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fellépés kell. Elmondta, 
hogy 20 éve vetette fel 
először a Parlament-
ben a Homokhátság víz-
gondjait. Szorgalmazva 
a hol sok, hol kevés csa-
padék okozta szélsősé-
gek kiegyenlítést célzó 
beruházások mielőbbi 
megvalósítását. Szóban 
minden kormány támo-
gatta a rendezést, de 

érdemben semmi sem 
történt a két évtized 
alatt. Most viszont esély 
van a megoldásra - húzat 
alá a képviselő, hiszen az 
immár második ciklusát 
töltő Orbán kormány 
gazdaságstabilizációs 
intézkedései nyomán 
reálisan várható anyagi 
forrás a homokhátsági 
vízrendezésre is.

Knábel László 
hegybíró kitüntetése

Az új képviselő-testület
Közös ünnepvárás

Az október 12-én megválasztott új képviselő-testület október 27-én tartotta 
alakuló ülését. A felvételen a testület tagjai láthatók, valamint középen Mondok 
József polgármester, Bagócsi Károly címzetes főjegyző és Krasznai Szilvia, az 
ülések jegyzőkönyvvezetője. Képviselők: Dr. Rigó József Zsolt, Végh Tamás, 
Bérces Lajos,  Dr. Bozóky Imre, Kutas Tibor, Góhér Zoltán, Szabó József, 
Tetézi Attila

2014-ben széleskörű 
jelölés után a Kunsági 
Borvidék Hegyközségi 
Tanácsának Igazgató-
választmánya Knábel 
Lászlót – szakmai te-
vékenysége elismerése-
ként - Kocsis Pál Díjban 
részesítette.
Knábel László 1968-

ban Sopronban szüle-
tett. Középiskolai ta-

nulmányait Fertődön a 
Porpáczy Aladár Kerté-
szeti szakközépiskolá-
ban folytatta. 1991-ben 
Kecskeméten a Ker-
tészeti Főiskolán sze-
rezett kertészmérnöki 
diplomát. A diploma 
megszerzése után 1991-
ben Izsákra költözött, 
azóta itt él. Szakmai pá-
lyafutása és magánélete 
Izsákhoz köti.
1991-től 2005-ig az 

Izsáki pezsgőüzemben 
különböző beosztások-
ban dolgozott. 2005-ben 
kezdte el a szaktanács-
adással kapcsolatos te-
vékenységet, melynek 
keretében pályázatok 
elkészítésével, termesz-
tési, technológiai szakta-
nácsadással foglalkozik 
Izsák, Orgovány, Ágas-

Polgármesterek izsáki 
tanácskozása

Választókerületünk 
polgármestereinek 60. 
értekezletét rendezték 
december 11-én Izsá-
kon. Lezsák Sándor 
országgyűlési képvise-
lő hívta találkozóra a 
városvezetőket, hogy 
aktuális kérdésekről, 
köztük kiemelten, a 
mostanában sok gondot 
okozó belvízproblémák 
megoldásáról tanács-
kozzanak. A program 
vendége volt Somlyódi 
Balázs vízügyi főigazga-
tó, aki a vízgazdálkodási 
szakma felkészültségé-
ről is szólva biztosította 
a résztvevőket, hogy a 
felmerülő gondok meg-
oldásában partnerek 
tudnak lenni.
Lezsák Sándor ”lo-

pakodó veszedelem”-
nek nevezte a belvizet, 
amely ellen hathatós 

A hagyományoknak 
megfelelően idén is so-
kan vettek részt advent 
vasárnapjain a főtéri 
gyertyagyújtásokon. A 
közös ünnepvárás han-
gulatát a katolikus és 
református egyházkö-
zség tagjai és fiataljai, 
az Ezüst Gólya Nyug-
díjas Klub, valamint az 
iskola drámaszakkörö-
sei tették műsoraikkal, 
gondolataikkal meg-
hitté. A szereplők és a 
résztvevők vendéglátá-
sáról hagyományosan 
most is Prikkel László 
gondoskodott.

A közös Betlehembe 
Geiszt István idén egy 
angyalt és egy csillagot 
faragott. 
A karácsonyi édessé-

gek versenyére ismét 
finom sütemények ér-
keztek. Négy kategóri-
ában születtek eredmé-
nyek. Az Izsák 2014-es 
Hagyományos Kará-
csonyi  Kalácsa címet 
Dudás Imréné diós és 
mákos kelt kalácsa, az 
Izsák 2014-es Karácso-
nyi Különleges Kalá-
csa címet Vörös Anikó 
gesztenyével töltött 
kelt kalácsa, az Izsák 

2014-es Hagyományos 
Karácsonnyi Zserbója 
címet Mondok József-
né, az Izsák 2014-es 
Diabetikus Karácsonyi 
Süteménye címet Csa-
banyi Istvánné mákos 
süteménye kapta. A fi-
nomságokat a verseny-
zők az eredményhirde-
tés után a gyertyagyúj-
táson résztvevők között 
osztották ki. 
Ismét szép és meg-

hitt alkalmak voltak 
a közös ünnepvárás 
percei. Köszönet ezért 
a szereplőknek és a 
résztvevőknek!

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Mondok József
polgármester
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egyháza és Páhi térség-
ében. Az elmúlt években 
több száz hektár szőlő 
megújításában műkö-
dött közre a támogatá-
sok megszerzésétől az 
elszámolásokig, illetve a 
monitoring kötelezettsé-
gek teljesítéséig.
Borászati tevékenysége 

során a Gedeon Birtok 
borainak elkészítése 
mellett több cégnek vé-
gez rendszeres vagy al-
kalomszerű tanácsadást, 
projektmenedzselést.
2012 júliusában az Izsá-

ki hegyközség hegybírójá-
nak választották, és azóta 
is Ő tölti be ezt a tisztet.
A díj, egy kiváló szak-

mai pályaszakasz elis-
merése, melyhez gratu-
lálunk és további sikeres 
munkát kívánunk!
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Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők 

Szövetkezetének 
tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

Az év utolsó hónapjában 
lassan mérleget vonhatunk 
gazdálkodásunkról és a ki-
forrt újborok mellett szám-
vetésre is lehet időt szakí-
tani. 
Ez évben az ötéves állami 

minősítés lejárt. A vezetőség 
döntése alapján a szövetke-
zés tagjaival a közeljövőben 
közgyűlés keretében vég-
legesítjük a további integ-
rációs kapcsolatainkat és 
az újra minősítéssel járó 
feladatokat.
 Elkezdődnek a téli gazda-

esték. A programok szerve-
zése, előadók véglegesítése 
folyamatban van, amelynek 
időpontjait az alábbiak sze-
rint már lehet rögzíteni. 
2015. január 19, 26, február 

02, 09, 16, 23, március 09, 
16, hétfői napokon 17 órai 
kezdési idővel. 
A programokat a szokásos 

helyen a gazdaköri terem-
ben tartjuk. Esténként egy 
meghívott szakmai előadó 
és egy növényvédő, illetve 
forgalmazó cég képviselője 
tart előadást.

A levél- és talajanalízis 
eredményeket és a jegyző-
könyveket, akik még nem 
vették át, átvehetik a szö-
vetkezeti irodán.
Kérjük tagjainkat, különö-

sen is fiatal gazdatagjain-
kat, akik szőlőértékesítés 
hiányában még nem ren-
dezték az idei év jelentési 
kötelezettségét, jelentkezze-
nek személyesen, telefonon, 
vagy e-mailban a szövetke-
zetnél, vagy annak elérhe-
tőségén.
Minden kedves tagunknak 

ez úton is kívánunk, áldott, 
békés karácsonyt, boldog 
újévet, pihentető télidőt, 
erőt gyűjtve a remélhető-
en kedvezőbb termelési év 
munkáihoz.
A szövetkezet tagjai kér-

déseikkel, személyesen, te-
lefonon, vagy interneten is 
(aranysarfeher@sv-net.hu) 
kereshetnek bennünket. 
A www.aranysarfeher.hu 
weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tag-
jaink tájékozódását.                                                                              

Vezetőség

A megújuló Kerekasztal
Az Izsáki Civil Kerekasztal 

(ICK) évfordulós ülésének 
résztvevői megerősítették, 
hogy a két évvel ezelőtt 
életre hívott – elsődlegesen 
a programok egyeztetésére 
létrehozott – szerveződés 
„felnőtté vált”, és többre 
hivatott egyszerű „hirdető 
táblánál”. Az együttműkö-
désbe bevont székfoglalók 
számára, ez egyfajta tárgya-
lóasztal, ahol meg lehet be-
szélni ügyes-bajos dolgaikat, 
ahol lehetőség van a bemu-
tatkozásra és mások törekvé-
seinek megismerésére. Ahol 
a regisztrációs adatlapok 
valódi névjegykártyaként 
funkcionálnak, és ahol a 
programtárak igazi határidő-
naplóként jeleníthetik meg a 
közösségi programokat. Az 
Internet adta lehetőségeket 
(e-mail, Facebook) kihasz-
nálva gyors és hatékony 
információcsere valósítható 
meg. Az ICK honlapja egyre 
bővülő tájékoztató forrás-
ként kap szerepet.
Természetesen mindez 

édes-kevés a székfoglalók 
kezdeményező munkája nél-
kül, hiszen a programokat 
ők hívják életre. Ebben a 
felállásban az ICK szerepe 
a háttérmunka és a katali-
zátorszerep, míg az érdemi 
munkát a civil szervezetek, 
az önkéntesek és a vállal-
kozások végzik. Az együtt-
működés eredményeként 
megvalósult programokért 

az elismerés őket illeti.
A székfoglalás-megerősíté-

se kapcsán feltétlenül meg 
kell említeni, – merthogy 
az élet változik – két olyan 
közösség megszűnését, ame-
lyek tevékenysége példaér-
tékű. Egyik a Rendek Timea 
vezette DLC7 tánccsoport, 
amelynek tagjai mára már 
másutt folytatják tanulmá-
nyaikat. Emlékezhetünk, 
hogy a  DLC7 szervezte 
Tánc-Show Fesztiválok és 
más fellépések alkalmával 
éveken át ejtették ámulat-
ba a közönséget. A másik 
a Makai Mariann, Balogh 
Zsuzsanna, Virág Nagy Ti-
mea vezette Baba-mama 
Klub, melynek kicsijei mára 
már iskolások. A közös fog-
lalkozásokon túlmenően 
a jótékonysági gyűjtésük 
eredményeképpen felépített 
játszótéri csúszdának még 
hosszú ideig örülhetnek az 
izsáki gyerekek. 
Az ülésen felvetődött, hogy 

az egyesületek és alapítvá-
nyok részére felajánlható 
szja-1% hatékony és mara-
déktalan kihasználása ér-
dekében – a honlapon és az 
Izsáki Hírekben – célszerű 
lenne közzé tenni azon izsá-
ki civil szervezetek adatait, 
amelyek jogosultak a támo-
gatásra. Azon szervezetek, 
amelyek élni szeretnének 
ezzel a lehetőséggel (is), 
küldjék meg adataikat az 
ICK-nak. 

Vissza-visszatérő probléma 
a rendezvényekről hírt adó 
plakátok mennyisége és el-
helyezése. Ennek a kérdés-
nek a megoldását segítené 
elő annak felmérése, hogy 
a hirdetményeket hol cél-
szerű elhelyezni és milyen 
formában. Egy egységes 
hirdetőtábla rendszer alkal-
mazása nemcsak kulturált, 
de eredményes is lehet. Eh-
hez is várja a javaslatokat 
az ICK.
A résztvevők egyetértettek 

abban, hogy nagyobb önál-
lósággal és eltökéltséggel 
kell végezni saját céljaik 
megvalósítását,  és ezzel 
együtt érdemi párbeszédre 
kell törekedni a város ön-
kormányzatával. Célszerű 
bővíteni az ICK honlapján 
elérhető, a közösségi mun-
kához kapcsolódó hasznos 
információ közzétételét.
Az ICK adta lehetőségek 

csak akkor lehetnek igazán 
hatékonyak, ha mindenki 
komolyan veszi és segíti 
azok teljesülését, amelyben 
tiszteli  mások kezdemé -
nyezéseit és nem hagyja 
válasz nélkül a felvetett 
kérdéseket sem. Ezt a gon-
dolatot erősítették meg az 
évfordulós ülés megjelent 
székfoglalói, bízva abban, 
hogy erőfeszítéseiknek meg 
lesz az eredménye! Köszönet 
a munkájukért!

Faragó Gábor
ICK koordinátor

Karácsonyi szomszédolás

Köszönet

A szabadszállási Honvéd 
Nyugdíjas Klub túra szakága, 
- a sárga túraútvonal Vadason 
keresztülhaladó bővítésének 
elkészülte alkalmából - téli 
túrával egybekötött találkozót 
szervez 2014. december 27-én 
9 órától!
Szabadszállásról indul a 21 

km-es, míg a Biczó Csárdától 
egy 6 km-es táv. Mindkét 
útvonal az izsáki Selyemer-
dőben lévő pihenő parkba 
érkezik, ahol igény esetén 
lehetőség van csülkös babgu-
lyás ebéd elfogyasztására és 

kötetlen baráti találkozóra 
a túraútvonal bővítésében 
közreműködőkkel.
A túraszervezés részletei 

elérhetők az ICK programtá-
rában (ick.izsak.hu). Az ebéd-
rendelés határideje: 2014. 
december 22.
Biztatunk minden természet-

kedvelőt, hogy a karácsonyi 
ünnepek lezárásaként vegye-
nek részt a túrán, fedezzék fel 
közvetlen környezetünk szép-
ségeit és legyenek részesei egy 
szomszédok közötti baráti 
találkozónak!                   -fg-

Köszönet
Ezúton szeretném köszö-

netemet kifejezni a Biczó 
Csárda és Lovaspanzió tulaj-
donosának, Ungor Eriknek a 
70 izsáki hátrányos helyzetű 
gyermekek számára megtar-
tott Mikulásnapi Ünnepséget. 
Ez évben is sok olyan gyermek 

kapott különleges élményt és 
ajándékot, akiknek egyébként 
nem lett volna lehetősége 
ilyen rendezvényen részt 
venni.

Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

Köszönetemet fejezem ki ezúton is Mondok József polgár-
mester úrnak, Bagócsi Károly címzetes főjegyző Úrnak, Bátri 
Krisztián és Krasznai István Uraknak és munkatársaiknak, 
akik az Ady Endre utca csatornázási problémájának elhárítása 
során gyors, korrekt és szakszerű intézkedést tettek További 
munkájukhoz erőt egészséget kívánok!

