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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Kelet felől jön egy vonat...
Január 24-én a Tegyünk 

Izsákért Egyesület izsáki 
színházi esték sorozatá-
nak idei első előadása-
ként, „Kelet felől jön egy 
vonat” címmel, Zayzon 
Ágnes énekes és együt-
tesének, vagy ahogyan 
ők nevezik magukat, 
bandájának emlékező 
műsorát láthatták a Mű-
velődési Házat zsúfolásig 
megtöltő nézők. A 100 
évvel ezelőtt zajlott első 
világháború egyszerű 
katonáira emlékeztetett 
a színvonalas műsor. Az 
est főhajtás volt azok 
előtt, akik nem okozói, 
hanem vétlen elszenve-
dői, áldozatai voltak az 
első világégésnek. Akiket 
a meggyőződésüket ka-
méleonként változtatga-
tó politikai haszonlesők, 

szélhámosok hosszú időn 
át bűnösöknek bélyegez-
tek. Őket, akik „csupán” 
a hazájukat szolgálták. 
Ha kellett, a vérük árán 
is. 
Zayzon Ágnes, akinek 

szülei és nagyanyja Izsá-
kon élnek, s maga is itt 
élt hosszabb időn át, ma 
már családjával szülő-
falujában, a Sepsiszent-
györgy melletti Sepsi-
bodokon lakik. Visz- 

szatérve gyökereihez, 
történelemszakos tanár-
ként, népdalénekesként, 
gyűjtőként olyan mező-
ségi (a Mezőség folyókkal 
határolt erdő nélküli 
dombvidék Erdélyben, 
az Erdélyi-medencében, 
Kolozs, Maros és Besz-
terce-Naszód megyék 
egymással határos vidé-
kein) prózai és népzenei 
anyagokat gyűjtött cso-
korba és szerkesztett 

műsorrá, amelyek a há-
ború hétköznapi hőseit 
idézték elénk. Esendő-
ségükkel és nagyszerű-
ségükkel együtt. 
Zayzon Ágnesék „vona-

ta” kelet felől, a Székely-
földről érkezett hozzánk 
Műsorukkal az erdélyi 
múlt, személyükkel az 
erdélyi jelen üzenetét 
hozva a közös emléke-
zésre. Gajzágó Zsuzsa 
és Fazakas Géza szín-
művészek, valamint az 
Ágit kísérő banda tagjai, 
Gáspár Csaba hegedűs, 
Kelemen István hegedűs, 
Fazakas Albert brácsás, 
Szilágyi László brácsás, 
Csibi Szabolcs nagybő-
gős, méltó módon és hi-
telesen tolmácsolták az 
üzeneteket.

-tetézi-

Meghívó
Március 15-én (vasárnap) 9 órakor 

a Művelődési Házban tartjuk 
az 1848/49-es Forradalom 

és Szabadságharc 
167. évfordulójára 

emlékező városi ünnepséget.

Ünnepi beszédet Mondok József 
polgármester mond. Emlékező műsort 
az iskola tanulói adnak. Az ünnepség 
zárásaként elhelyezzük az emlékezés 

koszorúit 
a ’48-as emlékműnél.

Minden Izsákit tisztelettel várunk a 
megemlékezésre!
Izsák Város Önkormányzata

A Rónasági Takarékszövetkezet fiókot nyitott Izsákon Negyvenötödik verseny-
évadját nyitotta meg 

a magyar fogathajtósport
Az Orgovány és Vidéke 

Takarékszövetkezet tavaly 
júliusi csődje után egy ide-
ig üresen állt a Szabadság 
téri szövetkezeti bankfiók. 
Az izsákiak találgatták is, 
mi lesz az elegáns épület 
sorsa. Mára vége a ta-
lánynak. A fülöpszállási 
Rónasági Takarékszövet-
kezet vette meg a fiókot, 
s izsáki kirendeltséget 
nyitott benne. Losonczy 
Gáborné elnök-ügyveze-
tővel beszélgettünk eddigi 
működésükről és izsáki 
terveikről.
- Az izsákiak előtt eddig 

sem volt teljesen ismeretlen 
a Rónasági Takarékszövet-
kezet, ám ügyfélként csak 
kevesen vették igénybe szol-
gáltatásaikat, hiszen hely-
ben is volt takarék. Most 
viszont már kizárólag önök 
„a takarék” Izsákon is.
-  Valóban, szeptembertől 

Izsákon is várjuk az ügy-
feleket. A Rónasági Taka-
rékszövetkezet 1958 óta 
áll lakossági és vállalkozói 
ügyfelei rendelkezésére. 
2014-ben nemcsak az izsá-
ki fiókkal „növekedtünk”, 
hanem Ágasegyházán is 
kirendeltséget nyitottunk. 
Ezekkel együtt már tizen-
négy fiókban végezzük 
pénzügyi szolgáltatásain-
kat. Az új kirendeltségek 
nyitásával elsősorban az 
volt a célunk, hogy a pénz-
ügyeket az adott települé-
sek lakosságához közelebb 
hozzuk, és minden pénz-
ügyi műveletet helyben 
tegyünk elérhetővé. 
Szövetkezetünket fennál-

