagy adag Juhászné-féle tésztából készült
túros csuszát. A dobogós
helyezettek az érem és a
kupa mellé kapták még a
Royalsekt kft jóvoltából
a verseny emblémázott
pezsgőjét. A díjakat
Mondok József, Izsák
Város polgármestere,
Bozóky Imre alpolgármester, valamint Fröschl
Péter Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskőrösi Járási Hivatal
vezetője és természetesen Juhász Sándorné
támogatónk adta át.
Célunk, hogy egyre
több emberrel tudjuk
megszerettetni a futást
és az egészséges életmódot. Ennek jegyében
szerveztünk az idei évben is „Egészségügyi
Sátrat”, melynek keretében minden érdeklődő megtudhatta a vércukor-, vérnyomás- és
koleszterinszintjének
értékét Dr. Rigó József
Zsolt főorvos, Hörcsögh Emília asszisztens,

bonciás KFT., Thermál
Kozmetikai KFT., Holsza
Trafik, Radványi Nagy
Barna, Gera Árpád vállalkozó, Csomor Sándorné
vállalkozó, Sörös István,
Cséplő Zoltán, Varga
István, C. Tóth Sándor,
Újszászi Károly,
Médiatámogatók: ITV,
Izsáki Hírek
Szervezők:Izsák Város Gyermekjóléti- és
Családsegítő Szolgálata,
Tegyünk Izsákért Egyesület, Kolontó Polgárőr
Egyesület, Izsáki Rendőrörs, Sörös István, Sörösné Boldoczki Tímea,
Cséplő Zoltán, Varga
István, Faragó Gábor
Segítők:Horváth Soma,
Kovács Viktor, Gyallai
Fanni, Ádám Edit, Nagy
Dávid, Ö. Kovács Krisztián, Benyovszki Dóra,
Makádi Izabella, Lakos
Lilla, Újszászi Márton,
Varga Dorina, Páli Richard, Páli Marcell, Szabó Gábor, Szabó Gergő,
Hevér Zoltán, Juhász
Ferenc, Huszta Róbert,
Cséplő Jenőné, Horváth
Tibor, Varga Katalin,
Huszta Anikó, Aczél
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A kerékpárút közlekedési
rendjéről

A kerékpárút Izsákot és Kisizsákot összekötő szakaszának szépsége az m1 kerékpáros műsorának készítőit is elbűvölte. Knézi Jenő és a stáb (akiket Mondok
József polgármester és Bagócsi Károly címzetes főjegyző fogadott) forgatott is
a helyszínen. Az anyag június 22-én lesz látható az m1 műsorán
Többen felvetették,
hogy milyen rend szerint
folyhat a közlekedés az
új kerékpárút belvárosi
szakaszán, tekintettel a
kapukijárókra, kereszteződésekre. Ezzel kapcsolatban egyelőre annyi
tájékoztatással tudunk
szolgálni, hogy az út még
építési terület, azt mindenki csakis saját felelősségére használhatja. A
műszaki átadás, a táblák
kihelyezésével, a burkolati jelek felfestésével a

jövő hónapban várható.
Ezzel párhuzamosan kerül sor a forgalmi rend
kialakítására, s az azzal
kapcsolatos részletes tájékoztatásra is.
Többen kérdezték azt is,
miért festettek kerékpár
szimbólumokat a Nyár
utca és a Mező utca strand
előtti szakaszának burkolatára, illetve más egyéb
helyekre. A Nyár utcai és
a Mező utcai szakaszra
azért került ilyen megjelölés, mert ezek kötik

össze a kisizsáki részt a
belvárosi résszel. Azért
nem a vasút előtti úton
történik ez az összekötés,
mivel az a vasút tulajdona, s oda önkormányzati
fejlesztést nem lehet vinni. A belváros már részein
látható ilyen jelölések
szintén olyan helyre kerültek, ahol konkrétan
megszakad a kerékpárút,
mert valami oknál fogva
nem kialakítható, vagy
feleslegesen nagy bontásokkal járna.

Erőpocsékolás

óvodástól a 70év feletti korosztály számára.
Mindenki felkészültsége
alapján választhatott a
távok közül. A legnagyobb érdeklődést a leghosszabb táv résztvevőinek versenye váltotta ki.
Több országosan ismert
és elismert futó nagy
csatákban döntötték el
mind az abszolút és a
korosztályos dobogós
helyeket egyaránt. Az
abszolút első hely sorsa
a 4-szer már diadalmaskodó Szalóki Róbert és
az Ultrafutó Polyák Csaba között dőlt el Polyák
részére. A hosszú táv
célba érkezőinek a rendezők a verseny emblémájával ellátott galléros
pólóval kedveskedtünk
a támogatóink jóvoltából. Ezzel azonban nem
merült ki az ajándékok

valamint Szabó Katka a
Richter Gedeon Gyógyszergyártó képviselője
segítségével.
Az eredményhirdetés
után, értékes ajándékokat nyerhettek a versenyzők, melyek a következő
támogatóknak és szervezőknek köszönhető:
Támogatók: Izsák Város
Önkormányzata,Mondok
József polgármester, Bagócsi Károly címzetes főjegyző, Adrenalin Energiaital KFT., Szentkirályi
Ásványvíz KFT., Izsáki
Házi Tészta KFT.,Izsáki
Horgász- és Pihenőpark:
Jankovics István, Fornetti Kft., Laguna ABC;
Juhász Zoltán, SIGNUM
KFT; Kakulya Zoltán,
Szentimrei Szikvíz; Benkóczki Zoltán, El Bronco
R a n c h , A l f ö l d i G a r a-