Tisztelettel: Utassy István

Képviselői fogadóóra
Az októberi választások óta 

két alkalommal tartottam 
képviselői fogadóórát. Az ott 
elhangzott felvetéseket és az 
azokkal kapcsolatban tett in-
tézkedéseket az alábbiakban 
foglalom össze.
- Vízelvezetési probléma: A 

Radnóti utcában könyvtár 
mögötti részén megállt a víz. 
Ezért az egyik épület pincéjét 
tűzoltóknak kellett a nagy 
esőzések miatt szivattyúzni a 
csapadék vizet. A problémát 
az Inno-Kom Kft. megoldot-
ta, az utcában lévő esővíz 
elvezető árkokat kitisztította, 
valamint a kérdéses helyen 
egy átereszt építettek be.
- Ugyancsak örök probléma a 

kóbor kutyák kérdése. Ebben 
az évben is több alkalommal 
szállítottak el kutyákat a 
keceli telepre. Ez az önkor-
mányzatnak több százezer 
forintjába került.
Kérdezték, mit lehet tenni 

abban az esetben ha tudják ki 
az állat gazdája viszont a ku-
tya állandóan az utcákat rója. 
A legjobb megoldás megbeszél-
ni a tulajdonossal a kérdést, 
ha ez nem vezet eredményre 
akkor bejelentést lehet tenni a 

Polgármesteri Hivatalban az 
aljegyző úrnál, aki hivatalos 
eljárást kezdeményez. Úgy 
gondolom, mindenkinek az a 
legjobb, ha vigyáz a házi álla-
taira és odafigyel arra, hogy 
ne kóboroljanak az utcán. 
Sok kellemetlenségtől óvja 
meg az arra járókat, valamint 
önmagát is.
- A tanyagondnoki szolgálat is 

visszatérő kérdés, többször fel-
vetődött már testületi üléseken 
is. Sajnos erre az önkormány-
zatnak külön pénze nem volt. 
Íródtak ki pályázatok a múlt-
ban de azok kisebb lélekszámú 
településeknek szóltak, jelenleg 
pedig nincs pályázati lehetőség. 
Azonban egy nagyon kedves 
felajánlás, megoldást jelenthet 
erre a problémára - részben. 
Egy Volkswagen Transporter 
mentőautót ajánlottak fel a 
városnak Németországból, 
melyet természetesen mentő-
autóként nem használhatunk, 
de gondnoki feladatok ellátá-
sára igen. 
- A régi posta épületének sor-

sa is folyamatos problémaként 
jelentkezik. Felmerült a hasz-
nosítása, mint közösségi ház. 
Évek óta próbálunk pályázati 

lehetőséget keresni amelyből 
ilyen funkcióra alkalmassá 
tehetnénk, de sajnos nem je-
lenik meg ilyen. Időközben az 
épület állaga annyira lerom-
lott, hogy a felújítása, vala-
mint a kor követelményeinek 
megfelelő akadálymentesítése 
horribilis összegbe kerülne. 
Az épület felmérése hamaro-
san megtörténik, a testület 
ennek tükrében dönt további 
sorsáról. Ami jó hírt jelenthet 
a közösségek szempontjából, 
hogy az új iskola megépülé-
sével és a jelenlegi alsó tago-
zatos épület megüresedésével 
megoldódik az orvosi rende-
lők jobb körülmények közé 
helyezése. Ezzel felszabadul 
a művelődési ház melletti 
rendelő és szolgálati lakás. 
Ez lehetőséget biztosít arra 
hogy bővüljön a művelődési 
ház több kisebb teremmel, így 
megoldást nyújtva a közössé-
gek jobb működésére.
- Bejelentés érkezett, hogy a 

Kecskeméti úton a hídnál két 
közvilágítási lámpa kiégett. 
Jelentettük a szolgáltatónak 
a hiba kijavításra került.

Tetézi Attila
képviselő
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...így karácsony táján talán a szokottnál is 

nehezebben viseljük azt a mind hangosabb 
ricsajt, amely nap mint nap körül vesz ben-
nünket. A politikai viták, sőt ellenségeske-
dések üvöltése, rombolása mindennapossá 

vált. Ezek szításában alig pár  személy jár élen. Ők azok, akik 
mindenütt ott vannak. És ők a leghangosabbak.
Gondolom, sokak számára válnak e személyek és megmozdu-

lásaik mindinkább hiteltelenné. Mert az ordítozó, nemritkán 
trágár fordulatokkal tűzdelt szavaiknak mondanivalója nincs. 
Megoldást semmire nem kínálnak, csupán rombolni akarnak, s 
ordítozásuk éppen e tényt kívánja elfedni. Pedig valóban lenne 
min változtatni, hiszen soha nem volt és nem is lesz úgy, hogy 
minden a legnagyobb rendben lenne. Ám így, nem lehet valódi 
megoldást találni. 
Gondolom, sokan látják azt a kontrasztot, amelyet e sekélyes 

ricsajjal szemben advent csendes várakozása jelent. A hangos-
kodók éppen ennek lényegét tagadják. A másik emberre való 
odafigyelést. Megértését mindannak, amit más gondol a világról, 
közös életünkről. Elfogadva véleményét. Amivel nem feltétlen 
kell egyet érteni, de tisztelni szabad. Sőt kell. Advent igazi meg-
élése a csendes várakozás. Az egymásra figyelés, a számvetés. 
Mi tettünk jól? Min kell változtatni? Kinek okoztunk örömöt? 
Kinek bánatot? Egyszóval advent alkalom a számvetésre, a 
lassan elmúló évünk leltárának megvonására.
Gondolom, e leltárban mindenki talál szívesen vállalható és 

nehezen vállalható ”tételeket” is. Amikor mindezeken elgon-
dolkodunk, talán annak is eszünkbe kellene jutni, hogy nincs 
sok időnk mindannak a rendbehozására, amit esetleg elrontot-
tunk. Az idő könyörtelen gyorsasággal rohan felettünk. Ezért 
sose legyünk restek a jót megcselekedni. Advent és karácsony 
mindennek kiváló alkalma. Az adventi koszorú gyertyái a hit, 
a remény, a szeretet és az öröm fényeivel üzennek nekünk. S 
ha értő szívvel állunk előttük meg is értjük az üzenetet: Hogy 
a hit segít a napi gondok megoldásában, a remény megmutatja 
az irányt, amely felé haladva megoldást lelhetünk, s ha a sze-
retet motiválja lépéseinket, valódi örömünk lesz tetteinkben és 
szeretteinkben. Kívánom valamennyi Olvasónknak, éljék meg 
mindezt az idei karácsonyon! Is...

Ünnepváró pillanatok

A Kolon-tavi MadárvártaMikulás-ünnep a Biczó 
Csárdában

December 6.-án az idei év-
ben is a Biczó Csárda adott 
otthont a jótékonysági miku-
lás ünnepségnek, ahol több 
száz környékbeli rászoruló, 
gyermek csillogó tekintettel 
várta a Mikulást. A Mikulás 
nagyon boldog volt, hogy a 
gyerekek énekkel és dallal 
fogadták ezért puttonyából 

sok-sok ajándékot osztott 
szét.
A Csárda programjai ezzel 

nem értek véget. Napközben 
került megrendezésre a kol-
básztöltő verseny, este pedig 
egy hamisítatlan disznótoros 
torkoskodás és mulatság vet-
te kezdetét, amely egészen 
hajnalig tartott.

A Kolon-tavi Madárvárta csa-
pata által életre hívott Kiskun-
sági Madárvédelmi Egyesület 
programjait jól ismerhetik az 
izsákiak. Közülük sokan ellá-
togatnak előadásainkra, meg-
tekintik kiállításainkat, részt 
vesznek nyilvános program-
jainkon, mint például a nagy 
népszerűségnek örvendő éjsza-
kai lovaskocsis túra (Kolon-tavi 
éjszakák). A legérdeklődőbbek 
egy-egy, a Bikatorokban tett 
hétvégi kirándulás alkalmával 
bepillanthatnak a Madárvár-
tán folyó munkánkba is. Írá-
sunkban a gyűrűző állomás 
szakmai munkáját szeretnénk 
röviden bemutatni.
A Madárvártát 1999-ben 

alapította a Kiskunsági Nem-
zeti Park és ezzel kezdetét 
vette egy komoly hosszú távú 
madártani kutatás a Kolon-
tó nádasában. Munkánk fő 
célja kora tavasztól késő őszig 
vizsgálni az itt vonuló, költő, 
pihenő és táplálkozó énekes-
madarakat. Ehhez a vizsgá-
lathoz kiváló helyszínt biztosít 
a Kolon-tavat kelet-nyugati 
irányban átszelő Alsó-Matyói 
töltés. Itt állítjuk fel minden 
évben hálóállásunkat, amely 
1600 m hosszával Európa leg-
hosszabb egybefüggő hálósorá-
nak számít. A hálóval történő 
énekesmadár befogásnak és 
a madarak gyűrűzésének ko-
moly szabályai vannak, mint 
például a fogóképes állapotba 
helyezett hálók óránkénti 

ellenőrzése és a hálóba akadt 
madarak kiszabadítása. Mun-
kánk egyik legfontosabb pillé-
re, hogy standard módon, azaz 
mindig ugyanúgy végezzük 
napról-napra és évről–évre. 
Ezáltal válik összehasonlítha-
tóvá és értelmezhetővé a nyert 
adatsor. A madárgyűrűzés 
módszerével feltérképezhetjük 
a vonuló madarak útvonalait, 
megtalálhatjuk a védelmük 
szempontjából fontos pihenő 
és táplálkozó területeiket. 
Képet kaphatunk a Kolon-tó 
madárállományainak válto-
zásairól, költési sikeréről, de 
akár madaraink klímaválto-
zásra való reakciójáról is. 
A Kolon-tavi Madárvártán az 

elmúlt 15 évben 142 madárfaj 
több mint 300 ezer egyedére 
került egyedi számozású alu-
míniumgyűrű és megközelí-
tőleg 60 ezer már megjelölt 
madár került ismételten kézre. 
Az általános kutatásokon túl 
vannak kiemelten vizsgált 
madárfajok is, mint például a 
Madárvárta címermadara, a 
fülemülesitke vagy az éjszakai 
életmódot folytató lappantyú. 
Ennek fő oka, hogy mindkét 
említett madárfaj védelmében 
térségünknek kiemelt sze-
rep jut, mivel magyarországi 
állományuk jelentős része a 
Duna-Tisza közi mocsarakban 
és a Homokhátságon él. 
A Kolon-tó mindig híres volt a 

hatalmas, több száz párból álló 
vegyes kócsag- és gémtelepéről. 

A telepet évente két alkalom-
mal látogatjuk meg, hogy ott 
a fészkekben jelölőgyűrűkkel 
lássuk el a még éppen tollaso-
dó fiókákat. Ezek a nagytestű 
gázlómadarak a hagyományos 
ornitológiai alumínium gyű-
rűn túl egy műanyag színes 
jelölést is kapnak, amelynek 
köszönhetően kirepülés után 
távcsővel is könnyen azonosít-
hatóvá válnak. A térség fehér 
gólyáit június első napjaiban 
hasonló módszerrel jelöljük 
meg. A fészkekhez emelőkocsi 
segítségével jutunk fel. Ilyen-
kor a fiókák gyűrűzése mellett 
a fészkekből eltávolítjuk az 
öreg madarak által a fészekbe 
szállított, de a fiókákra esetleg 
veszélyes anyagokat (bálama-
dzag, damil stb.) is.
A természetvédelmi célú ku-

tatásokon túl természetesen 
nagy hangsúlyt fektetünk 
a környezeti nevelésre is. 
Évente ezernél is több óvodás 
és iskolás gyerek látogat el a 
Madárvártára. Legtöbben a 
környező településekről - így 
Izsákról, Soltszentimréről, 
Páhiról, sokan Kecskemétről 
és Kiskőrösről – érkeznek 
hozzánk. Egyetemista és fő-
iskolás csoportok az ország 
egész területéről szerveznek 
terepgyakorlatot a Kolon-tó-
hoz, melynek részeként a ma-
dárgyűrűző állomás munkáját 
is megismerhetik.

Madarász Boglárka
Németh Ákos

Decembert a Mikulás- és a karácsonyvárás 
teszi különleges hónappá. Gyermek és fel-
nőtt egyaránt örömmel készülődik az ünnepi 
alkalmakra. Előbbiek főleg az ajándékvárás, 
utóbbiak az ajándékozás örömében élnek. 
Számos pillanat teszi széppé ezeket a napokat. 
Fotóink a két ünnepre való készülés egy-egy 
pillanatát idézik. Mendi Andrea a Coop Zrt. 
belvárosi üzletének vezetője december 5-én 

este, Mikulás ruhába öltözve, szaloncukorral 
köszöntötte a vásárlókat, akik örömmel és 
köszönettel fogadták a gesztust. A másik felvé-
telt Kovács Mária a város közös karácsonyfája 
előtt készítette. A képen megjelenő különleges 
fényzuhatag őt is meglepte, hiszen a fán pont-
szerű kis égők vannak, míg a felvételen csodás 
fényfüzérek jelentek meg, igen hangulatos 
látványt nyújtva.
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A Karol Wojtyla Barátság Központ kérése
A 2006-ban Kecskeméten, 

egy elhagyatott önkormány-
zati épületben, az izsáki szár-
mazású Farkas P. József kez-
deményezésére létrehozott 
Wojtyla Barátság Központról 
vélhetőleg sokan hallottak 
már.
A szent életű II. János Pál 

(Karol Wojtyla) pápáról elne-
vezett kulturális és karitatív 
munkát végző létesítmény 
kizárólag adományokból él. 
Az intézmény fenntartóinak 
fő célja a cselekvő, testvéri 
szeretet megélése, rászorulók 

felkutatása, tevőleges segíté-
se. Naponta osztanak meleg 
ételt, ruhaneműt és egyéb 
adományokat. Rendszeresen 
tartanak kulturális rendezvé-
nyeket és segítő programokat 
a ház gondozottjai számára. 
„Ez az egész egy csoda. 

A Jóisten társaságában a 
mennyben lakó II. János Pál 
pápa fentről segít minket, 
hogy mi is tudjunk segíteni 
másoknak” – fogalmazta 
meg a központ küldetésének, 
működésének lényegét egy 
beszélgetésben Farkas P. 

József igazgató. Aki arra kéri 
az izsákiakat, hogy maguk is 
legyenek támogató részesei 
a központ szegényeket segítő 
munkájának. Január harma-
dik hetében egy látogatásra, 
baráti ebédre és beszélgetésre 
várja azokat, akik ez alka-
lomból pénzadományokkal 
is tudnák támogatni az in-
tézmény munkáját. A rész-
vételi szándékot a központ 
telefonszámán (76/505-041), 
vagy az Izsáki Hírek szer-
kesztőségében lehet jelezni, 
január 15-ig.

Köszönet

 postánkból
Tisztelt Izsáki Lakosok!

Leányomnak, Fehér Erikának, 
50. születésnapjára

I.
50-szer rügyeztek ki a fák.
50-szer nyílott ki a gyöngyvirág.
50-szer hullott le fáknak sárga levele.
Legyen a te szíved mindig boldogsággal tele!
II.
Megállítjuk most az időt, a rohanó éveket.
Pergesd vissza magad elé a sok szépségű emléket.
Mi volt a jó és mi volt a siker?
A válasz erre a sok-sok szeretet!
III.
Ezen a szép kerek évfordulón,
Születésed napján
Boruljon eléd minden nyíló virág!
Sokáig élj egészségben, boldogságban köztünk.
Minden percben érezd, hogy nagyon-nagyon szeretünk!

Édesapád: Fehér László

Tisztelt Termelők
Feltételes forgalmi kategóriájú (II.) növényvédő szerek vásárlására 

jogosító engedély (ZÖLDKÖNYV) érvényességének meghosszabbítására
2015. jAnuár 5.-én 13 óráTól ToVáBBKépzéST TArTunK.

Helye: Hegyközségi iroda
Új engedély iránt érdeklődőknek információ a 20/439-9953 telefonszámon.

A polgárőrség felhívása

Helyreigazítás
Sajnálatos gépelési hiba miatt, előző lapszámunk közlésében 

kimaradt egy sor Budai Kulcsár János verséből. Elnézést ké-
rünk ezért, s az alábbiakban javítva közöljük a költeményt. 

(A szerk.)

Hosszú sóhaj
Beteg vagyok
beteg vagyok,

itt rohadok ágyamon.
Haj, lábaim,

ti fürge nyúlfogók:
mivé is tett a balszerencse
az orvul eltalált golyók...

Beteg vagyok,
beteg. Bottal botorkálok.
A halál is elbújt előlem.

Tán attól fél e csontvitéz,
hogy botommal fejbe vágom.

S mi lenne, haj, mi lenne
ha meghalna a halál?

Mérhetetlen szenvedésire
e bolygó lakója

akkor gyógyírt miben talál?