lásának évtizedei alatt di-
namikus fejlődés, ügyfele-

ink maximális kiszolgálása 
jellemezte és ez motiválta 
munkánkat is. Emellett 
folyamatosan ügyeltünk a 
biztonságos gazdálkodás-
ra. Megalakulásunk óta 
önerőből fejlődtünk, mű-
ködési területünket saját 
elhatározásból bővítettük. 
Fúzióban, és egyesülésben 
nem vettünk részt. Igen 
hosszú ideje a nagyobb 
méretű takarékszövetke-
zetek között vagyunk. Fő 
célkitűzésünk a biztonsá-
gos gazdálkodás, felelőtlen 
ígéretekkel nem vállaltunk 
és a jövőben sem vállalunk 
kötelezettségeket.
- Talán ön sem vitatja, 

hogy az orgoványi takarék 
felszámolását látva, ön-
kéntelenül is felvetődik az 
emberben a kérdés, hogy az 
önök pénzintézetét biztosan 
nem érheti hasonló - fino-
man fogalmazva -  baj?
- Az eddigi kitartó és kö-

vetkezetes munkánk olyan 
eredményt hozott, hogy ki-
jelenthetem, semmi hason-
ló nem érhet bennünket. Az 
elmúlt évben befejeződött 

a takarékszövetkezetek 
teljes körű átvilágítása, 
és ma már elmondhatjuk, 
hogy 2014 novemberétől 
a Takarékbank vezette 
Garanciaközösség teljes 
jogú tagjaként működhet 
tovább a Rónasági Takarék-
szövetkezet. Ez azt jelenti, 
hogy minden ügyfelünk, 
legyen az vállalkozás, vagy 
magánszemély, élvezheti a 
kettős biztonság nyújtotta 
előnyöket. Ügyfeleink pénz-
ügyeinek biztonságát már 
két szervezet garantálja. 
Egyrészt az OBA, más-
részt a Garanciaközösség 
védelme is a rendelkezésre 
áll. Tehát a nálunk őrzött 
betétek, összeghatártól 
függetlenül teljes körű vé-
delmet élveznek. Nevünk 
mostantól egyet jelent a 
biztonsággal.
- Terveznek-e stratégiai 

váltást, átalakítást a megnö-
vekedett ügyfélkör miatt?
- Stratégiai céljaink között 

mindig is a versenyhez való 
alkalmazkodás, ügyfélkap-
csolatainkban a partnerség, 
és szolgáltatási köreink bő-

vítése szerepelt, s szerepel 
most is. Jelentős fejleszté-
seket hajtottunk végre az 
utóbbi években is, ennek 
következtében ma már el-
mondhatjuk, hogy fiókjaink 
szolgáltatási köre, külleme, 
informatikai felszereltsége 
a mai követelményeknek 
teljes mértékben megfelel, 
és korszerű. A biztonságos, 
a jogszerű és a bankokkal 
szemben támasztott ma-
gas követelmények miatt 
azonban nem szabad el-
hallgatnunk azt sem, hogy 
munkánk kismértékű le-
lassulása figyelhető meg, a 
megnövekedett dokumen-
táció miatt. Ez azonban 
egyértelműen ügyfeleink 
érdekeit szolgálja.
- Ha az izsákiak betérnek 

a Rónaságiba, a régi dolgo-
zókkal találkozhatnak. Ez a 
bizalmukat csak növelheti, 
hiszen mindig rugalmas, 
figyelmes kiszolgálást kap-
tak tőlük. 
- Így igaz. Nemcsak a régi 

helyen, hanem a megszo-
kott munkatársakkal, ám 
új lendülettel várjuk ügy-
feleinket. Úgy a betétgyűj-
tés, a befektetési üzletág, 
a számlavezetések, mint 
a lakosság és a vállalko-
zások finanszírozásában, 
azaz a gazdálkodók hitel-
lel történő ellátásában. 
Jelenlegi piaci pozíciónk 
megtartását nagyon fon-
tosnak tartjuk, ezért Izsá-
kon is azt szeretnénk, ha 
minden család kapcsolód-
na pénzügyeivel Taka-
rékszövetkezetünkhöz. 
Mi helyben, a helyiekkel, 
a helyiekért munkálko-
dunk!                 -tetézi-

A Magyar Lovas Szövetség 
Fogathajtó szakágához tar-
tozó egyesületek küldöttei, 
Mondok József elnökletével 
február 18.-án tartotta évi 
rendes közgyűlését a Biczó 
csárdában. A múlt év érté-
kelése mellett a 2015. évi 
feladatok, versenynaptár ös-
szeállítás, szabálymódosítás, 
szakemberképzés, Talent 
program beindítása szerepelt 
a napirendben.A közgyűlés 
első részében egyperces tisz-
teletadással emlékezetek 
meg az elmúlt évben elhunyt 
legendás lovasemberekről 
- Kocsi Jánosról, dr. Szabó 
Lajosról, Fekete Antalról, 
Herczogh Emílről és dr. 
Bódi Gyuláról. Majd Mondok 
József elnöki beszámolóját 
vitatták meg a küldöttek. Az 
elnök értékelte a 2014-es év 
eredményeit és kritikusan 
szólt a szakág sebezhető 
pontjairól: kiöregedett a bírói 
testület és a generációváltás 

nem megy egyik napról a má-
sikra, a szakemberképzés a 
továbblépés, a továbbfejlődés 
kulcsa, hiszen a versenyzői 
létszám, a bejelentett lovak 
száma a rendezett versenyek 
száma, örvendetesen javult 
az utóbbi években és ered-
ményekkel sem maradtak 
adósak legjobbjaink. Teendő, 
feladat van bőven a 2015-
ös esztendőben is, hiszen 
három világbajnokságon és 
egy Európa-bajnokságon 
szerepelnek majd legjobbja-
ink - mondta az elnök, aki 
hozzátette, hogy az elvárások 
ismertek, érmeket világbaj-
noki címeket vár a hazai 
közvélemény legjobbjaink-
tól. A szakág és a szövetség 
vezetése a lehetőségeihez 
mérten igyekszik a legjobb 
feltételeket megteremteni 
a világversenyekre készülő 
versenyzők felkészüléséhez, 
s a szakember képzéshez.
Folytatás a 2. oldalon.