Ildikó, Krasznai Szilvia,
Izsák Eszter, Pickermann
Mónika, Kollár Lilla, Kanizsai Ágnes, Téglás Ilona, Szabó József, Bozóky
Imréné, Kovács Mónika,
Hinterstein Katalin, Német Hella, Digner Anna,
Fekete Irma
Hinterstein Jenő, Cséplő Zoltán, Tetézi Lajos,
Tetézi Attila, Bíróné Istvánné, Baglyas Zoltán
A rendezők nevében
köszönjük mindazoknak
akik hozzájárultak a verseny megvalósulásához,
és akik részt vettek immár hagyománnyá vált
rendezvényünkön.
Izsák Város
Gyermekjólétiés Családsegítő
Szolgálata
Tegyünk Izsákért
Egyesület vezetősége

Kedves energiától túlfűtött sorstársa/i/m! Nagyon kár ilyesmire elfecsérelni ezt az erőt,
hiszen most, amikor árvíz sújtja országunkat nagyon jól jött volna ez a gátakon is. B.V.

MEGHÍVÓ - Kórushangversenyre
Az idei Regionális Kórustalálkozót, amely immáron
az ötödik, a Kecskeméti
Kodály Vegyeskar rendezi. A rendező kórus jogelődje, az Iparos dalárda
megalakulásának 125. éves
jubileumi ünnepségét is
ez alkalommal tartják. A
jubiláló kóruson kívül fellép a hangversenyen az 5

éve alakult baráti kör, azaz
a Lajosmizsei Kamarakórus, a Kiskunhalasi Városi
Vegyeskar és Izsák Város
Vegyeskara. Kórusunk nagy
örömmel és igyekezettel
készül, hogy méltó módon
vehessen részt az ünneplésben.
A rendezvény 2013. június
22-én, szombaton, délelőtt

10 órakor kezdődik Kecskeméten, helyszíne a Piarista
Iskola.
A belépés ingyenes, a rendezők mindenkit szeretettel
várnak. Mi is arra biztatjuk
a kedves Olvasót, jöjjenek
el, és vegyenek részt ezen az
igen színvonalasnak ígérkező, rendkívüli alkalmon.
J.E.

IZSÁKI Hírek

12. oldal

Július 3. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Képviselő-testületi
ülés felvételről
Július 4. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Végső Búcsú
Rácz Sándortól 1. rész
Június 19. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: ITV Híradó
20:55: Tészta Majális 2. rész

Július 10. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Végső búcsú
Rácz Sándortól 2. rész

Július 11. csütörtök
Június 20. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
19:00: Kölyök TV.
20:05: Tészta Majális
20:05: Trianon-vasárnap 2013.
1-2. rész (ism.)
Június 26. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:30: Tészta Majális 3. rész
Június 27. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Bérmálás 2013.
Július 2. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről

Július 17. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Tészta Majális
3. rész (ism.)
Július 18. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Végső búcsú
Rácz Sándortól 1-2. rész
(ism.)

2013. június 19.

APRÓHIRDETÉSEK

ÜGYELETEK

Szeptemberi kezdéssel
állást keresek adminisztrációs téren, sok éves
irodai ügyviteli vezetési
gyakorlattal német (angol, orosz) nyelvtudással,
gazdasági-informatikus
végzettséggel. Tel.: 06209-415-845

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

Izsák központi részén,
Fürst S. u.3. szám alatti
családi ház eladó.
Érd.: 70-295-3477
Izsák központjában, a
Kecskeméti úton 2 és fél
szobás társasházi lakás
garázzsal eladó
Tel.: 06/30/275-79-14

Kábeltévé ügyelet

Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: hibabejelentés: 06/80-200-423

Polgárőrség: 06-30-621-6071

Müller Sírkő
Szabadszállás
* Kedvező árak
* Udvarias kiszolgálás
* Rövid határidő
* Új szolgáltatás: cserépkályha és kandalló építés, javítás
* 5 városban lévő bemutatóhellyel, 3 telephellyel
* 60 darabos árukészlet
* Árajánlat készítés ingyenes

Az Önök szolgálatában!

Kérésére otthonában ingyenes
számítógépes bemutatót tartok!
Tel: 06-70/45700-70, 06-20/28097-31,
06-76/353-092
e-mail: zoltanmuller69@gmail.com
honlap: www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu
Müller Zoltán
kőfaragó, épületszobrász, cserépkályhaépítő

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Baglyas Zoltán (anyja neve: dr. Boska
Andrea), Csákó Bendegúz (anyja neve: Vlaszák
Zsófia), Pupos Gyula Viktor (anyja neve: Szabó
Tünde), Táborszky Rozika Nóra (anyja neve:
Bognár Regina), Tóth Csaba (anyja neve: Kállai
Anita)
Házasságkötés: Hajma Evelin – Balogh Gábor
Meghaltak: Aranyi Lászlóné sz: Häuszchen Katalin – 85 éves – Kisizsák, Reviczky utca 42.
Józsa Lászlóné sz: Édes Sarolta – 64 éves – Radnóti
utca 8., Rácz Sándor – 81 éves – Kölcsey u. 6.
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