Budai Kulcsár János

Egy napokban történt eset 
kapcsán Majoros Ferenc, a 
polgárőrség vezetője ezúton 
is arra kéri az izsákiakat, 
hogy legyenek nagyon körül-
tekintőek. Különösen abban 
az estben, ha pénzt vesznek 
fel bármelyik pénzintézettől, 
vagy automatából. 
Az eset: Nemrégiben egy 

hölgy több mint százezer fo-
rintot vett ki az OTP pénzau-
tomatájából. Szatyrába tette 

és hazaindult. Az utcán né-
hány fiatal rátámadt és elvitte 
a táskáját a pénzzel. A táma-
dók kifigyelték, hogy pénzt 
vett ki, s azt is, hogy hová 
tette. Nagyon fontos, hogy 
soha ne a táskájukba tegyék a 
pénzt. Ezt könnyű elragadni. 
Tegyék ruhájuk belső zsebé-
be. Így már kevésbé csábító 
a tolvajoknak, hiszen onnét 
csak erőszakosan vehetik el, s 
erre azért kevesebben vállal-

koznak. Ha nagyobb összeget 
vesznek ki, legyen kísérőjük. 
Nézzenek körül pénzfelvé-
telkor. Ha így tesznek, látni 
fogják, hogy vannak, akik a 
dohánybolt környékén állnak 
szinte egész nap és figyelik, ki 
mit csinál az OTP-ben, vagy 
a takarékban. A polgárőrség 
nyomatékosan kér mindenkit, 
fokozottan figyeljenek arra, 
hogy ne váljanak bűncselek-
mény áldozatává.

A Tegyünk Izsákért Egyesület nevében szeretnénk megköszönni mindazoknak az Izsákiaknak 
a segítő szándékát, akik az adventi ünnepségek alkalmával támogatták a rászoruló családokat 
adományaikkal.

T. I. E.

Szeretném bemutatni a 
Városi Önkormányzat által 
karbantartott egészségügyi 
intézmény udvarát. Erre lehet 
kitekinteni a betegváróból. 
Lehet, hogy az új egészségügyi 
központ elkészülésére várva, 
nem raknak „már” rendet 
az udvaron? Fellelhető ott 
számítógép, monitor (ami 
ugye veszélyes hulladék), 
marmonkanna (tartalma is-
meretlen) meg sok egyéb 
hulladék. Nem most került 
oda, évek óta díszíti az udvart, 
csak nyáron a gaztól kevésbé 
látszik. Díszíti az udvart egy 
ecetfa, mely szintén nem az 
idén nyáron nőtt fel. Átkarolja 
a csatornát, azon túl nyúlik 
kb. 1 méterrel.
Talán mindez hamar megol-

dódna, ha az önkormányza-

tok is, csak akkor kapnának 
állami támogatást (adósság 
átvállalást), ha a tulajdonukat 
képező ingatlanokat, és az 
azokhoz tartozó területeket a 
jó gazda gondosságával rend-
be tartanák.
Gondolom, még időben szól-

tam, az Inno-Kom Kft. még 
létezik, havat még nem kell la-
pátolni, a falevelek meg össze 
vannak seperve (legalábbis ott 
„ahol a papok táncolnak”)
Kedves Izsákiak! Nem hi-

szem, hogy ezt rajtam kívül 
senki nem veszi észre, kérem, 
ha ilyet látnak, jelezzék az 
önkormányzatnak, ez is a 
mi környezetünk, és az Ő 
hanyagságuk!

S. juhász Magdolna
Izsák, Széchenyi u. 20.

Kisebbségi szervezetek karácsonyi akciói

Karácsony közeledtével a Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségek Jogi és Érdekvédelmi 
Egyesületének helyi szervezete ruhákat, míg a Roma Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat 
élelmiszer csomagokat osztott a rászoruló családok számára. Utóbbiak külön köszönetüket 
fejezik ki Losonczi Mihálynak anyagi támogatásáért.

 postánkból
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Református múltunk 66.Az Ige testté lett és 
közöttünk lakott

Karácsonyi miserend 
az izsáki katolikus templomban

-December 24. Karácsony vigíliája: 7:30 Szentmise, 16.00 Pásztor-
játék, 24.00 Éjféli mise
-December 25. Karácsony:10.30 Szentmise, 18.00 Szentmise
-December 26. Karácsony másnapja: 7.30 Szentmise, 10.30 Diák-
mise, 18.00 Szentmise
-Év végi hálaadó szentmise, december 31.-én, 18.00 órai kezdettel.
- December 28.-án Szentcsalád vasárnapján, a jubiláns házaspárokat 
áldjuk meg. Kérjük az évfordulós házaspárok jelentkezését december 
26 péntek estig, kérem, jelentkezzenek a plébánián személyesen vagy 
a 06 30/ 70 87 309.-es telefonszámon Gellérné Marikánál. 
Kívánunk mindenkinek áldott, békés Karácsonyt és boldog újévet!

A legtöbb keresztény ember 
ismeri Jézus születésének törté-
netét, hallott a betlehemi esemé-
nyekről, ismeri Mária és József 
betlehemi utazásának nehéz 
körülményeit.
Az első századbeli feljegyzések 

arról tanúskodnak, hogy Au-
gusztus császár, népszámlálási 
rendeletének értelmében Máriá-
nak és Józsefnek is Betlehembe 
kellett menni. Mivel, a városban 
már szállást nem találtak, József 
jegyesével egy barlangban kellett 
töltse az éjszakát, ahol még azon 
az éjszakán, Mária világra hozta 
gyermekét. 
A pusztában nagy fényesség 

támadt. A pásztoroknak angyal 
jelezte, hogy megszületett a Meg-
váltó, és, hogy egy jászolban fogják 
megtalálni a gyermeket. (Vö. Lk 
2,10-12)
A pásztorok nem kételkedtek, 

hanem rögtön útra keltek és meg 
is találták Máriát, Józsefet és a 
jászolban fekvő gyermeket.
Egy másik, talán kevésbé is-

mert evangéliumi rész, mellőzi 
a Lukács evangéliumából ismert 
történetiséget, de mindez nem 
jelenti, hogy bármit is nélkülözne. 
János evangélista így írta le Jézus 
születésének történetét: „Kezdet-
ben volt az Ige, az Ige Istennél 
volt, és Isten volt az Ige, Ő volt 
kezdetben Istennél. Minden általa 
lett, nélküle semmi sem lett, ami 
lett. Benne az élet volt, s az élet 
volt az emberek világossága. A 
világosság világít a sötétségben, 
de a sötétség nem fogadta fel” 
(Jn 1,1-5) Jánosnál ez a betlehemi 
éjszaka története: „S az Ige testté 
lett, és közöttünk élt. (Jn 1,14)
A karácsonyi történetek eltérők, 

de a lényege mindegyik evangélis-
tánál, ugyan az? Jézus Krisztus 
személyében a világ Megváltója 
lépett földünkre.
Ez az örömhír már a kezde-

tektől elfogadhatatlannak tűnt, 
ellenállásba ütközött, éppúgy 
János evangélista kortársainak, 
mint gyakran nekünk. A sötétség 
mindig irtózott a világosságtól, így 
alig csodálkozhatunk azon, hogy 
napjainkban többen elutasítják a 
Fényt és nem fogadják be a Világ 
Világosságát. A sötétség ma is 
küzd a világosság ellen. A világ 
elutasítja Isten Világosságát. Nem 
akar tudni Isten törvényeiről és 
parancsolatairól. A gazdasági 
hanyatlás, az áremelkedés, a 
munkanélküliség, a betegségek, 
kizsákmányolás, az éhínség ta-

lán a világosság elutasításának 
következménye? Isten világossá-
gának elutasításából származik 
a szeretetlenség, a kegyetlenség, 
a gyilkosság. 
Nem kell különleges prófétai te-

hetség ahhoz, hogy megállapítsuk: 
Megváltó Istenünk reformelvei 
nélkül ma nincs üdvösség. 
Márton Áron püspököt 1937 

szentestéjén nevezte ki XI. Pius 
pápa Erdély püspökévé. A miénk-
nél rettenetesebb időkben Krisz-
tus világosságától várta az új éle-
tet, a boldog kibontakozást, így ír: 
„Ha tehát azt akarjuk, hogy Isten 
parancsait kötelező törvényként a 
társadalommal is elfogadtassuk, 
nekünk, a társadalom tagjainak 
kell elsősorban keresztény módon 
élnünk, gondolkodnunk és csele-
kednünk. Állítsuk vissza Krisztus 
uralmát a családi életben, tartsuk 
tiszteletben törvényeit minden-
napi munkánkban, hivatali és 
hivatásbeli kötelességeink teljesí-
tésében, neveljük gyermekeinket 
és az ifjúságot Isten szeretetére 
és törvényeinek tiszteletére sze-
mélyes példával.”
Az első karácsony éjszakáján 

Isten kiolthatatlan fényessége 
ragyogott fel. Jézus születése óta 
elmondhatja a világ: láttuk Isten 
dicsőségét. 
Ma rajtunk a sor, hogy elfo-

gadjuk az Ég küldöttjét, a Világ 
Világosságát. 
A hit világosságának fényében 

még mindennapi gondjaink és 
bajaink, a betegségek és szeren-
csétlenségek is üdvösségünket 
és gyógyulásunkat szolgálják. A 
csapás áldás, ha Isten fényében 
fogadjuk és vállaljuk azt. Az 
evangéliumi örömhír fényében 
tudatosodik bennünk az Isten-
gyermekség és a testvériség tuda-
ta Krisztusban. Így, nem vagyunk 
többé idegenek. 
Karácsonykor ezt érezzük, és 

a legtöbben valóban testvérnek 
tekintik egymást és így meg-
tapasztalják a Krisztus által a 
világra hozott üdvösség előízét. 
Azt kívánom, hogy ne csak Ka-
rácsonykor, erre a néhány napra 
érezzük testvérünknek a másik 
embert, hanem mindig és minden 
körülmények közt. 
A Megváltó világosítsa meg útja-

inkat, hogy többé ne sötétségben 
botorkáljunk, hanem Isten felé 
haladjunk az örök üdvösség felé.
Minden kedves olvasónak kívá-

nok áldott-békés Karácsonyt!
Szeretettel, István atya

IKEM hírek
- Köszönjük az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesülete számára felaján-

lott adó 1%-at. A 2013.évi adófelajánlások nyomán az egyesület 55.098 ft támogatást kapott, 
mely összeget az egyesület rendezvényeinek költségeire fordítottunk. Isten fizesse!
- január 1-én (szerda), 15 órakor koszorút helyezünk el a Bocskay emlékkopjafánál, Bocskay 

István fejedelem születésének 458. évfordulóján. Szeretettel várunk minden megemlékezni 
szándékozót.
- „Vándor székely reménységét, Jézus áldd meg Erdély földjét!”

Az 1816-os esztendő kimaradt rövid bejegy-
zései mind arról tudósítanak, hogy miképpen 
küzd a gyülekezet az új iskola felépítéséért, mely 
mégsem készült el a meghatározott időre… 
Az új esztendő fordulóján pedig további ügyes-

bajos dolgok kerültek elő, ahogyan olvashatják 
is. Az élet „velejárói” az emberi gyarlóságtól, 
a megélhetés kényszerein át, az „egyenlőb-
bek”-kel való bürokratikus küzdésig… Avagy 
nem ismerjük-e fel magunkat, s korunkat e 

„1817. január 18. A Prédiká-
tor, Damásdi János, Csősz Mi-
hály, Csukás András, Szegedi 
Mihály, Cséplő János, Szegedi 
István, Czirkos János Elöljárók 
Csizmadia Ferentz, Bodri Sza-
bó István közrendbeliek előtt.
1. Felolvastatott a V. Supdia 

(Superintendentia –N.Á.) által 
a Curatoroknak számadásaik, 
s a Prédikátor változása alkal-
matosságával, a Matriculák és 
Mobiliák által adása felöl való 
törvény, mely most közelebb 
publicáltatott.
2. Az Oskola Tanitoja ellen 

kétféle panaszai lévén az 
Elöljáróknak és lakosoknak; 
nevezetesen, hogy a gyerme-
kek tsak széppen, minden 
rend és fenyiték nélkül valok, 
a tudományokban, különösen 
az olvasásban hátra vagynak; 
a kutyák az oskolába szerte 
szét járnak, mind a tanitás 
idején, mind az üres órákon 
is. Az Oskola Tanito a halott 
alkalmatosságával az embe-
reket taxálja.s egyeb. Most 
midőn a Canonica Visitatio 

rendelése szerint, a Tani-
to marasztása ideje volna, 
ezek néki eleibe terjesztetni 
rendeltettek. De midőn ezek 
a legszebb modon és mint 
egy kérés képpen eleibe ter-
jesztettek, a Tanito magát 
felütötte, s egészen sértegető 
szokat mondotta, hogy ő vele 
tsak bakantsoskodnak, szép 
szerént ki akarják vetni, s re-
szignált. Az Elöljáróság ezen 
éppen helytelen tselekedete 
által magát megsértettnek 
érezvén hajlott a resignálása 
elfogadására, de a Tiszt. Pre-
dikátor magát közbe vetvén 
minekutánna gorombaságért 
megdorgálta s engedelem ké-
rést kívánt, tsak ugyan ismét 
megmarasztotta.
3. A halottaktól járó fizetség 

meghatároztatott, a mostani 
pénz betséhez képest. A Tani-
tonak  8-10 garas, a Harango-
zónak  4-5 garas. Ugyanakkor 
az Eklézsia részéről is a két ki-
sebb harangoktol valo fizetség 
8 garasrol 10-re emeltetett.
4. Értésre esvén a Prédi-

kátornak, hogy a Kortsmák 
arendásai, a Város birája által 
a R.Cath. Eklézsia részére 
megbüntettek, azért hogy új 
esztendőben, a Kortsmakban 
hegedültek. Ezen minden 
tekintetben igazságtalan tse-
lekedet arra láttatott birni az 
Elöljáróságot, hogy az efféle 
tselekedetek ellene mondjon 
minekelötte máskor is meg-
ujjittatnék. De mivel a mint 
kijött elsöbben a Sido arendás 
önként igérte meg, hogy néki 
a hegedülés megengedödjön, 
jóllehet a többieken, mint 
ök is musikáltanak erövel 
vétetett meg, noha ez az eset 
igasságtalanságát semmivé 
nem tészi, mindazonaltal 
jónak látta ez uttal a dolgot 
elhalgatni, és ha ezután is 
hasonlo eset adná magát elö, 
mely nyilvánságos biizony-
sága lenne annak a Biro és 
Plebanussal  egyet ertöleg el-
lenünk dolgozik, akkor kelle-
ne a dologban más eszközhöz 
nyulni.”  (P.IV.: 58-59.ol.)

közli: Nagy Árpád

küzdelmekben?!
Bárcsak jó és alkalmas lenne a készülődés 

ideje arra is, hogy miközben küzdjük a hét-
köznapok „velejáróit”, tudnánk arra a Többre 
tekinteni visszaváró hittel, reménységgel, Aki 
az igazságtalanságok, s ezen küzdelmeink 
végét is elhozza. A Szavának engedelmesked-
ve élőket pedig beviszi örök Országába. Jövel 
Urunk Jézus!

-na-

Gyülekezeti hírek 
- December 23-án (kedd), 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentisztelet
- December 24-én (szerda), 15 óra: gyermekek Karácsonya a templomban.
- December 25-26-án: 10: ünnepi istentiszteletek. Délutáni istentisztelet nincs!
- December 25-én, 13.30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet.
- December 31-én (szerda), 16: Óévi istentisztelet
- Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartói járulékaikat, sírhely-megváltá-

saikat ne mulasszák el rendezni. Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, 
akik rendszeres egyháztagjaink; a közös teherviselésből kiveszik részüket! Köszönjük!
- Köszönjük a Feltámadunk Alapítvány számára felajánlott adó 1%-at. A  2013. évi adófel-

ajánlások nyomán az Alapítvány 25.592 Ft. támogatást kapott, mely összeget a református 
temető karbantartására használtunk fel. Isten fizesse!
- Amint láthatják a Testvérek, a templom külső felújításának második üteme elkészült 

(északi és nyugati oldal). Továbbra is várjuk és kérjük erre a célra adományaikat, hogy a 
munkálatok harmadik (2015-ben esedékes) ütemének költség-önrészét is majd kifizethessük. 
Köszönjük szépen!
- Minden Krisztust hívő, jóakaratú embernek áldott Karácsonyt és Újesztendőt kívá-

nunk!
Isten, áldd meg a magyart!
Az Izsáki Református Egyházközség új számlaszáma: 52500130 – 11053019 Rónasági Ta-

karékszövetkezet.
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Karácsonyi imádság
Ma megmosdom az öröm havában,
szívem hadd legyen
friss és egyszerű.
Hadd legyek kitömve
öröm-kaláccsal.
Hadd látom egyszer
mosolyogni az eget.