A Biczó csárda adott otthont a Magyar Lovas 
Szövetség fogathajtó szakági értekezletének, 

ahol Mondok József szakági elnök értékelte az el-
múlt év munkáját és ismertette az ez évi terveket

Takarékszövetkezeti fiók Izsákon
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bor-
termelők 

Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormány-

zatának Képviselő-testület 
2015. évi első ülését febru-
ár 3-án tartotta.
A napirend elfogadása 

előtt a testület elfogadta a 
lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásá-
ról szóló polgármesteri je-
lentést és a tett intézkedé-
seket 16 határozat esetében 
jóváhagyta.
A Képviselő-testület elfo-

gadta a 2015. évi munka-
tervével kapcsolatos elő-
terjesztést, mely szerint 
várhatóan 10 ülésen 46 
napirendi pont megtárgya-
lására készül írásos előter-
jesztés. 
Természetesen amennyi-

ben rendkívüli és zárt ülé-
sek megtartása szükséges, 
akkor azokra esedékes-
ségük időpontjában sor 
kerül.
A második napirendi pont 

keretében a Képviselő-tes-
tület Izsák Város 2015. évi 
költségvetését tárgyalta 
első fordulóban. Korábbi 
évekből bevett gyakorlat, 
hogy a közmeghallgatáshoz 
kapcsolódóan kerül sor a 
költségvetési koncepció 
– ezt 2014-től már nem 
kötelező készíteni - ismer-
tetése, mely valójában a 
tervezési célokat és az adott 
időpontban rendelkezésre 
álló információk alapján a 
várható bevételeket veszi 
számba. Ezek után kerül 
sor az első fordulóban a 
bevételi és kiadási elő-
irányzatok sarokszámai-
nak meghatározására, a 
kötelező és önként vállalt 
feladatok számbavételére, 
a működési és felhalmozási 
kiadások kiemelt összegi-
nek meghatározására és a 
végrehajtáshoz szükséges 
további információk pon-
tosítására.
Mindezek alapján a testü-

let 496.250 ezer forintban 
határozta meg a költségve-
tés főösszegét, rögzítette a 
fejlesztési célok sorrendjét 
és a kapcsolódó finanszíro-
zás forrásait. Így kiemelt 
fejlesztési célként került 
meghatározásra az iskolai 
projekthez kapcsolódó há-
rom szomszédos ingatlan 
megvásárlása, az Izsák 
és térsége szennyvíz-be-
ruházáshoz kapcsolódó 
önerő biztosítása, a LED 
közvilágítás kiépítése. To-
vábbi feladatként került 
meghatározásra a napele-
mes rendszer kiépítése a 
városházán és a sportcsar-
nokon, a városi parkolási 

problémák megoldása és 
új közlekedési rend kiala-
kítása, a tanyagondnoki 
szolgálat megszervezése, 
az ivóvízvagyon értéke-
lésének végrehajtása és a 
város alsófekvésű részein 
a belvíz elvezetési program 
végrehajtására.
A Képviselő- testület kü-

lön egyedi határozatokkal 
döntött a BÁCSVÍZ tevé-
kenységével kapcsolatos 
feladatok ütemezéséről, az 
Izsák és Térsége Szenny-
vízberuházáshoz szükséges 
pályázati önerő biztosí-
tásáról, éven belüli hitel 
felvételéről a Holló utcai 
ingatlanok adásvételének 
lebonyolításához és felha-
talmazta a Polgármester 
Urat a 2015. évi fejlesztési 
feladatok előkészítésével.
A harmadik napirendi 

pont keretében tárgyal-
ta a testület „Az Izsák 
Inno-Kom Nonprofit Kft. 
átszervezése, 2015. évi fel-
adatainak megtárgyalása, 
az általa nyújtott szolgál-
tatásokra épülő pénzügyi 
terv véleményezése„ című 
előterjesztést. A testület az 
előterjesztést elfogadta az-
zal a kiegészítéssel, hogy az 
átszervezéshez kapcsolódó 
konkrét javaslat 2015. feb-
ruár végéig készüljön el. Az 
átszervezés lényege, hogy 
1,5 fővel tovább működik a 
gazdasági társaság, mely a 
kapcsolt tevékenységek ré-
vén önfenntartóvá válik. Az 
önkormányzat 2015. már-
cius 1. napjától öt főt át-
vesz, míg négy fő esetében 
létszámcsökkentést kell 
végrehajtani. A február 24-
én tartandó ülésre részletes 
előterjesztés készül.
Az egyebek napirendi pont 

keretében Mondok József 
polgármester Úr:
- Megköszönte a Tegyünk 

Izsákért Egyesületnek és a 
Vino Étteremnek a 2014. 
december 20.-án megszer-
vezett ingyenes étel és 
ruhakiosztást. 
- Köszönetet mondott a 

Karitász Bál megszervezé-
séért Nagy Ferencnének és 
a Karitász Csoportnak.
- Elmondta, hogy a 2015. 