Ma úgy vagyok
mint kóbor eb,
akit megtűrnek a ház körül.

Ma menekül előlem a tél,
ma egymáson pihenő ág
a kereszt.
Ma kenyérré változnak
a kövek
és borrá ízesednek
a vizek.

Ma fenyő illatú
a világ.

régi idők karácsonyai
Az iskola 4. osztályosainak gyűjtése

 Újévi finomságok

Ünnepváró

„A mamáék erdő mellett 
laktak, onnan szerezték 
be a fát, amit földíszítet-
tek. Diót csomagoltak 
be fényes papírba, amit 
cérnával akasztottak 
fel a fára. Színes papír-
csíkokból láncot fűztek 
ragasztó segítségével. 
Ez volt a dísz a fán. Alat-
ta piros alma, mogyoró, 
kevés cukorka. Értéke-
sebb ajándék soha nem 
volt. Viszont együtt volt 
a nagy család, közös 
eszem-iszom, közös nó-
tázás volt ünnepkor.”
„A négy hetes felkészü-

léskor disznót vágtak, 
tésztát készítettek, ká-
posztát savanyítottak, 
egyebek. Mert készültek 
a karácsonyra. A kará-
csonyi ünneplést a taka-
rítás előzte meg. Régen 
a karácsonyfán habcsók, 
szárított alma díszel-
gett. Hogy a karácsonyi 
ajándék mi volt? Alma, 

csutkababa, s hogy végre 
együtt volt a család. Az 
adventi szigorú böjtölés 
után mindenkinél más 
került az asztalra. Va-
csora után éjféli misére 
készülődtek.”
„Szegényebbek voltak 

régen az emberek, de 
boldogabbak. A kisgyer-
mekek egy-két csokit 
kaptak, szaloncukrot, 
és annak úgy örültek, 
hogy majd kiugrottak a 
bőrükből. Karácsonykor 
még úgy is jutottak enni-
valóhoz, hogy elmentek 
betlehemezni, Jézust 
köszönteni, s kaptak 
sonkát, kalácsot.”
Emlékek az 1960-as 

évekből: „Szegényes volt 
a karácsony. A kará-
csonyfa borovicskából 
volt, azt díszítettük fel 
pár szem szaloncukor-
ral, gyertyákkal, dióval. 
Papírból láncot raktunk 
rá. Mikor jöttek a bet-

lehemesek, a kicsik si-
valkodva bújtak be az 
asztal vagy a pad alá. 
Mikor eljött a szenteste, 
mindenki az asztalhoz 
ült, édesanyám hozta 
a húslevest, töltött ká-
posztát, hurkát, kol-
bászt. Sütemény volt 
még utána, pogácsa, 
diós- és mákos bejgli, 
amit édesanyám sütött. 
Izgatottan vártuk az 
ajándékot, de csak egy 
rongybabát kaptunk, és 
annak is nagyon örül-
tünk. Mikor nagyobbak 
voltunk, hét testvér egy 
társasjátékot kapott, 
amivel éjjel-nappal el 
tudtunk volna játszani. 
A legboldogabb évekre 
visszagondolva, amikor 
a dédi eljött, ő két puszit 
adott és a szeretetét.” 

Bócsai Alexandra, 
Papp Nándor, 

Prikkel Noémi, 
Révész Rebeka

Budai Kulcsár János

Újévi korhelyleves
Hozzávalók: 1 kg sa-

vanyú káposzta, 10 dkg 
zsír, 10 dkg finomliszt, 
1 db vöröshagyma, 2 ge-
rezd fokhagyma, 40 dkg 
debreceni kolbász, 10 dkg 
kolozsvári szalonna, 50 
dkg füstölt sertéscsülök, 5 
dl tejföl, 2 dkg fűszerpap-
rika, piros arany, kapor, 
köménymag, só. 
 Elkészítés: A savanyú 

káposztát vízben jól át-
mossuk, utána 2 liter hi-
deg vízben feltesszük főni. 
Hozzáadjuk a debrecenit, 
a csülköt, a kockára vágott 
szalonnát. Sóval ízesítjük, 
és puhára főzzük. Zsemle-
színű rántást készítünk, 
hozzáadjuk a finomra 
vágott vöröshagymát, a 
köménymagot, a fokhagy-
mát, a fűszerpaprikát és 
a piros aranyat, és be-
rántjuk vele a levest. A 
végén a debrecenit és 
a csülköt kiszedjük egy 
tálba, felkockázzuk, majd 
visszatesszük a levesbe. 
Tejfölt adunk hozzá, és jól 
kiforraljuk.

Sörben sült karaj
 Hozzávalók: 1,5-2 kg 

bőrös karaj,1 db jó fajta 
dobozos sör, 4-5 szelet 
mangalica szalonna, 2-3 
dl víz, só, bors. 
 Elkészítés: A karajt 

megmossuk, majd a bőrt 
bevagdossuk rajta. A sza-
lonnát beirdaljuk, és egy 
magas falú sütőedény al-
jába tesszük őket. A húsba 
bedörzsöljük a fűszereket 
ízlés szerint, majd rárak-
juk a szalonnára bőrrel 
felfelé. Kevés vizet öntünk 
alá, kevéske sörrel meglo-
csoljuk, lefedjük, és magas 
hőfokon elkezdjük sütni. 
Ahogy puhul, időnként a 
szalonnával megsimogat-
juk a bőrt, és mindig kevés 
sört öntünk rá. Többször 
megismételjük, majd ha a 
hús már puha, levesszük a 

fedőt, még egyszer meglo-
csoljuk sörrel (kb. 3/4 do-
boznyi fogy el összesen), 
és lejjebb vesszük a hőfo-
kot, hogy piruljon a bőr. 
Néha még megsimogatjuk 
a szalonnával, csurgatunk 
a tetejére a sörös szaftból, 
aztán ha már szép színe 
van, lekapcsoljuk. Rizzsel 
vagy krumplipürével és 
sörrel tálaljuk!

 
Sacher torta

Hozzávalók: Piskótához: 
200g étcsokoládé, 8 db to-
jás, 200g margarin, 150g 
porcukor, 10g vaníliás 
cukor,150g kristálycukor, 
12g sütőpor, 200g finom-
liszt. Töltelék és mázhoz: 
250g baracklekvár, 300g 
tortabevonó étcsokoládé, 
20 ml rum, 2-3 ek. olaj
Elkészítés: A sütőt elő-

melegítjük 190°C-ra. A 
tortaformát megkenjük 
vajjal vagy olajjal és lisztez-
zük. A 200g étcsokoládét 
vízfürdőben felolvasztjuk. 
A tojásokat kettéválaszt-
juk. A margarint habosra 
kikeverjük, apránként 
hozzáadjuk az olvasztott 
csokoládét, a porcukrot, 
a vaníliás cukrot és egyen-
ként a tojás sárgákat. A 

tojásfehérjéket a 150g 
kristálycukorral kemény 
habbá verjük. Egyhar-
madát a masszához ke-
verjük, a többit óvatosan 
adjuk hozzá úgy, hogy a 
sütőporos liszttel felváltva 
keverjük bele. A masszát 
a tortaformába öntjük, 
a szegélyén körben egy 
kissé felmagasítjuk (hogy 
minél kevésbé púposodjon 
fel). A forró sütőben 20 
percig 180°C-on sütjük, 
majd 160°C-on kb. 40 
percig – nem szabad nyito-
gatni a sütő ajtaját, mert 
összeesik a tészta! Ha ki-
hűlt a torta, körbevágjuk 
és két lapra vágjuk. Az al-
sót megkenjük 4 evőkanál 
rumos baracklekvárral. A 
maradék lekvárt a torta 
tetejére és oldalára ken-
jük. A csokoládét vízfür-
dőben felolvasztjuk, olajjal 
felhígítjuk, hogy szebben 
tudjuk kenni. A tortát 
a rácsra rakjuk és egy 
határozott mozdulattal 
leöntjük a csokoládéval. 
Egyenletesen elkenjük 
(gyorsan tegyük, mert a 
csoki is gyorsan köt). Ha 
megkötött a csoki, késsel 
óvatosan körbevágjuk az 
alját, és egy gyors mozdu-
lattal a tányérra rakjuk.

 Karácsonykor
A szent estén majd eljövök ide. 
Álmaim szekerébe fogatok
És szólok fantáziám táltosához: 
Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok, 
És álomhintón eljövök - ide. 
Itt minden fehér lesz, - fehér, s halott. 
Csak egy hang lesz a halott rengetegben: 
A zúgó patakok. 
És én fenyőtől fenyőhöz megyek 
És minden fenyőt megsimogatok. 
És megkérdezem: virrasztotok még? 
És megkérdezem: hogy aludtatok? 
És aztán feltűzöm a szívemet
A legmagasabb fenyő tetejére, -
S imába kezdek: Magány, Mi Anyánk... 
Néked ajánlom égő szívemet... 
Olyan lesz, mint egy karácsonyfaláng.

Reményik Sándor

Egy kis vidámság
Székely apa kint ka-

szál a réten. Egyszer-
csak a tízéves kisfia 
fut ki hozzá és közben 
kétségbe esve kiabál: 
Édesapám! Édesapám! 
Jöj jön hamar,  mert 
nagy baj van! Mi baj 
kicsi fiam? Jaj, nagy 
baj van! A szomszéd 

Áron bácsi bejött hoz-
zánk és bébújt édes-
anyámmal az ágyba 
a dunna alá. Az apa 
megvakarja a tarkóját, 
majd nagy nyugodtság-
gal csak ennyit mond: 
De nagy marha ez az 
Áron! Pedig neki nem 
is muszáj.

A szórakozott férjet 
a felesége elküldi a 
boltba. Mondja neki, 
hozzon egy margarint 
és ha van tojás, vegyen 
tízet. A férj visszatér, 
kezében t íz  marga -
rinnal és közli: Van 
tojás!

Varga László
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Ünnepváró

Nézd el ó lektor! Tudósa versnek
gyermeki szómat, botlik a lélek
más a nyelve a földnek s a fénynek,
azért ne bírálj, inkább szeress!
Kérlek!

Gépparipákon kikerülnek messze,
miért lett torz a tőled formált lélek,
s most béna, hogy útját megtegye?
Némíts el engem, mikor beszélek;
hisz’ szomorú lesz az isteni arcod
mikor előre tudod a holnapot;
de ugye? Mikor a szívek keresnek
a szalmás jászolod is felragyog.
Mindnyájunkban csillag a lélek!
Csillag, amely oly gyéren ragyog,
töltsd el fényeddel ezt a világot
ezt a hajszolt, idegen csillagot.
Jer kicsi Jézus hajlékainkba!
Hadd ujjongjon hát végre az ember!
A te szavaidat add az ajkainkra,
s békét sugározz szent szerelemmel.

2014. XII. 12.
Magyar Gyuláné

                        

FénYTáVÍrón áT
Kilépek az anyag vonzásából
Homályba elrejtett fényt keresek;
Kutat, a mélységemnek aljából,
Nem láthatlak, legalább értselek.
Beszélek! Hallod? Süket a lélek,
de tud minden sejtésnyi rezdülést,
az arcodat már rég belevésted,
s ujjongva érzem a lényed közelét.
Alázatosan elédbe esem,
s dadogva hiszem, míg imám mondom,
hogy a te távíródon szólalsz velem.
Ma! A te időórád járását
évezredekből ma visszahozod,
adj értelmemnek oly tiszta látást,
közelről tudni a szalmás jászolod.
Sugárzásodból adjál egy szikrát,
didergésemet oldd fel nekem,
magyarázd meg a küldetésed titkát
a földön, itt, ahol nem kell Betlehem.

Utolsó karácsonyi ajándékFekete István: Roráte 
Olyanok ilyenkor a csillagok, 

mint az álmos gyerek sze-
me. Kicsit hunyorognak. És 
még nem tudják: sírásra vagy 
nevetésre nyíljanak-e, avagy 
aludjanak tovább. Hát, csak 
pislognak. 
Enyhe az idő, a szél csak a 

kerítések mellett lézeng, ámbár 
elég hűvösen. Az ablakok néhol 
nézik már a hajnalt, néhol nem, 
és a csizmák nem kopognak a 
gyalogjárón, inkább csak cup-
pognak. 
Néhol egy halk szó, néhol az 

se. Néhol csak árnyak járnak. 
Néhol kis lámpások imbolyog-
nak és mutatják, hova kell 
lépni. Ámbár hiszen sár van 
mindenütt. 
Az ég még sötét. A tegnap 

gondja, mintha még aludna, a 
mai még nem ébredt fel. S a 
falu csak tiszta önmagát viszi 
a hajnali misére. 
Ajtó nem csattanik, kiáltás 

nincs. 
A külső mozgás bekúszik a 

templomba s megnyugszik. Sut-
tog egy kicsit, vár, s amikor már 
a gyertyák lángja is meggyúlik 
a várakozástól, felkiált az időt-
len vágy: „Harmatozzatok égi 
Magasok”
Mise végére egészen bemelege-

dett a templom, szinte otthonos 
lett. Legalább is így érezte ezt 
Baka Máté az alszegből, de 
így érezte ezt Hosszú Illés is 
ugyanonnan. Ámbár, ha tudták 
volna, hogy most egy vélemé-
nyen vannak, aligha érezték 
volna, nagy harag volt ugyanis 
a két öreg között. Kitartó, régi 
harag. Formája sem volt már, 
nem is emlékeztek, ló volt-e az 

oka vagy asszony, mindenesetre 
ragaszkodtak hozzá, mint beteg 
szilva a fához. 
És most bóbiskolva várják, 

hogy kiürüljön a templom. Az 
ajtóban még mozgás, hát csak 
ülnek tovább, sőt Illés a lábát 
is kinyújtja, mert úgy kényel-
mesebb. Illés nem szereti a 
tolongást. De egyébként is ráér. 
Félszemmel odapislant Mátéra, 
hogy alszik-e már, mozdul-e 
már, de Máté nem mozdul. 
Amilyen kutya, konok ember 
volt világéletében, azt várja 
- gondolja Illés - hogy én men-
jek előbb. De abból nem eszel! 
Pedig már a gyertyát is eloltotta 
a dékán. Azaz a harangozó, 
szóval a sekrestyés. 
Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, 

állát behúzza a meleg nyakra-
valóba és a szeme szép lassan 
lecsukódik.
- Nem! - ijed meg. - ezt igazán 

nem szabad - s Mátéra néz, aki 
úgy látszik elaludt. 
Hö-hö-hö. Ez hát a híres? - 

mosolyodik el magában. Pedig 
három évvel fiatalabb. Nem 
nagy idő, az igaz, de mégis 
csak fiatalabb. Aztán meg, 
milyen sárgák a fülei. Na, akár 
a halotté.
Uram Isten! Csak nem lett 

vele valami? 
Harag ide, harag oda - a rot-

hadt szilva is lepottyanik egy-
szer a fáról - csendben odamegy 
Mátéhoz, és kicsit borzongva 
megérinti a vállát.
- Hallod-e, te! Máté!
Máté felhorkan:
- Hö?! Mi? - és néz Illésre, mint 

a csodára.

- Te vagy az, Illés?
- Én hát. Hát mondok meg-

nézlek, mert olyanformán ültél, 
hogy ... 
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a 

kőszentek elmosolyodnak.
- Kicsit megszédültem - ha-

zudja Máté. De áhítattal. Mert 
tele van a szíve. Szereti most 
Illést így közel látni. Már el-
múlott. 
- Há no! Hál Istennek, akko 

menjünk. 
És egymás mellett kicsoszog-

nak a templomból.
Mi volt ez, Szentatyám? - néz 

fel egy pufók kis angyal Szent 
Péterre, ahogy az ajtó becsukó-
dott. Olyan meleg lett a szívem 
egyszerre. 
Két ember kibékült - mondja a 

főszent. És melegen sóhajt. 
- Hjaj! Csoda! - suttogja a kis 

angyal. 
- Hát bizony. A mai világban 

...
- És most mit csinálnak?
- Nézz utánuk, fiam. 
A két öreg közben Illés háza 

elé ér. Az utca üres, a kémé-
nyek lágy selymet füstölnek a 
reggelnek, s a kertekben puhán 
békét álmodnak a fák. 
- Gyere be, Máté, rég voltál 

nálunk - mondja Illés. Lángost 
sütött a lányom...
A kis angyal kérdőn néz a 

főszentre:
- Mi az a „lángos”, Szent-

atyám?
A toronyban ekkor hetet ütött 

az óra. S e földi hangtól meg-
merevedtek újra a szobrok, de 
a mosolygás mintha ott maradt 
volna az arcukon.