évi költségvetés nem tar-
talmazza a Sárfehér Napok 
költségeit. 
Helyette két rendezvény 

megszervezését irányoz-
zák elő. Az egyik lenne 
egy 2015. május 16.-án 
tartandó Tavaszi Majális, 
melynek keretében tarta-
nának távlovas versenyt, 
C kategóriás fogathajtó 

versenyt, futóversenyt és 
főzőversenyt a lovas pá-
lyán. A másik rendezvény 
időpontjának pedig 2015. 
szeptember 27. napját ja-
vasolja, amikor is a helyi 
értéktár bemutatására ke-
rülne sor. 
- Szólt arról, hogy az el-

múlt időszakban sokan 
felkeresték az önkormány-
zatot, a képviselőket, il-
letve az óvodai dolgozókat 
is a bölcsődei elhelyezés 
kérdésében. 
Jelenleg egy BT. üzemeltet 

nappali ellátást biztosító 
intézményt és bővítését az 
önkormányzat is támogat-
ta. Tizenkettő bölcsődés 
gyermek elhelyezése meg-
oldható az óvodában. A kö-
vetkező képviselő-testületi 
ülésre fognak utána járni a 
lehetőségeknek.
- Megköszönte Zayzon 

Ágnesnek és „bandájának” 
az I. világháborús megem-
lékezés szervezését. 
- Tájékoztatta a Képvise-

lő-testületet és az izsáki 
televízió nézőit, hogy a 
Helyi Értéktár Bizottság 
első ülését 2015. február 
5.-én 16 órakor tartja a 
városháza tanácstermében, 
melyre meghívta a testületi 
tagokat. 
- Felkérte az izsáki ingat-

lantulajdonosokat, hogy 
csatornáikat, átereszeiket 
figyeljék jobban, és tart-
sák karban a lehetősége-
ikhez mérten maguk és a 
szomszédjaik értékeinek 
megóvása érdekében. A 
szándékot és a ténylegesen 
végzett munkát egyaránt 
megköszöni.
Zárt ülésen a Képviselő-

testület döntött az iskolai 
projekthez szükséges há-
rom ingatlan megvásár-
lásának irányáráról, amit 
kormányzati engedélyhez 
kötött hitelből kíván az ön-
kormányzat megvásárolni. 
A hitelfelvétel időtartamát 

előzetesen 60 hónapban 
határozta meg és felhatal-
mazta a Polgármester Urat 
az adásvételi és a hitel fel-
vételével kapcsolatos szer-
ződések előkészítésével, a 
kormányzati hozzájárulási 
eljárás megindításával és 
lebonyolításával.
Második napirendi pont-

ban méltányossági ápolási 
díj tárgyában benyújtott 
fellebbezés esetében el-
utasító döntést hozott a 
Képviselő-testület.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Tájékoztatjuk tagjainkat, 
hogy az előző évi szőlőértéke-
sítés májusra tervezett kifi-
zetés részlete is január utolsó 
hetében átutalásra került.
Az új integrációs szerveződés 

elkezdődött a várható emelt 
szintű támogatási lehetőségek 
elnyerése érdekében. A rész-
letek a következő közgyűlésen 
kerülnek ismertetésre. Előze-
tesen az írásos tájékoztatót, s 
a közgyűlési meghívót postán 
is kiküldjük.
Azon tagjaink részére, akik 

folyamatos tagsággal rendel-
keznek és az elmúlt három év 
folyamán a szövetkezeten ke-
resztül értékesített szőlő men-
nyiség igazoltan megtörtént, 
vagy vismajort jelentettek és 
a működési költség hozzájá-
rulás rendezett, elkezdjük a 
növénykondicionáló műtrá-
gyák telephelyi kiosztását. 
Értesítést küldünk. Előtte 
kérjük tagjainkat, hogy adat-
egyeztetés miatt és az átvétel 
időpontról tájékozódjanak a 
szövetkezeti irodán.
A téli gazdaesték előadás 

sorozat folytatódik március 
09.-ével bezáróan a szokásos 
helyen a Gazdaköri teremben 
a meghirdetett programokkal. 
A programok a hirdető táblán 
is követhetők. 
Egyéb hírek: Az agrártárca 

szerint összesen 145,5 millió 
euró fordítható a szőlőültet-
vények megújítására a most 
kezdődő uniós támogatási cik-
lusban. Folytatódik a szőlőül-
tetvények szerkezet átalakítá-
sának támogatása. A minőség 
és a versenyképesség javítása 
érdekében a pályázati feltételek 
között hangsúlyosan szerepel a 
termőhelyek minősége, illetve a 
magas tőkeszám.
Nemrég adták át Szőlészeti 

és Borászati Kutatóintézet 
kecskeméti kutató állomás 
felújított laboratóriumát, 

amely a Nemzeti Agrárkuta-
tási és Innovációs Központhoz 
(NAIK) tartozik. Feldman 
Zsolt helyettes államtitkár az 
átadáson kiemelt jelentősé-
gűnek nevezte a kecskeméti 
kutatóintézet fejlesztését, 
mert a Kunsági Borvidék 20 
ezer hektáros területével az 
ország legnagyobb, több ezer 
család megélhetését biztosító, 
borvidéke. A laboratórium 
tevékenységének elindítása 
olyan fejlesztési munka része, 
amely a hazai szőlészeti ága-
zat számára a legkritikusabb 
tevékenységet, a szaporító-
anyag előállítását biztosítja. 
Alapvető fontosság a pato-
génmentes szaporítóanya-
gok előállítása. A helyettes 
államtitkár fontosnak nevez-
te, hogy szakmailag stabil 
alapokon nyugvó, erősebb, 
jó tulajdonsággal rendelkező 
fajtákkal, megfelelő kutatási 
háttérrel rendelkezzen az 
ágazat. A borvidék termelői 
komoly tőkét fektettek be 
ültetvényeik megújításába. A 
korábban bezárt, közigazga-
tásilag Kecskeméthez tartozó 
miklóstelepi kutatóintézet 
laboratóriumát telepítették 
át Kecskemét-Katonatelepre, 
az egykori Mathiász-birtokon 
található kutató állomásra. 
ahol jelenleg tizenheten dol-
goznak. Kecskemét a NAIK 
szempontjából fontos bázis, 
hiszen a szőlészeti és borá-
szati kutatóállomás mellett a 
városban működik a Zöldség-
termesztési Kutatóintézet is
A szövetkezet tagjai kér-