Korán esteledett. A Kolon-tó nádasából előbúvó alkony neszte-
lenül suhant a falu szélső házai felé. Oly gyorsan, mintha csak a 
mögötte loholó hófelhők elöl menekülne. Kellett is az igyekezet, 
mert az égi cihákból hirtelen kövér hópelyhek iramodtak utána. 
Előbb tétován szállingózva, majd a feltámadó széltől űzve mind 
hevesebben. Néhány perc alatt fehér lepel borult a tájra. 
– No, megint nehéz lesz az élet! Hol találunk most eleséget? 

– károgta egy faágon tollászkodó öreg varjú. Sok telet megélt 
már, tudta mit beszél. Ám magányosan elkiáltott kérdésére nem 
érkezett válasz. Csak egy elnyújtott vonatfütty törte meg a vissz-
hangtalan csendet. A faluszéli kis vasútállomásra ekkor gördült be 
az esti vonat. A váróterembe húzódott utasok, vonakodva léptek 
ki a szén- és dohányfüstös, jó meleg helyiségből. A szél durván 
arcukba vágta a kavargó havat. A hidegtől és a hótól hunyorogva, 
lépdeltek a kivilágított ablakú vagonok felé és óvatosan tapogatva 
kapaszkodtak fel a síkos lépcsőkön. A kocsiba érve aztán megkön-
nyebbülten húzták be maguk mögött az ajtót, újra elmerülve a 
várótermihez hasonló szén- és dohányfüstös melegben.
Szenteste volt. Ki hazafelé, ki máshol élő szeretteihez indult az az-

napi utolsó vonattal. A fekete gőzös néhány rágtás után, mélyeket 
sóhajtva lassan elindult. A kéményéből előtörő fehéren gomolygó 
gőzfelhő suhogva forgatta, űzte az útjába tévedt hópihéket. Azok 
meg gyors cikk-cakkban menekültek előle. Némelyikük akkora 
lendületet vett, hogy rohantában nekiütközött a vasút melletti 
kis ház ablaküvegének. A pihék meglepődtek a hirtelen támadt 
akadálytól. Aztán megadóan csúsztak le az üvegen és lassan fehér 
halmot formáltak az ablakpárkány deszkáján. 
A kis szobában, a fal melletti ágyon egy öregember feküdt. Szeme 

csukva. A hópihék halk neszezésére egy pillanatra megrebbentek 
pillái. Felesége, társa hat évtized karácsonyi örömeiben, hétköz-
napi bánataiban, fáradtan ült az ágy mellett és nem tudott másra 
gondolni csak arra, hogy ez a mostani az utolsó karácsonyuk. A 
doktorok megmondták, a rák gyógyíthatatlan.
Tudta ezt az öregember is. Beszélni már nem volt képes. Ha 

néha felébredt, hangtalanul mozogtak száraz ajkai. Az álom és az 
ébrenlét határán sodródva, élete filmjének képei vitték hol előre, 
hol hátra az emlékek kacskaringós ösvényén. 
Az iménti vonatfütty egy fiatal vasutas képét hozta elé. Egykori 

önmagát. Messziről, a Szeged melletti Szőregről helyezték ide a 
Duna–Tisza Közi homoktenger hátán megbúvó falu állomására. 
Becsülettel, elhivatottan szolgált, állomásfőnök lett. Párjára is 
itt talált, akit először egy csézakocsi bakján pillantott meg. Ven-
dégekért jött a vonat elé. A bájos, de határozott tekintetű fiatal 
lány biztos kézzel igazgatta a lovakat. Fején kalap, fehér kesztyűs 
kezében semmi ostor, csak a zablát igazgató szár. A lovak mégis 
engedelmesen fordultak akarata szerint az állomás elé. A fiatal 
vasutas első látásra tudta, ez a lány lesz az ő párja. 
Az öregember mosolygott egykori önmagán. Mert bizony így lett. 

Ő is megkapta a „zablát”, de soha nem bánta meg.
Újabb emlékként, bölcsőben mosolygó kisfiú képe dereng fel. 

Fiuk született.
Aztán újabb képek jönnek. Az unokák látogatásainak emlékképei 

peregnek. Ezek mindent feledtető örömét még most is tisztán érzi. 
Látja magukat a konyhában. Ő a tűzhely mellett ül, az unoka az 
asztal mellett. És hallja a saját hangját is, amint minden látoga-
táskor felteszi őszintén érdeklődő kérdését – Mi újság, nagyfiam? 
És örül a válaszoknak. Az iskolai élményekről, a katonaság kihí-
vásairól, a munkahelyi dolgokról szóló történeteknek. 
Hirtelen egy kórházi kórteremben látja magát, ahol betegtársá-

nak diktálja a levelet, ő már nem tud írni. Az unokájának szól: 
Nagyfiam! Vigyél haza, mert én itt nem bírom ki. Haza szeretnék 
menni. 
Újabb zaj, lábdobogás hallatszik, s mintha az ajtót is nyitnák 

odakint. Az emlékek filmje megszakad. A fáradt szemek kinyílnak, 
s kérdő várakozón néznek az ajtó felé.
Az állomás melletti kis házat és kertjét teljesen betakarta a hó. Az 

alig két éves fiúcska apja kezét fogva nagyokat lépdelve igyekszik 
lépést tartani, és élvezettel hallgatja, hogyan roppan kis talpai alatt 
a hó. A csukott levélajtóhoz érve mindketten leverik a cipőjükre 
tapadt havat és belépnek a konyhába. Onnét a szobába. A félho-
mályban jól látják az ágyban fekvő papát és a mellette ülő mamát. 
Mindketten megtorpannak. Aztán meglátják, hogy az öregember 
kinyitja a szemét. Tétova tekintetével a fiúcskát keresi. Keze is 
felé mozdul. Az apróság odamegy és mosolyogva nézi a dédit. Majd 
hirtelen visszaszalad az apjához. Az öregember utolsó erejét össze-
szedve követi tekintetével. Nézi, nézi az apróságot és boldog. Mert 
ez a kép az ő utolsó karácsonyi ajándéka. Egy régi-régi karácsony 
hajnalán, ezzel az ajándékkal indult az örök Karácsonyok útján, 
a betlehemi Gyermek felé - a nagyapám...

Tetézi Lajos
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az ala-
kuló ülése után december 
hónapban kettő ülést tartott, 
december 2-án és december 
16-án.
Az első ülésen bevezető na-

pirendi pontként a lejárt ha-
táridejű testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést 
tárgyalta meg a Képviselő-tes-
tület. Az anyagban 24 határo-
zat végrehajtásáról számolt 
be a Polgármester Úr, mivel 
akkor még nem volt ismert az 
iskolai projekt.
A második napirendi pont 

keretében került megalko-
tásra az Önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 9/2014.(XII.4.) 
önkormányzati rendelet. A 
jogszabályi módosulások mi-
att egy rövidebb és könnyeb-
ben kezelhető szabályozás 
készült, melynek betartásá-
val valamennyi működésre 
vonatkozó alapelv betartása 
biztosítható.
Két év után ismételten na-

pirendre került a település 
rendezési terve. Ennek elsőd-
leges oka a vállalkozásokhoz 
kapcsolódó pályázatok ered-
ményességének biztosítása, 
másrészről korábbi téves 
szabályozások ( Kossuth Lajos 
utcai előkertes építés stb.) 
korrekcióját kell elvégezni. 
Mivel teljesen új jogszabály 
határozza meg a tervezési 
munkákat, így első lépcsőben 
dönteni kellett a településfej-
lesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia 
és a településrendezési eszkö-
zök tervezésének partnerségi 
egyeztetési szabályairól. A 
bonyolult tárgy mögött egy-
szerű felsorolások vannak, 
hogy ki és mikor, milyen sza-
bályozási szinten vesz részt a 
munkában. Kiemelten fontos 
a nyilvánosság, a beérkezett 
javaslatok, vélemények feldol-
gozása, illetve mellőzése.
A további három napirendi 

pont keretében a korábban 
megkötött társulási megálla-
podások (Kiskőrösi Többcélú 
Kistérségi Társulás, Izsák és 
Térsége Rekultivációs Önkor-
mányzati Társulás, IZSÁK- 
KOM Fejlesztési Önkormány-
zati Társulás) módosítására 
került sor, mivel a választások 
nyomán több helyen személyi 
változások következtek be.
A következő két napirendi 

pontban az önkormányzat 
likviditásának biztosításához, 
valamint a dolgozók járan-
dóságainak folyósításához 
szükséges folyószámla, illetve 
munkabérhitel felvételéről 
döntött a Képviselő-testület. 
A jelenlegi gyakorlatnak meg-
felelően 2015. évben is 10-10 
millió forintos hitelkeretet 
engedélyezett a testület.
A 8-9. napirendi pontokban 

oktatási támogatásokról szü-
letett határozat. Az első eset-
ben a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében 
23 hallgató „A” típusú, míg 
3 középiskolás „ B” típusú 
támogatásban részesült. Az 
összeg 4.000 Ft/hó/fő. To-
vábbra is él a középiskolások 
továbbtanulási támogatása 
4.00 tanulmányi eredményt 
felett. A jelenlegi tanévben 7 
fő kérelmező kap 2.000 Ft/fő 
támogatást.
A 10. napirendi pont ke-

retében beszámoltam az 
adóigazgatási munkáról. 
Beszámolómban leírtam a 
felszámolási eljárások ered-
ményeit, a nagyadózókkal 
kapcsolatos problémákat és 
felhatalmazást kértem több 
olyan intézkedés megtételére, 
amit korábban nem alkal-
maztunk Izsák közigazgatási 
területén. Az első lépés az 
adóhátralékkal rendelkezők 
nyilvántartásának közzété-
tele. Ezt jogszabály lehetővé 
teszi, azonban az adatvédelmi 
biztos új állásfoglalást adott 
ki és az eszerint elkészített 
anyagot fogjuk közzétenni 
lapunk következő számában.
Ugyancsak felhatalmazást 

kaptam, hogy ellenőriztessem 
az évekre visszanyúló adóalap 
helyesbítésekre irányuló kez-
deményezéseket, valamint 
éljek a gépjárműadó hátralék-
kal rendelkezőkkel szemben, 
a forgalomból történő kivonás 
eszközével. Ezek a munkák 
folynak és januártól hatályos 
intézkedések kezdődnek a 
hátralékosokkal szemben.
A következő napirendi pont 

keretében a korábbi évek 
gyakorlata szerint a hulla-
dékszállítási díjkedvezmény 
biztosításáról döntött a Képvi-
selő-testület. Ebben az évben 
10 nagycsalád és 22 fő 70 év 
feletti egyedül élő részére ke-
rült a kedvezmény biztosítás-
ra 266.059 forint összeggel.
A 12. napirendi pont ke-

retében a kerékpárút nyom-
vonalával kapcsolatos ingat-
lanok tulajdoni helyzetének 
rendezéséről szóló előterjesz-
tést tárgyalta a testület. Itt az 
állami ingatlanok esetében a 
Közlekedésfejlesztési Koor-
dinációs Központtal közösen 
teszünk intézkedéseket, míg 
a magántulajdonosokkal a 
tényleges adatok szerint kö-
tünk adásvételi szerződést a 
korábbi bérleti szerződésben 
meghatározottak szerint.
A következő napirendi pont a 

027. hrsz-ú térképi út nyom-
vonalát érintő ingatlanok-
kal kapcsolatos döntésekre 
vonatkozott. Mivel ez az út 
váltakozó szélességű volt – a 
mezőgazdasági munkagépek 
közlekedése nem volt bizto-
sított a megépített kerítések 

miatt – szükséges volt a zavar-
talan közlekedés feltételeinek 
biztosításához az 5 méteres 
szélesség biztosítása. Az érin-
tett tulajdonosoktól adásvé-
teli szerződéssel kívánjuk a 
szükséges ingatlanrészeket 
megvásárolni.
A 14. napirendi pont ke-

retében pályázatot írtunk ki 
a 2. számú védőnői álláshely-
re, mely több mint két éve 
betöltetlen. Eljárásunknál a 
vonatkozó szakmai és finan-
szírozási szabályok szerint 
jártunk el. Ugyancsak ezen az 
ülésen döntöttünk arról, hogy 
a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a csak menzások 
részére is biztosítani fogjuk a 
további két kiegészítő (tízórai, 
uzsonna) étkezés igénybevé-
telének lehetőségét.
Az egyek napirendi pont 

keretében Mondok József 
Polgármester Úr szólt arról, 
hogy három darab buszmeg-
álló alapja már elhelyezésre 
került és egy héten belül a 
felépítmények is rákerülnek. 
A következő testületi ülésen 
döntenek a helyi értéktár 
bizottság létrehozásáról. Egy 
Sárfehér Napon idelátogató 
- Riesenbeckből érkezett- 
vendég felajánlott a telepü-
lésnek egy mentőautót. Saj-
nos funkciójában nem lehet 
alkalmazni, de tanyagondnoki 
szolgálat ellátására alkalmas 
lesz. Várhatóan márciusban 
fogják ide szállítani a jár-
művet. A következő képvi-
selő-testületi ülés december 
16.-án lesz, amikor újabb két 
bizottság  - a mezőgazdasági 
és a közművelődési- oktatá-
si és sportbizottság- tagjait 
fogják megválasztani. Megkö-
szönte Bérces Lajos képviselő 
úr és az iskola tanárainak, 
diákjainak az október 23.-i 
rendezvény lebonyolítását. 
Megköszönte az első Adven-
ti vasárnap szervezőinek a 
színvonalas műsort. Várja a 
lakosságot a következő három 
alkalomra is. 
Zárt ülésen a Képviselő-

testület döntött Hegedűs-
né Cserne Henrietta Ildikó 
anyagi támogatási kérelméről 
(kislányát hetedszer műtötték 
szívproblémái miatt), önkor-
mányzati ingatlanok értékesí-
tésének előkészítéséről (Holló 
utca, régi posta és a felsővá-
rosi óvoda) és állást foglalt 
Tóthné Lóczi Anikó Ibolya 
bírósági keresetéről (tárgya: 
közterület használat).
 A december 16-ai ülésen a be-

vezető napirendi pontban 11 
határozat végrehajtásáról szó-
ló polgármesteri jelentést tár-
gyalta meg a Képviselő-testü-
let. A legörvendetesebb, hogy 
a Kormány 1723/2014.(XII.5.) 
Korm. határozatával – A 
Nemzeti Köznevelési Infrast-
ruktúra Fejlesztési Program 

keretében megvalósuló izsá-
ki és dunakeszi iskolaépítés 
egyes kérdéseiről, valamint a 
rendkívüli kormányzati intéz-
kedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat csopor-
tosításról – kimondta, hogy 
az izsáki iskola beruházás az 
Izsák közigazgatási területén 
fekvő 1817,1818, 1819,1920 
helyrajzi számú ingatlanon, 
és az izsáki iskola beruházás 
4.479 millió forint keretös-
szegű központi költségvetési 
forrásból valósul meg. Ez a 
támogatás olyan mértékű, 
mely több évtizedre megha-
tározhatja a város térségi 
funkcióját és fejlődését.
Első napirendi pontként a 