déseikkel, személyesen, te-
lefonon, vagy interneten is 
(aranysarfeher@sv-net.hu) 
kereshetnek bennünket. A 
www.aranysarfeher.hu webla-
pon is igyekszünk friss infor-
mációkkal segíteni tagjaink 
tájékozódását. 

Vezetőség

Folytatás az 1. oldalról.
Komoly kihívás a közel három-

száz hazai verseny lebonyolítása, 
szakmai felügyelete, az utánpótlás 
a tehetségek felkarolása, a Talent 
program beindítása.
A küldöttek megvitatták és 

elfogadták a hazai versenynap-
tárt, a szabálymódosításokat és a 
közgyűlés végén a legeredménye-
sebbeknek - Szaller Zsófiának, 
a legfiatalabb fogathajtónak, 
kétszeres korosztályos Eb. ezüst-
érmesnek, Rusai Lászlónak, a 
Jászfényszarui Lovasbarátok 
elnökének, Domsa Ferencnek, a 
Gerjeni LSE elnökének, Mátyus 
Zsuzsannának, a lovassportban 

Negyvenötödik verseny-évadját 
nyitotta meg 

a magyar fogathajtósport
végzett három évtizedes mun-
kájáért - elismerést nyújtott át 
Mondok József, a Magyar Lovas 
Szövetség alelnöke, a fogathajtók 
első embere
A közgyűlést követően Tóth 

Tamás, a kettes és négyes szakág 
szövetségi kapitánya, valamint 
Lázár Zoltán, a válogatott keret 
edzője tartott a kettes és négyes 
válogatott hajtók és fogattulajdo-
nosok részvételével keretértekez-
letet, ahol az idei fő versenyekre 
a négyes Eb-re és a kettes vb-re 
szóló felkészülési menetrendet és 
válogatási elvet ismertette.

-baranyai-
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Fedett buszmegállók
A felsővárosban, a volt téesziroda, az iskola és a belvárosi 

Coop-irodaépület előtti buszmegállók új fedett beállókat kap-
tak. A modern formájú, három oldalukon plexi falakkal védett 
létesítmények rossz idő estén tesznek jó szolgálatot a buszra 
várakozóknak.

Sorozatunkban ismert, gyakori 
vagy éppen rejtetten élő ritka 
madaraink életét szeretnénk 
bemutatni. A leírásokban szere-
pelnek majd a Kolon-tavi Madár-
várta adatai is, így nem csupán 
általánosan ismerhetjük meg a 
környezetünkben élő madara-
kat, hanem képet kaphatunk az 
Izsákon végzett kutatások ered-
ményeiről is.

A fehér gólya 
(Ciconia ciconia)

Február közepének elmúltával a 
madárvilág már a tavasz közeled-
tére készül, még a legkeményebb 
teleken is, hőmérséklettől, hóvi-
szonyoktól függetlenül a napsü-
téses, februárvégi reggeleken már 
messzire hangzik a fakopáncsok 
dobolása, mely náluk a fészkelő 
területük határainak kijelölését 
jelenti. Az első, merész hazaérke-
ző barázdabillegetőkkel és házi 
rozsdafarkúakkal történő találko-
zás már egyértelművé teszi, hogy 
két, maximum három hét és be-
köszönt az igazi tavasz. A tavasz 
érkezése pedig egyet jelent a fehér 
gólyák megérkezésével. 
 A lassacskán hazatérő gólyáink 

már útnak indultak, hogy akár 
napi 300 km-es távokat megtéve 
március közepére, április elejére 
megérkezzenek a Kárpát-meden-

cébe. Az első érkezők a rutinos 
„öreg” madarak lesznek, akik 
már többször megjárták a Dél-Af-
rika és Európa közötti közel 9000 

km-es vándorutat. A hazaérkező 
madaraknak nincs sok ideje a 
pihengetésre, megérkezésük után 
pár nappal már a fészek tatarozá-
sával foglalkoznak, majd április 
közepe táján a tojó már a fészket 
üli.  A fészekben az adott év 
táplálék mennyiségétől függően 
2-5 tojás lapul. Csapadékos telek 
után mikor a pusztákon sokfelé 
hatalmas vízállások vannak gya-
koribbak az ötfiókás fészekaljak, 
míg aszályos években a 2-3 fióka 

felnevelése is gondot jelent a szü-
lőknek. Egy hónapos kotlás után 
május elején, közepén kelnek ki a 
kisgólyák, melyekre két-háromhe-
tes korukig felváltva vigyáznak a 
szülők. A fiókákat mindkét szülő 
eteti, táplálékuk elsősorban sás-
kák, szöcskék, békák, ebihalak és 
apró rágcsálók. A fiókák a kikelést 
követő nyolcadik-kilencedik héten 
aztán végleg elhagyják a fészket és 
csapatokba verődve kezdik meg 
felkészülésüket a vonulásra.
A Kolon-tavi Madárvárta szak-