„Beszámoló a Polgármeste-
ri Hivatal munkájáról és a 
felügyeleti ellenőrzések ta-
pasztalatairól„ előterjesztést 
tárgyalta meg a testület. A 
napirend tárgyalását jogsza-
bály írja elő. Nem volt könnyű 
év, mivel három választást 
kellett lebonyolítani, végig 
létszámhiány volt a köztiszt-
viselőknél. Az előírt képesí-
tési feltételek hiánya miatt a 
legutóbb öt álláshelyre kiírt 
pályázatra 40 anyag érkezett 
és csak két álláshelyet sikerült 
végleg betölteni. A hivatal 
munkája kapcsán az elmúlt 
évben törvényességi észrevé-
tel nem volt. Az előterjesztés 
tárgyalásakor javaslatként 
felmerült, hogy ösztöndíjjal le-
hetne segíteni az egyetemen, 
főiskolán tanuló izsáki kötő-
déssel rendelkező hallgatókat, 
hogy tanulmányaik befejezése 
után Izsák városában vállalja-
nak munkát.
A következő napirendi pont 

Izsák Város Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről 
szóló 1/2014.(II.19.) önkor-
mányzati rendelet módosítása 
volt. Ez egy technikai jellegű 
átvezetésre irányult, mivel a 
bevételi és kiadási oldal egy-
mással megegyezően 8.764 
ezer forinttal  módosult.
A harmadik napirendi pont-

ban Izsák Város Önkormány-
zat 2015. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyásáról dön-
tött a Képviselő-testület. Jog-
szabály írja elő, hogy a követ-
kező évi ellenőrzési tervet a 
tárgyév december 31. napjáig 
kell elfogadni. Az éves ellen-
őrzési tervnek meghatározó 
szerepe lesz a következő évi 
költségvetésnél, mivel minden 
pénzügyi forrást meg kell vizs-
gálni ahhoz, hogy a kiadások 
teljesíthetők legyenek. Be kell 
szedni minden jogszabályon 
alapuló bevételt, a költségeket 
minimális szinten kell tartani 
és a likviditást folyamatosan 
biztosítani kell. Ezért kerül-
tek pontosan behatárolásra 
a magas, közepes és alacsony 
kockázatú tevékenységek. 
A negyedik napirendi pont a 

Helyi Értéktár létrehozásával 
kapcsolatos előterjesztés volt. 
Ennek jogszabályi alapját a 

magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló 2012. 
évi XXX. törvény teremtette 
meg. A cél a helyi értékek 
tudatosítása, számbavétele és 
védelmének biztosítása. Érté-
kelésünk szerint városunknak 
vannak ilyen értékei és a 
bizottságot,- mint szakmai 
testületet – létre kellett hoz-
ni, a működéshez szükséges 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzatot meg kellett alkotni. 
A testület 5 tagú bizottságot 
választott. A bizottság elnöke 
Tetézi Lajos, tagjai Ázsóth Ilo-
na történelemtanár, Gera Ár-
pád Zoltánné iskolaigazgató, 
Kállai Gyula nyugállományú 
hegybíró és Varga István vál-
lalkozó, a Tegyünk Izsákért 
Egyesület elnöke lett.
Az előző ülésen történt be-

jelentésnek megfelelően a 
Képviselő-testület a Polgár-
mester Úr előterjesztésére 
megválasztotta a Közművelő-
dési- Oktatási és Sportbizott-
ság, illetve a Mezőgazdasági 
Bizottság tagjait.
A Közművelődési- Oktatá-

si és Sportbizottság elnöke 
Bérces Lajos képviselő, tagjai 
Szabó József és Tetézi Attila 
képviselők, valamint Gréczi 
Gábor tanár és Lévai Ferenc-
né ÁMK vezető. A Mezőgaz-
dasági Bizottság elnöke Góhér 
Zoltán képviselő, tagjai Végh 
Tamás képviselő és Kállai 
Gyula ny. hegybíró. 
A külsős tagok eskütételére a 

következő rendes ülésen kerül 
sor. A zárt ülésen a Képvi-
selő-testület kk. Budai Áron  
és kk. Budai Fanni ingyenes 
étkeztetéséről, a Holló utcai 
ingatlanok értékesítéséről és 
Izsák Judit ingatlanalakítási 
kérelméről döntött.
A nyílt ülés végén Mondok 

József polgármester a követ-
kező tájékoztatást adta:
- Az év közben kivágott, il-

letve azokat a fákat, amiket 
a viharok kidöntöttek össze-
vágták, és az elkövetkezendő 
napokban, karácsonyig ki 
fogják szállítani a rászoruló 
családoknak.
- Lezsák Sándor országgyű-

lési képviselő Úr 18 település 
polgármesterének kéthavonta 
egy-egy fórumot, összejövetelt 
tart. December 11-én Izsákon 
tartották meg a soron követ-
kező összejövetelt. Jelen volt 
az Országos Vízügyi Igazgató-
ság Vezetője és fő témaként a 
belvízhelyzetek megoldását, 
segítését tárgyalták. A hozzá-
állás pozitív volt. A kormány-
zatot kérik a csapadékvíz 
elvezetőrendszer kiépítésének 
támogatására, amennyiben 
lesz rá lehetőség. 
- Elkészült a településen há-

rom új buszmegálló, melyek 
szerkezetük szerint bármikor 
áthelyezhetőek.
- Strullendorf testvérváros 

polgármestere levélben fejezte 
ki karácsonyi jókívánságait, 
Folytatás a 9. oldalon.
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valamint sikeres és boldog új 
évet kíván Izsák Város lako-
sainak. A 2015-ös évben lesz 
a testvérkapcsolat 20 éves év-
fordulója, melyre szeretettel 
várják az izsáki delegációt. 
A részletekről még a későb-
biekben fognak tájékoztatást 
küldeni.
- Lezsák Sándor úrral már 

több ízben beszélgettek a 
helyi munkahelyteremtés elő-
segítéséről. 2015 februárjában 
szeretnének egy vállalkozói 
fórumot összehívni Izsákon, 
és rendszeressé is szeretnék 
ezt tenni, segítve a vállalko-
zók munkáját, és a munka-
helyteremtés kérdését. 
- Megköszönte az Adventi 

ünnepségek szervezőinek és 
lebonyolítóinak a munkáját, 
köztük a Tegyünk Izsákért 
Egyesületnek, Prikkel László-
nak és Tetézi Lajosnak. 
- Megköszönte a képviselő 

– testület éves munkáját, és a 
lakosság türelmét. Véleménye 
szerint nagyon szép évet zárt 
a város mind költségvetésileg, 
mind városfejlesztésileg. 
- Boldog, Békés, Nyugodt 

Karácsonyi Ünnepeket és 
Sikerekben Gazdag Boldog 
Új Évet kíván Izsák Város 
lakosságának. 
A Képviselő-testület éves 

közmeghallgatását 16 órai 
kezdettel tartotta. A beveze-
tőben Mondok József polgár-
mester adott tájékoztatást 
a 2015. költségvetés főbb 
irányszámainak alakulásáról, 
a tervezett fejlesztésekről.
Elmondta, hogy a város 

2015-ben előreláthatóan 542 
millió forint bevételből gaz-
dálkodhat, ami 12 százalékkal 
kevesebb mint az előző évben. 
A működési kiadások 506 
millió forintot jelentenek, míg 
közvetlenül fejlesztésre 36 
millió forint az előirányzat. 
Ezt egészíti ki az ingatlanok 
(Holló utcai ingatlanok, Sza-
badság tér 12, Kossuth Lajos 
u.85.) értékesítési bevétele, 
mely terveink szerint 30-45 
millió forintot jelent.
Főbb feladatok: 
- az általános iskola projekt 

előkészítése, három telek 
megvásárlása,
- közvilágítás korszerűsítése, 

mely az áram és karbantartási 
díjmegtakarításból finanszí-
rozható,
- a város parkolási - közleke-

dési problémáinak megoldása, 
új forgalmi rend kialakítása 
(jelzőtáblák, tükrök, felfesté-
sek stb.)
- tanyagondnoki szolgálat 

működési feltételeinek meg-
temetése,
- megújuló energia pályáza-

tok benyújtása (művelődési 
ház, hivatal, sportcsarnok),
- az Izsák Inno-Kom Nonpro-

fit Kft. átszervezése,
- Kormányportál kialakításá-

nak támogatása,
- az elkövetkező öt vére szóló 

gazdasági program kidolgozása.
A közmeghallgatást a televí-

zió egyes adásban közvetítette 
és valószínű ez volt az oka 
annak, hogy egy izsáki lakos 
jelent meg.
Sutus-Juhász Magdolna több 

kérdést fogalmazott meg, me-
lyek valójában 4 csoportba von-
hatók össze. (Mivel a részletes 
jegyzőkönyv olvasható lesz a 
város honlapján és a lapzárta 
is sürget, rövidített összefogla-
lót adunk ezekről.) Az első az 
iskolai projekt végrehajtása, a 
második az Izsák Inno-Kom 
Nonprofit Kft. működése, 
a harmadik a IZSÁK KOM 
Térségi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. ügyei, a negyedik pedig 
az önkormányzati adósságát-
vállalása és polgármester Úr 
gépkocsi használatának ügye. 
Első kérdéskör: Mi a beruhá-

zás tartalma, a három telek 
megvásárlásának és összevo-
násának költségét ki viseli, 
miért maradt ki a projektből 
az uszoda megépítése, az izsá-
ki vállalkozók milyen szerepet 
kapnak a kivitelezésben, ki 
végzi a bontási munkákat, mi 
lesz a nyolc és félezer négyzet-
méteren, mi lesz a jelenlegi 
sportcsarnok sorsa? 
Mondok József polgármester 

válaszában elmondta, hogy a 
három telek megvásárlásá-
nak, összevonásának költsége 
az önkormányzatot terheli 
ez valójában az önerő. Az 
uszodaépítés egy másik prog-
ramba tartozik és jelenleg 
azon munkálkodnak, hogy 
bekerüljenek a kedvezménye-
zettek köz. Az alvállalkozók 
bevonásáról nem tud nyi-
latkozni, de az izsáki óvoda 
építésénél a főbb munkákat 
helyi vállalkozó végezte. A 
bontási munkák elvégzése 
a projekt része, így az nem 
terheli a várost. A beépítési 
területen egy modern iskola 
működéséhez szükséges tan-
termek, sportcsarnok és egyéb 
kötelező helyiségek kerülnek 
kialakításra. A sportcsarnok 
a város tulajdonában marad 
és a lakosság használatába 
fog kerülni.
A második kérdéskör: A Holló 

utcai ingatlanok hasznosítási 
célja folyamatosan változik. 
A kft.-nek milyen bevétele 
származott a hasznosításból, 
kinek adták bérbe, mennyi-
be került eddig az ingatlan, 
mennyi bevétele keletkezett? 
Már egy éve beszélnek a kft. 
megtartásáról. Mennyit adott 
az önkormányzat a kft.-nek 
fenntartási célra, mit csinál-
nak jelenleg? Figyeli a kft. 
tevékenységét, de a nyolc em-
berből csak három munkája 
fogadható el. Miért nem lehet 
jobban odafigyelni, vagy meg 
kell szüntetni. 
Mondok József válaszában 

elmondta, hogy a Holló utcai 
ingatlanok értékesítéséről dön-
tött a Képviselő-testület és a 
Kiskunsági Nemzeti Park 50 

milliós ajánlatát fogadta el. A 
kft. átszervezés folyamatban 
van és hamarosan lezárásra 
kerül. Aki figyeli a kft. dolgozói-
nak munkáját annak tudni kell, 
hogy szombaton, vasárnap, 
ünnepnapokon, rendezvénye-
ken is dolgoznak a tényleges 
munkaidőn túl. Jelenleg a 
belvízelvezetéssel kapcsolatos 
árokásást és átfolyó lerakást 
végeznek, párhuzamosan az 
autóbuszvárók telepítésével. 
Szóbeli kiegészítésemben 

elmondtam, hogy az önkor-
mányzati vételár vonatkozá-
sában tárgyalás van a felszá-
molás alatt lévő pénzintézet-
tel. Az ingatlan bérbeadásával 
1,1 millió forint körüli bevétel 
keletkezett, elsősorban a köz-
foglalkoztatottak képezése 
után fizetett bérleti díjból. A 
kft.-nek november végéig 11 
millió forint saját bevétele 
keletkezett, a lízingdíj megfi-
zetéséhez az Önkormányzat 
9 millió forint körüli tagi 
kölcsönt nyújtott. 
Harmadik kérdéskör: Az 

Önkormányzatnak milyen 
összegű bevétele keletkezett a 
szelektív hulladékgyűjtésből, 
mert ha ráfizetéses lenne, 
akkor az állam nem vezette 
volna be? Milyen munkálatok 
folynak jelenleg a szemét-
telepen? Az éves szükséges 
vizsgálatok elvégzésre kerül-
nek, mert nem látja azokat a 
közzétételben. Honnan bérli a 

szállítójárműveket a kft.?
Mondok József polgármester 

elmondta, hogy az Önkor-
mányzatnak nincs bevétele, 
mert a társaság több önkor-
mányzat tulajdona és önál-
lóan gazdálkodik. Jelenleg 
a keletkező „csurgalékvíz” 
elhelyezéséhez szükséges 
tároló bővítési munkái foly-
nak. A munkák szakszerű 
irányítását a kft. végzi. A 
vizsgálatokat elvégzik.
Szóbeli kiegészítésemben fel-

vállaltam, hogy a vonatkozó 
törvényi előírások szerint a 
keletkező bevételről és a autók 
bérlete ügyéről írásban fogom 
tájékoztatni a kérdezőt.
Negyedik kérdéskör: Az 

Önkormányzat adósságállo-
mányát az állam átvállalta. 
Mennyi hitele van az önkor-
mányzatnak? Hogyan fizették 
volna vissza a 92 millió forin-
tot, ha nem lett volna adós-
ságrendezés? A Nissan típusú 
gépkocsi a hivatalnál vagy a 
kft.-nél van? Kik vezetik és 
vezetnek-e menetlevelet? A 
polgármester költségtérítést 
vesz fel és emellett használja a 
gépkocsit már 16 éve. Bírósági 
ítéletet olvasott már, hogy ez 
a kettő egyszerre nem jár.
Mondok József polgármes-

ter elmondta, hogy az autó a 
hivatal üzemeltetésében van, 
azt négy személy vezetheti és 
menetlevelet vezetnek.
Szóbeli kiegészítésemben 

elmondtam, hogy a polgár-
mesteri gépkocsi–használat 
a szokásjog alapján működik, 
mivel ez korábban is volt. 
A kettősség nem ismeretlen 
előttem, mert a Jogi- Pénz-
ügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság vizsgálata alapján a 
bizottsági ülésen elhangzott, 
hogy a választások után új 
szabályozásra kerül sor. En-
nek kidolgozása folyamatban 
van és 2015. január 1-jétől 
szeretnénk megszüntetni 
a jelenlegi gyakorlatot. Az 
adósságátvállalással érintett 
tartozás 290 millió forint 
körüli összeg volt és ezek 
korábbi beruházásokhoz kap-
csolódtak, útépítés esetén 25 
éves lejáratú kölcsönök for-
májában. A résztörlesztéseket 
az Önkormányzat a törlésig 
maradéktalanul teljesítette.
A közmeghallgatás Mondok 

József ünnepi jókívánságaival 
zárult.
Tisztelt Izsákiak! Tisztelt 

Olvasók!
Megköszönöm egész évi fi-

gyelmüket, segítségüket. Kí-
vánok Önöknek kellemes Ka-
rácsonyi Ünnepeket, eredmé-
nyekben, erőben, egészségben 
és családi békében eltöltendő 
Boldog Új Évet!