emberei minden év júniusában 
megjelölik a Kolon-tó körüli te-
lepülések fehér gólyáinak fióká-
it. A 2000-ben indult program 

keretében eddig összesen 417 
fiókára került jelölőgyűrű, ebből 
163 példány volt „izsáki” madár. 
A meggyűrűzött fiókák közül a 

legtávolabb megkerült fehér gólya 
egy Páhin jelölt madár volt, amit 
Dél-Afrikában 8963 km-re a szüle-
tése helyétől találtak elpusztulva. 
Az izsáki rekordot egy, a Rózsa 
Ferenc utcában jelölt gólyafióka 
tartja, akit a kikelése évében 2013. 
november 17.-én figyeltek meg 
Szudánban. Erre a hosszú és ve-
szedelmes vándorútra csapatokba 
verődve augusztus végén indul-
nak gólyáink. A csapatok aztán 
a vonulás során egyre nagyobbak 
és nagyobbak lesznek, mire ma-
daraink átkelnek a Boszporusz 
tengerszoroson némely csapat 
egyedszáma meghaladhatja a 
20.000 példányt. Ez a hatalmas 
tömeg Afrika keleti partvidékén 
folytatja vonulását, hogy először 
a Szudáni előtelelő területre 
érkezzenek ahonnan egy kis 
pihenő után továbbindulhatnak 
Dél-Afrika felé.
 A vonulásukat sikeresen tel-

jesítő fiatalok az életük első 2-3 
évét azután a fekete kontinensen 
töltik, és csak az ivarérettségük 
közeledtével vállalkoznak ismét 
a hosszú, több ezer kilométer 
hosszú vonulásra. A vonulás ter-
mészetes nehézségein túl egyre 
nagyobb problémát jelent az em-
berek által jelentett veszély is. Sok 
vonuló gólya esik áldozatul a szél-
erőműveknek, a magasfeszültségű 
távvezetékeknek, de az illegális 
vadászatnak is. Ha a visszaúton 
is sikerül megbirkózniuk minden 
nehézséggel, évekkel a kikelésük 
után visszatérnek a Kárpát-me-
dencébe családot alapítani. 

Németh Ákos

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...akik látták Zayzon Ágnes és bandája 

első világháborús emlékműsorát egyet-
értenek abban, hogy elgondolkodtató és 

méltó emlékezés részesei voltunk. Száz év előtti ese-
ményeket idéztek színpadra a zenészek, a színészek, s 
Ági, az énekes. Az 1914 és 1918 közötti első világégés 
eseményeit. De nem a nagypolitika szemszögéből, 
hanem az egyszerű katona nézőpontjából idézve fel a 
történteket. A frontról haza, s az itthonról a fontra 
küldött egyszerű fogalmazású levelek szikár mondata-
iban, a hol felsíró, hol könnyedebb dallamokat játszó 
hegedűk hangjában és Ági ihletett énekében, mint 
hamu alatt a parázs, ott sejlett a világégés mindennapi 
borzalma, de az egyszerű katonák embersége is. Igen, 
mindkettő. A borzalomé is, amely már-már a hétközna-
pok normalitásává vált az azt megélők számára. Mert 
akkor számukra, ez volt a napi valóság. Amiben élni 
kellett, amit túl kellett élni.
Gondolom, sokan egyetértenek abban, hogy kelle-

nek az emlékezések, mert nélkülük az egykor volt 
események tanulságait is könnyen elfelejtenénk, 
elvétenénk. Egyebek mellett annak tanulságát, hogy 
Magyarországról több mint 3,5 millió embert soroztak 
be az első világháborúba. (Gondoljunk csak bele, ma 
hazánk dolgozó népessége ennyi körülbelül.) A bevittek 
közül félmillióan odavesztek, közel 900 ezren fogság-
ba estek. Másfél millióan megsebesültek. Épségben 
mindössze félmillióan tértek haza - fizikálisan. Mert 
mentálisan aligha! Izsákról 1100-an vonultak be. 250-
en meghaltak. 53-an hadirokkantként látták viszont 
családjukat. 
Gondolom, mindenki tudja, hogy a történelem értel-

mezése mindig is politikafüggő. Mindig az éppen ha-
talmon lévők határozzák meg, hogy egy-egy esemény, 
személy pozitív, vagy negatív megítélést érdemel. Az 
ilyen, egyáltalán nem objektív értékelések, népek sor-
sát döntik, döntötték el hosszú időkre. Ennek ellenére, 
az e döntéseket meghozókat egy cseppet sem zavarja, 
zavarta, hogy a maguk érdekei szerinti értelmezésük 
sok esetben teljesen igazságtalan. A háborúk lezárása 
rendre így történik. A győztes bármit tett, tesz, min-
dig neki van igaza. Országokat, népeket téphetnek 
szét, dönthetnek nyomorba, kilátástalanságba. Mert 
győztek és megtehetik. Gondoljunk csak 1920. június 
4-ére. Az első világháborút számunkra lezáró trianoni 
országcsonkításra. 
Gondolom sokan kísérik figyelemmel azokat a vitákat, 

amelyek időről időre fellángolnak arról, hogy egy-egy 
háború kinek, kiknek az érdekeit szolgálja. De arról 
is viták folynak, hogy azok a katonák akik az egyik, 
vagy a másik oldalon harcoltak hősök-e, vagy bűnösök? 
Az utóbbi egy teljesen elhibázott, rossz, és különböző 
politikai elfogultságoktól túlfűtött kérdésfelvetés. Mert 
az egyszerű katona soha sem dönthetett arról, egyetlen 
rendszerben sem, hogy ő akar-e menni harcolni, vagy 
sem? Mennie kellett és ő abban a tudatban ment, hogy 
a hazájáért, a szeretteiért, a népéért harcol. Neki nem 
volt módja, lehetősége, de még kellő ismerete sem azt 
mérlegelni, hogy milyen politikai játszmák, netán ár-
mányok működtek a háttérben. Kinek, kiknek az önös 
érdeke indította el a háborút? Mentek és harcoltak. És 
féltek. És hazagondoltak. És aggódtak magukért, a sze-
retteikért. És leveleket írtak otthonra és leveleket vár-
tak otthonról. És katonadalokba fojtották félelmeiket, 
keserűségüket. És karácsony estéjén a lövészárkokban 
felállva az ellenséggel együtt énekelték a „Csendes 
éj”-t. De mindenekelőtt helytálltak a borzalomban. A 
hazájukért, a szeretteikért, a népükért. Ezért tisztelet 
és főhajtás jár nekik. Akár győztek, akár vesztettek. 
Mert ami rajtuk múlott, megtették. Megrokkantak, 
vagy meghaltak a hazáért. S talán legrosszabb álmuk-
ban sem hitték, hogy lesznek majd, akik egyszer arról 
értekeznek, hogy mindezek után hősök, vagy bűnösök 
voltak-e ők? Mint tudjuk, lettek. Azok, akik egyébként 
egy komolyabb szél elöl is elfutnának...

Ketten is nyertek Izsákon a Coop-pal

Az Alföld Pro-Coop Zrt. „Velünk 
most is nyerhet!” elnevezéssel 
régiós nyereményjátékot hirdetett 
meg 2014 utolsó két hónapjára, a 
Coop üzletlánc további népszerű-
sítésére.
Az ajándéksorsoláson azok a 

vásárlók vettek részt, akik no-
vember 5. és december 31. között 
az Alföld PRO-COOP Zrt. által 
ellátott Coop-Mini, Coop-ABC, 
Coop-Szuper boltokban legalább 

3000 forint értékben vásároltak 
és a pénztárnál kapott blokkot 
névvel és címmel ellátva bedobták 
az üzletekben elhelyezett szeren-
csedobozba.
A pályázók között 3 db. 100.000 

forint, 10 db. 50.000 forint, 25 
db. 20.000 forint, továbbá 50 db. 
10.000 forint értékű Erzsébet 
utalványt sorsoltak ki
Az Izsák Coop Zrt. 7.sz. Coop-

ABC-jében vásárlók közül ketten 

nyertek a sorsoláson 10-10 ezer 
forint értékű Erzsébet utalványt. 
Örömünkre szolgál, hogy már 
nem ez az első eset, hogy üzle-
tünkben vásárlók nyernek egy-
egy akcióban. Eddig kerékpárokat 
és értékes vásárlási utalványokat 
vehettek át vásárlóink. Bízunk 
benne, hogy ez a sorozat folyta-
tódik.
Gratulálunk mostani nyerte-

seinknek és további szerencsés 
jó vásárlást kívánunk a COOP 
boltban! Nálunk nemcsak a nye-
reményjátékokon, hanem minden 
egyes vásárláskor nyerhetnek, 
hiszen kiváló minőségű árukat 
kínálunk kedvező áron. Látogas-
sanak el üzletünkbe, vásároljanak 
a belvárosi Coop-ABC-ben!

Tarnóczi Mária
Izsák Coop Zrt.

Merre járnak, mit csinálnak?

A Kolon-tónál jelölt fehér 
gólyák megkerülési helyei

Fehér gólya fiókák

Légvezetéknek ütközött fehér 
gólyá Szaud-Arábiában

Ungor Istvánné, Börcsök Ferencné
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A Katolikus Karitász közös-
ségében érezni lehet, hogy Isten 
gyermekei vagyunk, Isten csa-
ládjába tartozunk. Az önkéntes 
munka, tudatosan vállalt ter-
mészetfeletti tevékenység, mely 
nagy elkötelezettséget jelent, és 
ez a személyesen vállalt jócsele-
kedet nem mindig jön spontán. 
Minden egyházközség Krisztus 
családja, és ennek a családnak 
tagjai vagyunk. Fontos átgon-
dolni, mit jelent számunkra a 
testvér Krisztusban kifejezés! 
Egy családban is a tagok, ami-
kor arra van szükség, segítik 
egymást, mindenkinek megvan, 
hogy mikor, kinek mi a dolga. 
Ugyanígy a Karitászban is fon-
tos a szervezettség.
 2014-ben is mozgalmas évet 

tudhatunk magunk mögött. 
Az év végi segítségnyújtási 
akcióinkból egy pár alkalmat be-
mutatok: Lehetőségünk adódik 
évek óta, a Tesco-s élelmiszer-
gyűjtésre az Élelmiszerbankon 
keresztül. Nagyon jó lehetőség 
ez, mert az adventi időben az 
áruházakban a legforgalmasabb 
időszakban (péntek, szombat) 
gyűjthetünk élelmiszert a rá-
szorulóknak. Itt nagyon sok 
embert meg tudunk szólítani, és 
fel tudjuk kínálni a lehetőséget 
a jótékonykodásra, hogy akár 
egy kilogramm cukorral, vagy 
bármilyen tartós élelmiszerrel 
tudjanak segíteni. Nagyon fel-
emelő érzés ezt megtapasztalni 
nekünk is, akik a gyűjtést végez-
zük. 2014 adventjén másfél nap 
alatt közel 1 tonna élelmiszert 
sikerült összegyűjteni, amit 
karácsony előtt 175 családnak 
juttattunk el. A 175 karitászcso-
mag eljuttatása  – több esetben 
tanyára - nem kis feladatot 
jelent a karitász munkatársak 
részére. 
Jó érzés megtapasztalni, hogy 