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző 

2014. december 13.
Izsák Város Önkormányzata 

Sajtóközlemény
IzSáK VároS 

ÖnKorMánYzATánAK 
SZERVEZETFEJLESZTÉSE

2013. január 1-jével a járási kormányhivatalok 
megkezdték működésüket, melynek következtében 
az önkormányzat hatósági feladat és hatáskörei 
megváltoztak, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és 
egyéb jogszabályok alapvetően átrendezték az állam és az önkormányzatok közötti feladat-
megosztást. Az új helyzet megkívánja, hogy az Önkormányzat felülvizsgálja jelenlegi mű-
ködését, felvázolja a fejlesztendő területeket, tervet készítsen működésének átalakítására, 
majd bevezesse a szükséges intézkedéseket.  
Izsák Város Önkormányzata jelen ÁROP pályázatának átfogó célja a jogszabályi változások 

által meghatározott közszolgáltatási tevékenység kialakítása, az új feladatkörnek megfelelő 
költséghatékony és a lakossági igényeknek megfelelő fejlesztése és településmenedzsment 
szemléletű városgazdálkodás és irányítás gyakorlatának megalapozása.
A projekt során elvégzett tevékenységek: 
- „Közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mérés I. felmérés”, 
- „Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési pályázat felülvizsgálata”, 
- „Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata”, 
- „Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stra-

tégiájának kidolgozása”, 
-  „Humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata”
-  „A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe 

vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók vonatkozásában”
- „Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon követése”
- „Intézményi feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása”,
- „Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata”
-  „Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid távú opcióinak alkalmazása” 
- „Közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mérés II. felmérés”
-  „Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon követése”
A projekt közép-, és hosszú távon hozzájárul Izsák Város Önkormányzatának hatékony 

működéséhez, a megváltozott feladatkörnek és a lakossági igényeknek jobban megfelelő 
szervezeti működés kialakításához és a nyújtott közszolgáltatási színvonal emeléséhez. A 
projekt eredmények más szervezetekre, intézményekre történő adoptálása megalapozza az 
önkormányzatnál a menedzsment szemléletű, fenntartható és költséghatékony önkormány-
zati gazdálkodás kialakítását. 
A projekt zárás időpontja: 2014. december 31.

Folytatás a 8. oldalról.
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Decemberi események
Karácsonyi készülődés az alsó tagozaton
Több éves hagyományt őrzünk azzal az alsó tagozaton, 

hogy az adventi koszorú gyertyáit minden héten más év-
folyam gyújthatja meg egy-egy rövid műsor keretében. Így 
szeretnénk lelkileg is ráhangolni gyermekeinket az ünnep 
meghittségére. Az idén a három hetet meghaladó projekt 
keretében az adventi időszak jeles napjait, eseményeit 
dolgozzuk fel, ezért az „Advent - Karácsony” címet kapta. 
Így jobban megismerhetjük a régi és mai hagyományokat, 
szokásokat.
A tanórákon és tanórán kívül lelkesen készülhetnek az 

ünnepi asztaldísz készítésére a családnak, képeslapokat 
és ünnepi szalvétákat gyűjthetnek. Karácsonyi aján-
dékkészítő délutánon vehetnek részt, verseket, dalokat 
tanulhatnak a gyertyagyújtásokra, bekapcsolódhatnak a 
városi hagyományok ápolásába, rendezvényeibe. A régi 
karácsonyok felidézésébe bevonhatják a családok idősebb 
tagjait: nagyszülőket, dédszülőket. A múltat idézve „öl-
töztethetik” majd fel az alsó tagozat karácsonyfáját saját 
készítésű díszekkel.
Izgalommal készülhetnek a városi gyertyagyújtás har-

madik alkalmára, amikorra meglepetést készíthetnek az 
alkalomra egybegyűlt résztvevőknek. Az „adni jó” élmé-
nyét élhetik át az utolsó tanítási héten, amikor egymásnak 
szerezhetnek örömet jócselekedeteikkel. 
December 1-jén, hétfőn a negyedik évfolyam egy szerény 

műsor keretében meggyújtotta az első adventi gyertyát.

Adventi első gyertyagyújtás az iskolában
„Nemsokára meggyújtjuk az első gyertyát az adventi 

koszorún, ami azt jelenti, hogy mi negyedikesek előadást 
fogunk tartani az iskolában. Egy hetünk van arra, hogy 
felkészüljünk.

Felvirradt a 
nagy nap! Az 
iskolában el-
kezdődik az 
advent, meg-
g y ú j t j u k  a 
koszorún az 
első gyertyát! 
N a g y o n  i z -
gultam, mivel 
nem minden 
nap szoktam 

fellépni az egész iskola előtt. Kissé megnyugodtam, mi-
kor a gyerekek várakozó, figyelmes arcára tekintettem. 
Amikor én következtem, majd kiugrottam a bőrömből, 
újra a torkomban dobogott a szívem. Utána nagyon meg-
könnyebbültem. Szerencsére mindenki tudta a szöveget, 
jókor lépett be. A műsor alatt sokan tátott szájjal néztek, 
főként a kicsik. A műsor végén mindenki tapsolt, az osz-
tályfőnökeink velünk együtt örültek. 
Az elsős testvéremnek is tetszett a műsor. Türelmetlenül 

várja, hogy ők is sorra kerüljenek a gyertyagyújtásban. 
Mikor a szüleim hazaértek, elmeséltem nekik mindent, 
ők pedig büszkék voltak rám.”

Juhász Veronika, Pelejtei Hanga 
és Szabó Enikő

Karácsonyi mese
Volt egyszer egy kisfiú, akit Daninak hívtak. Dani nagyon 

rossz tanuló volt, órán szeretett rendetlenkedni és vissza-
beszélni a tanár néninek. Közeledett a karácsony. Dani 
a karácsonynak azt a részét szerette, amikor megkapta 
az ajándékot. Ő csak kapni szeretett, adni nem nagyon. 
Anyukája azt mondogatta:
- Ha nem változtatsz a jegyeiden és a viselkedéseden, 

elvisz a krampusz!
De Dani már tíz éves nagyfiú volt, ő már nem hitt ilyen 

butaságokban, és azt mondta:
- Anyu, te is tudod, hogy krampuszok nem is léteznek, 

csak ha nagypapit vagy egy barátodat meg nem kéred, 
hogy öltözzön be.
Az anyukája viszont győzködte:
- Márpedig krampuszok és Mikulás is van. 
Hosszasan mesélte el, hogy őt már el is vitte a krampusz 

gyerekkorában. De Danit egy cseppet sem érdekelte, in-
kább bement a szobájába és nézte a tévét. 
Egy este, mikor már rég elaludt, csengőszóra és patkódob-

banásra lett figyelmes. Kikukucskált az ablakon, és ajjaj! a 
Mikulás és a szarvasai, velük együtt a krampuszok is meg-
érkeztek a nagy zsákkal. Dani hátán végigfutott a hideg.
- Ajjaj! Itt a Mikulás és a krampuszok is, és ott a virgács 

a kezében, mégiscsak igaza volt Anyának!
Amint belépett a Mikulás a krampuszokkal, Dani mécse-

se egyből eltört. A Mikulás nagy nehezen megnyugtatta:
- Azt hallottam, van itt egy Dani nevű kisgyerek, aki 

nagyon rosszul viselkedik az iskolában és itthon is. Nos, 
el kell, hogy vigyelek magammal egy kis beszélgetésre.
- Azért hozta ezt a nagy zsákot, hogy abban vigyen el, 

ugye? 

Nagyot nevetett erre a Mikulás:
- Dehogy abban viszlek, abban az ajándékok vannak! 

Azért jöttem, hogy segíts kiszállítani az ajándékokat. 
Segítesz?
- Hát persze! – válaszolta habozás nélkül Dani. 
Felszálltak a szánra és egy szempillantás alatt már az 

égboltot hasították. Amikor széthordták az összes aján-
dékot, megkérdezte a Mikulás:
- Na, milyen érzés volt adni? 
- Jó! Nagyon jó! - mondta Dani.
Leszálláskor a Mikulás így szólt:
- Egyet ígérj meg! Viselkedj negyedikeshez illőn és ezen-

túl legyen jobb adni, mint kapni. Megígéred?
- Igen!- felelte boldogan Dani.
Mielőtt a Mikulás elindult, egy kis zsákocskát nyomott 

Dani kezébe, és azt mondta, csak a szobájában nyissa ki. 
Elbúcsúztak egymástól. Dani bement a szobájába. A kis 
zsákból kikandikált a virgács. A virgácsra ragasztva egy 
kis cetli volt, amin ez állt: „Kedves Dani! Ne feledd el, amit 
mondtam! Jobb adni, mint kapni! Boldog karácsonyt kí-
vánok neked! Szeretettel: Mikulás barátod” A csomagban 
benne volt egy csomó édesség és egy hógömb, amiben egy 
porcelán hóember volt. Mosoly villant Dani arcán. 
Daniból rendes, fegyelmezett, igazi negyedikes lett. Azóta 

mindig készít ajándékot barátainak és hozzátartozóinak, 
vagy meglepi őket valami más módon.

Révész Rebeka
„Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így te-

szel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában… 
Higgy önmagadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a 
csoda, a szeretet.”
Békés, szeretetteljes ünnepeket kívánunk!

Tanulmányi versenyek
* Kiskőrösön jártunk
A Kiskőrösi Egységes Módszertani Intézmény 2014. ok-

tóber 16-án Járási KI MIT TUD-ot tartott szegregáltan 
és integráltan nevelt, tanulásban akadályozott, autista, 
látás, hallás, mozgássérült gyermekek számára. A verseny 
célja, hogy a tehetséges fogyatékos gyermekek részére is 
legyen egy olyan bemutatkozási fórum, ami megméret-
tetési lehetőséget ad, ahol szerepelhetnek, tehetségüket 
megmutathatják. 
A verseny kategóriái a következők voltak: versmondás, 

mesemondás, tánc (egyéni és csoportos), színdarab, báb 
előadás, ének (szóló és kórus) zene produkció, rajzverseny. 
A téma szabadon választott volt. A verseny korosztályi 
kategóriái: 1-4. osztály, 5-8. osztály és szakiskola. A bemu-
tatott produkciók időtartama maximum 4 perc lehetett. 
Iskolánk eltérő tantervű tagozatán is megrendeztük 

az elődöntőt. A járási versenyre 3 kategóriában tudtuk 
tanulóinkat nevezni. Versmondás: Márkus Vanessza 6.d 
osztály, zenei produkció: Almási Dávid László 8. d osztály, 
rajzverseny: Radics Tibor György 6. d osztály, Radics 
Krisztofer György 6. d osztály, Almási István József 8. 
d osztály és Varga István 8. d osztály. A versenyen szép 
eredményeket értünk el. Almási Dávid László citerázott 
és produkciójával II. helyezést ért el, a rajzversenyen 
pedig Radics György Tibor „Őszkerék” című rajza külön-
díjat kapott a zsűritől. Tanulóinknak gratulálunk a szép 
eredményekhez.      

Terecskei Zsoltné gyógypedagógus

* Versmondó verseny
2014. október 22-én az alsó tagozaton megtartottuk vers-

mondó versenyünket. Minden osztályból két ügyes tanuló 
mondhatta el versét az iskolai versenyen. A zsűri két 
korcsoportban értékelte őket. A győztesek majd a körzeti 
versenyeken képviselhetik iskolánkat. Eredmények:
1.-2.osztály
I. helyezett: Antal Róza 2.b
II. helyezett: Fodor Mirella 2.b

III. helyezett: Rácz Réka 2.c
3.-4.osztály
I. helyezett: Zsoldos Márton 3.a
II. helyezett: Tóth Rebeka 4.b
III. helyezett: Pelejtei Hanga 4.a

* Matematika
2014. november 17-én házi matematika versenyt tar-

tottunk a felső tagozatosoknak. 65 tanuló vett részt a 
megmérettetésen. Minden évfolyam első helyezettjei 
fogják iskolánkat képviselni Ágasegyházán, a Széchenyi 
István Matematikaversenyen.
5. évfolyam
I. helyezett: Lévai Bernadett 5.b
II. helyezett: Szabó Zsanett 5.c
III. helyezett: Geiger Dávid 5.c
6. évfolyam
I. helyezett: Cseh Dorina 6.a
II. helyezett: Somogyi Kitti 6.a
III. helyezett: Deák Trisztán 6.b
7. évfolyam
I. helyezett: Kiss Martina 7.c
II. helyezett: Haász Cintia 7.c
III. helyezett: Marton Mirella 7.c
8. évfolyam
I. helyezett: Koncsik Tamás 8.a
II. helyezett: Nagy Bíborka 8.b
III. helyezett: Dóczi Dávid 8.a

Magyar
* 2014. november 27-én rendeztük meg a felső tagoza-

tosok számára meghirdetett Balogh Józsefné Zsuzsika 
tanárnő emlékére szervezett házi szavalóversenyünket. 
A nyertesek könyvjutalmat kaptak.
5-6.évfolyam:
I. helyezett: Lévai Bernadett (5.b)
II. helyezett: Mezei Kristóf (6.a) és Nagy Márk (5.c)
III. helyezett: Mezei Eszter Anna (5.c) és Péter Debóra (5.a)
7-8. évfolyam:
I. helyezett: Csontos Viktória (8.a)
II. helyezett: Ö. Kovács Petra (7.c)
III. helyezett: Kocsis Dominika (8.a) 

* Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd verseny
December 9-én rendeztük meg a felső tagozatosok részére 

a Szép Magyar Beszéd versenyt, amelynek eredményei:
5. évfolyam
I. helyezett: Kocsis Geanina 5.a
II. helyezett: Hevér Izabella 5.a
III. helyezett: Csomor Zsombor és Nagy Márk 5.c
6. évfolyam
I. helyezett: Horváth Szandra 6.a
II. helyezett: Krasnyánszki Netta 6.b
7. évfolyam
I. helyezett: Miskovicz Alexa 7.b
II. helyezett: Csépe Erzsébet 7.c
8. évfolyam
I. helyezett: Kovács Brenda 8.b
II. helyezett: Csontos Viktória 8.a 
A helyezést elértek tárgyjutalomban részesültek.

Köszönet
Kedves Támogatóink!
Az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola harmadik osztályos tanulói és szülei 
nevében tisztelettel köszönjük, hogy jelenlétükkel, tombo-
latárgy adományozásával vagy pénzbeli hozzájárulással az 
idén is támogatták az erdei iskolások jótékonysági bálját. 
Mindezekkel lehetővé tették, hogy a családok erdei iskolai 
költségei csökkenjenek.
Köszönjük, hogy támogattak!

Tisztelettel: a 3. osztályok osztályfőnökei
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Elszármazott izsákiak
Dr. juharosné vitéz Molnár piroska 80 éves

A szülőfölddel az elszármazott 
izsákiak találkozóin és egyé 
módon is állandó kapcsolatot 
tartó kiváló óvodapedagógus, 
bábművész, a Történelmi Vi-
tézi Rend székkapitánya, Mol-
nár Piroska, Izsákon született 
1934. augusztus 20-án. Elemi 
iskoláit szülőhelyén végezte, 
majd Kecskeméten folytatta 
tanulmányait. Óvónői diplomá-
ját Budapesten, a Rózsák terei 
Óvónőképzőben szerezte. 1951-
től 1955-ig Kerekegyházán volt 
óvónő, azután két gyermekével 
néhány évet otthon töltött. 
1962-től 17 éven át a Kecske-
méti Óvónőképző Gyakorló 
Óvodájában gyakorló óvodai 
óvónőként, 1979-től nyugdí-
jazásáig, 1989-ig a Lánchíd 
Utcai Óvodában óvónőként 
dolgozott. Közben néhány 
évig a Kecskeméti Ciróka Báb-
színház amatőr bábművésze, 
illetve 1978-tól tíz éven át 
megyei bábszakreferens is 
volt. Kecskeméten az óvodások 
úszásoktatásának elindítása, 
az első játszóházak rendezése 
az ő nevéhez fűződik. Óvodai 
bábos műhelyt szervezett előbb 
a kecskeméti, majd a megyei 
óvónők részére, pedagógiai 
továbbképzéseket tartott japán 
és magyar pedagógusoknak, 
önálló bábkiállításai voltak. 
1986-tól 2000-ig a művelődési 
központban a Piróka Bábszín-
ház művészeti vezetői felada-
tait látta el, de aktívan játszott 
is a mesékben. UNIMA diplo-
más bábművész. A „komplex 
pedagógiai bábjáték” újszerű 
szemléletmódját, a „Pedagógiai 
bábjáték, avagy a Játék sója” 
című könyvében foglalta össze 
1989-ben. 1995 óta a Történel-
mi Vitézi Rend tagja, 2000-ben 
a Bács-Kiskun megyei alcsoport 
székkapitányává választották. 
Ma a rend tiszteletbeli székka-
pitánya. Kezdeményezésére, 
részvételével a Szentháromság 
temetőt rekonstruálták, felújí-
tották, hivatalos emlékhellyé 
nyilvánították. Szakmai és civil 
munkáját számos elismeréssel 
jutalmazták: Kiváló Pedagógus 
(1974, 1988), Közművelődésért 
Plakett (1984, 2000), UNIMA 
diploma (2002), Vitézi Rend 
érdemkereszt bronz, ezüst és 

arany fokozata, Nemzetvédel-
mi Kereszt ezüst fokozata, a 
Magyar Nemzetőrség Szolgála-
ti Érdemjel ezüst fokozat; III.o. 
„Magyar Hadisír gondozásért” 
(2008). 
„Dolgos alföldi családból szár-

mazom. Egyik nagyapám köz-
tiszteletben álló izsáki gazda 
volt, a másik Fülöpszálláson élt 
mint ny. lovas-rendőr. Édes-
apám Izsákon kántor-tanító-
ként dolgozott, és a református 
iskola igazgatója volt. Sajnos 
a második világháborúban, 
1943-ban hősi halált halt a 
Donnál. Édesanyám 32 éves 
volt ekkor, egész életében gyá-
szolta, színes ruhát soha többet 
föl nem vett. Nővéremet 1945-
ben – gyógyszerek hiányában 
– egy súlyos betegség vitte el, 
így bátyámmal ketten marad-
tunk testvérek. Ő is pedagógus 
lett, 2001-ben hunyt el. 
Az elemi iskola első négy évét 

Izsákon végeztem, azután ta-
nulmányaimat Kecskeméten 
folytattam. A Kaszap utcai in-
ternátusban laktam – a háború 
utáni évben a borsót, a babot, a 
tarhonyát, sőt, még az ágyat is 
otthonról hoztam –, reggelente 
innen jártunk szép rendben 
– mint az Abigél című film di-
ákjai – az Újkollégiumban lévő 
Református Gimnáziumba. 
Úgy emlékszem, egy pillanat 

alatt dőlt el bennem, hogy óvó-
nő leszek. Anyámnak megüzen-
tem döntésemet, aki először 
kétségbeesett a híren, azután 
fölutazott Pestre, és a fölvételi 
lehetőségek felől érdeklődött. 
A két fővárosi óvónőképző 
egyikében már lezárult a jelent-
kezés, a másik iskola épületébe 
érve a folyosón apám egyik 
ifjúkori barátjába botlott, aki 
a lányát vitte felvételiztetni. Az 
ismerős anyámat bemutatta az 
igazgatónak, aki avval engedte 
el őt, hogy «jöhet a kislánya». 
Másnap már ott is voltam, 
ősztől kezdve pedig a Rózsák 
terei Óvónőképző tanulója 
lettem. Bentlakó diák voltam, 
egy év múlva azonban ki kel-
lett költöznöm. Az államosítás 
időszakát éltük, szüleim egy-
kori kis szőlőjét, gyümölcsösét 
elvették, és ráadásul kuláknak 
nyilvánítottak. Emiatt már 
nem járt nekem a kollégium. 
Egy ideig nagynénémnél lak-
tam, majd harmadikban albér-
letet fizetett édesanyám értem. 
Nehéz időszak volt ez, ráadásul 
harmadévesként két év tan-
anyagát kellett megtanulni: 
szükség volt az óvónőkre. 
1951-ben, a diploma meg-

szerzése után Kerekegyházán 
kaptam állást. Csupán ketten 
voltunk akkor óvónők, és a 
közel száz gyerekkel bizony 
akadt munka elég. De szeret-
tem őket, jó szívvel emlékezem 
vissza ezekre az esztendőkre. 
Négy évig tartott ez az időszak, 

utána megházasodtam és Kecs-
kemétre költöztem. Férjemet 
még a fővárosban ismertem 
meg. Ő az Állatorvosi Egye-
temre járt. Iskoláink közelsé-
géből is adódott – mindössze 
kétutcányira volt az Óvónő-
képzőtől az egyetem –, no meg 
a kor szelleme is besegített: egy 
néptánccsoportba kerültünk, 
ott találkoztunk. Kapcsolatunk 
akkor sem szakadt meg, ami-
kor én befejeztem az óvónő-
képzőt, és amikor ő is végzett, 
Lászlófalván (napjainkban 
Szentkirály) kapott állást. 
21. születésnapomon, 1955. 
augusztus 20-án volt az eskü-
vőnk. A polgári Kecskeméten, 
az egyházi Budapesten, a Má-
tyás-templomban. Hamarosan 
kaptunk egy szolgálati lakást, 
a Kossuth körúton állt (ma 
Penny áruház van a helyén), 
tíz évig az volt az otthonunk. 
Ott születtek gyermekeim is, 
fiam 56-ban, lányom 58 kará-
csonyán. Közben építkezésbe 
fogtunk, és 10. házassági évfor-
dulónk napján költözhettünk 

saját otthonunkba, ma is itt, 
Kecskeméten, a Petúr bán 
utcában lakunk. 
Életem folytatásában ismét 

egy – hiszem, hogy nem vélet-
len – találkozás hozott válto-
zást. Kislányom óvodás lett, 
és egyik nap az óvodában 
összefutottam Burchardt Er-
zsébettel, a kecskeméti Óvó-
nőképző igazgatójával. Őt 
még Budapestről ismertem, a 
gyakorlatvezető tanárom volt. 
Kérdő szemmel nézett rám, 
és amikor megtudta, hogy 
gyerekeimmel otthon vagyok, 
tömören csak annyit mondott: 
«Holnap küldöm hozzád a hi-
vatalsegédet, szükségem van 
rád, és gyere, dolgozz nálunk!» 
Így is lett, és azután 17 éven át 
a kecskeméti óvónőképzőben 
maradtam. Nagyon szigorú 
voltam, a diákok prüszköltek is 
emiatt, de még ma is értékelik 
ezt, és öt évenként nagy-nagy 
szeretettel hívnak az osztály-
találkozókra. 
Kreatív ember vagyok, mindig 

másképp akartam a dolgo-
kat csinálni, mint a többiek. 
Kísérleti óvodai csoportokat 
vezettem, a kísérleti oktatás 
anyagát is kidolgoztam az 
Országos Pedagógiai Intézet 
megbízására. Számos bemu-
tató foglalkozást tartottam 
hazai és külföldi szakembe-
reknek egyaránt. Az ország 
sok-sok településére kaptam 
meghívást, a komplex szemlé-
letmódra épített, óvodásoknak 
szánt anyagot például több 
mint 50 helyen mutattam be. 
Az óvodások úszásoktatását is 
én indítottam el, de a só-liszt-
gyurma és az árnyjáték mint 
szemléltető eszköz bevezetését 
is én kezdtem el a Képzőben. 
A gyakorló óvoda ünnepi ren-

dezvényei mindig fontosak vol-
tak számomra. A programokra 
heteken keresztül próbáltam a 
gyerekekkel, mesefeldolgozá-
sainkat a kollégák és a szülők 
is örömmel nézték, ma is emle-
getik. 1979-ben egy anyák napi 
ünnepségen a zenei aláfestést 
adó hangkazetta az előadás 

előtti percekben szőrén-szálán 
eltűnt. A tettes kiderítését a ve-
zetők nem tartották fontosnak, 
én azonban nem fogadtam el az 
ügy eltussolását. Megsértőd-
tem, és a Lánchíd Utcai Óvodá-
ban folytattam munkámat. Tíz 
szép évet töltöttem ott, onnan 
mentem nyugdíjba. 
A bábjátékkal még gimnazis-

taként találkoztam először. 
Dr. Bakkayné Éva tanárnő 
ismertette meg velem a rejtel-
meit, azután évekkel később ő 
vezetett be a bábos körökbe is. 
Egy ideig a Ciróka Bábszínház 
tagja is voltam, azután amikor 
ők profikká váltak, én már nem 
követtem őket. A Művelődési 
Központban folytattam, már 
«Piróka Bábszínház» néven, 
játékosként, rendezőként, a 
csoport művészeti vezetője-
ként. 13 évig vettem részt az 
ott folyó munkában, 2000-ben 
búcsúztunk el ott a gyerek és 
felnőtt nézőinktől. 
1992-ben a Petőfi Népében 

olvastam egy cikket az első 

vitézavatásról. Nagyon meg-
ragadott az információ, hi-
szen halála után apám magas 
kitüntetést kapott, amely őt a 
Vitézi Rendbe való felvételre 
jogosította, de amiben sajnos 
hősi halála őt megakadályozta. 
Megtudtam, viszont, hogy az 
utódok örökölhetik és kér-
hetik felvételüket a Rendbe 
újra. Persze korábban erről 
a családban szó sem eshetett 
– az egykori iratokat rejteget-
nünk kellett, és időközben el 
is vesztek –, de a hírt olvasva 
felbuzdultam és kutatni kezd-
tem. Apám érdemét akartam 
tisztázni, és szerettem volna a 
bátyámat – a cím várományo-
saként – annak felavattatá-
sára megnyerni. Az újságcikk 
szerzője révén kapcsolatba 
léptem a Vitézi Rend egyik 
tagjával, tanácsára a Hadtör-
téneti Intézetbe mentem el, és 
ott néhány órás keresés után 
a korabeli dokumentumokban 
megtaláltam apám nevét, ki-
tüntetését. A doni bajtársakkal 
is megismerkedtem, ők is sokat 
segítettek nekem. Közben 
kiderült, hogy amire én nem 
is gondoltam, nő is lehet a 
Történelmi Vitézi Rend tagja, 
és én az apám iránti tisztelet 
miatt kértem is a felvételemet. 
1995 őszén avattak vitézzé, 
később hadnagy, majd néhány 
évi hadnagyi elöljárói munka 
után – a nők közül elsőként 
– székkapitány lettem. Büszke 
vagyok arra, hogy tíz évig egy 
kiváló csoportot vezethettem, 
hogy a Szentháromság temető 
felújítását megszervezhettem 
és a nemzetőr bajtársakkal 
együtt elindíthattam, átadhat-
tam Kecskemét városának egy 
szép ünnepség keretében. A 
munkákban, a nevek kutatásá-
ban, újraírásában részt vettem, 
ezért kormánykitüntetést is 
kaptam. Annak is örülök, 
hogy a városházi Horthy-kép 
felkutatásának is aktív részese 
lehettem. Személyes kapcsola-
tom és ismeretségem Horthy 
István özvegyével, Ilona as-
szonnyal is kötelezett erre a 
munkára. 
Mindig bizakodó ember voltam, 

most is optimista vagyok. Ma 
négy diplomás unokám és két 
dédunokám is köszönthet majd. 
Hiszem, hogy a jó Isten mindig 
ad célt és feladatot. Egymásra 
épültek eddig is a feladataim, és 
mint a tetőcserepek, a munkáim 
szinte egymással összefonódva 
követték az életemben egymást. 
Vallom, hogy 
«Isten markában élni a legna-

gyobb kaland.
Hol megszorít, hol szabadjára 

enged,
de fogva tart akkor is, ha jő a 

végső pillanat.
Érzed biztonságos tenyerét, 

magadra sose hagy! »”
(Forrás: Hírös Naptár)

Férjével és unokáival
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Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata

Felelõs kiadó: Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ
Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,

Bálint Vilmos, Bagócsi Károly,
Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila
Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu
Hirdetésfelvétel: Izsák Innokom Nonprofit Kft. 

Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

ISSn 1587-7418

ÜGYELETEK
orVoSI ElérHETŐSéGEK

8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYElET nAponTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig

péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IzSáKI orVoSoK DéluTánI ElérHETŐSéGE

hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. rigó józsef zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. rigó józsef zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844

Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594 
Kábeltévé ügyelet

Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
rendõrség: 06-78/501-400

Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423
polgárőrség: 06-30-621-6071

Születtek: Kovács Panna (anyja neve: Sponga Barbara), 
Juhász Áron Noel (anyja neve: Nagy Beatrix), Bóni Linett 
Zafira (anyja neve: Bóni Edina), Máté Janka (anyja neve: 
Fekete Ilona), Patai Fatime Virgínia (anyja neve: Radics 
Dzsenifer), Varró Valter (anyja neve: Halek Anita), Kamasz 
Vejke (anyja neve: Páncél Anett)

Házasságkötés: Nem volt.

Meghaltak: Lakatos Csaba– 26 éves – Izsák, Szajor d. 173., 
Száfner János– 73 éves – Izsák, Kossuth L. u. 138., Tóth 
Pál – 66 éves – Izsák, Orgoványi út 28., Sponga Imre – 81 
éves – Pásztor u. 34., ifj. Heiser János – 42 éves – Izsák, 
Hunyadi u. 9/a, Leitem Henrikné sz: Varga Katalin – 91 
éves – Izsák, Damjanich u. 15., Paksi Imréné sz: Mezei 
Etelka – 87 éves – Izsák, Attila u. 23., Menyhárt Sándor 
– 80 éves – Izsák, Széktói u. 18.

MEGEMLÉKEZÉS
„Mi számomra a boldogság?
Legyen béke, szeretet és harmónia a szívemben
és ezt sugározni is tudjam mások felé.
Fürdeni és megpihenni Isten szeretetében.”

(dr. Nagy Izabella, 2004. július 10.)
„Aki ismerte Őt csak szerette”

Két éve már, hogy
szerettünket elveszítettük.

orESKóné
DR. NAGY IZABELLA

halálának évfordulóján köszönetünket fejezzük ki
azoknak, akik felkeresték a sírját, virágot, koszorút

helyeztek el, imát mondtak érte!
Szerető családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnék mondani 
a Kecskeméti Hitgyülekezetnek 

és izsáki tagjainak, 
hogy lakásom rendbehozatalában segítettek. 

Látó Imréné (Bóni Katalin), Izsákról.

Rendkívüli 
kedvezmény! 

Akár 720.000 Ft
állami támogatást 

is igényelhet!
    Tájékoztatás: 

70/614-6010

Tisztelt Izsákiak!
január 15-én 17 órakor

képviselői fogadóórát tartok a
Művelődési Házban. 

Minden érdeklődőt szeretettel várok!
Tetézi Attila

Felajánlás!
A csaknem 25 éves múltra visszatekintő Benyovsz-

ky Kft. felajánlja a városnak, hogy amennyiben a 
városfejlesztési beruházásokhoz az Izsák 1-es bá-
nyából elégítik ki a szükségleteiket (homok, agyag, 
termőföld), akkor a vásárolt anyag árának, adózott, 
nettó 50%-át a Gyermekjóléti és Családsegítő Szol-
gálattal egyeztetve, rászorulóknak ajánlja fel, tartós 
élelmiszer és tüzelő formájában. Ezen felajánlás 
visszavonásig érvényes.

December 24. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Adventi gyertyagyújtás 
– 4. gyertya
19:25: „Új csillagnak új Királya” 
- mese és muzsika a kis Jézus 
születéséről

December 25. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás 
– 4. gyertya
19:25: A Városi Vegyeskar adven-
ti hangverseny

Január 7. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: A Városi Vegyeskar adven-
ti hangverseny
20:00: „Új csillagnak új Királya” 
- mese és muzsika a kis Jézus 
születéséről

Január 8. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: A Városi Vegyeskar adven-
ti hangverseny (ism.)
20:00: „Új csillagnak új Királya” 
- mese és muzsika a kis Jézus 
születéséről (ism.)

Január 14. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Esélyes - magazin műsor
19:35: Megyei Krónika
20:05: Erzsébet-út 3. r.

Január 15. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó
19:35: Sárfehér Napok 2014. 5. r.

Január 21. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Esélyes - magazin műsor 
(ism.)
19:35: Megyei Krónika (ism.)
20:05: Erzsébet-út 3. r. (ism.)

Január 22. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó (ism.)
19:35: Sárfehér Napok 2014. 5. 
r. (ism.)