vannak segítőkész, jó szándékú 
emberek, többek között, ami 
számomra nagyon megható: 
már többedszerre ajándékoz az 
idősek otthonából egy néni ka-
rácsony és húsvét előtt bizonyos 
összeget. Ezzel segíti azt az ak-
ciónkat, hogy tűzifát tudjunk a 
rászorulóknak vinni. Most kará-
csony előtt 12 helyre juttattunk, 
és jelenleg is készülünk újabb 10 
családnak kiszállíttatni tűzifát. 
Nagyon sok esetben olyanoknak 
visszük, akik máshonnan nem 
kapnak segítséget. Pl. tanyán 
élő egyedülálló idősek. Legtöbb 

esetben meghatódva fogadják, 
és mondják „hogy lehet az, hogy 
rám is gondolt valaki?” 
Étkezési hozzájárulást is szok-

tunk fizetni olyan gyermekek 
részére, akik erre rászorulnak. 
Még hallani is nehéz arról, 
hogy vannak gyermekek, akik 
nem jutnak ebédhez, mert a 
szülők nem tudják befizetni az 

étkezési hozzájárulást. Nyilván 
nem minden esetben tudunk 
mi sem segíteni, de amikor te-
hetjük –van miből - akkor erre 
odafigyelünk. 
Többször volt már arra példa, 

hogy zeneileg tehetséges gyer-
mekeket támogattunk, hogy 
tudják tanulmányaikat folytat-
ni, mert anyagilag nehezebb 
körülmények között voltak a 
szülők. 
Az adventi hajnali misék után 

szeretet-vendégségre hívjuk a 
misén jelenlévőket. Ilyenkor 
minden reggel két-három ka-
ritásztag készíti a teát, keni a 
kenyeret és terített asztal és 
kellemes meleg várja azokat, 
akiknek van rá idejük, hogy a 
közös reggelit elfogyasszák. 
Közös imaalkalmaink is nagyon 

fontosak. Negyedik éve minden 
hónap harmadik csütörtökjén 
az esti mise után ott maradunk 
még az Oltáriszentség előtt. 
Igazán meghitt légkörben rövid 
imákat mondunk, elmélkedünk, 
együtt énekelünk, valamint egy 
kis csendes időt tartunk. Ebben 
a csendben tudunk feltöltődni, 
megújulni, erőt kapni egy újabb 
jótékonykodásra. A Karitász 
nem más, mint cselekvő-szere-
tet: kegyességből, jóakaratból, 
irgalomból, ragaszkodásból 
szolgálni és adni embertársa-
inknak. 
Persze azt szeretném hang-

súlyozni, mindenhová mi sem 
jutunk el! A Karitász csoport 

A Sárfehér Néptánc 
Egyesület információi

Íme itt van böjtelő hava (február)!

Egy kis vidámság
Családi levelezés

Karitász 2014
tagjainak a 70 százaléka aktív 
dolgozó, akiknek munkahelye 
van, sőt mindenkinek van csa-
ládja, unokái. Mindannyian a 
napi teendőinken túl vállaljuk a 
szolgálatot, ki-ki saját jószántá-
ból, szeretetéből fakadóan. 
Ferenc pápa a Nemzetközi 

Karitász ülésén a következőket 
mondta: a Karitász ”…az egy-
házi szeretet intézményes for-
mája, mert az egyház a Karitász 
nélkül nem létezne. A karitatív 
szereteten keresztül az egyház 
megsimogatja népét, ahogy az 
anya megsimogatja gyermekeit. 
A Karitász a közellévő, simo-
gató, szerető anyaszentegyház 
szeretetének jele.” 
Köszönet a 2015-ös Karitász 

bál támogatóinak
Köszönetet mondunk a Vino 

étterem tulajdonosának, Prik-
kel Lászlónak hogy már sok 

éve biztosítja a helyet, valamint 
az ott dolgozóknak a figyelmes 
kiszolgálásért. Továbbá: Kiss 
Éva kárpitos mester, Bajusz 
Ker Barkács és Otthon Cent-
rum, Kovács András Kerti 
Kisgép Szaküzlet, Saci Virág 
Ajándék, Fornetti bolt, Bognár 
pékség, Szivárvány üzlet, Izsáki 
Házitészta Kft, Nagytraktor 
Kft, Edit Virág, Otthon ABC, 
Kovács Butik, Mondok József, 
Ungor Erik Royalsekt Zrt, 7-es 
Élelmiszerbolt, Bognár József, 
Ildi ABC – Lantos Ildikó, Csa-
banyi Istvánné, Radványi Nagy 
Ilona, Katibazár Kft, Gold Sun 
Ékszerbolt, Gajdácsi Istvánné 
Tupperware, Klára méteráru, 
Baracskai Jánosné, Juhász 
Ferencné, Hajma Lajos, Bencze 
Katalin, özv. Kovács József-
né, Kanizsai Ágnes, Törőcsik 
család, Rácz Sándorné, Botka 
Vincze Sándorné, Bencze Sán-
dorné, Bognár Gábor, Gyallai 
Éva, Petrányi Imréné, Ráczné 
dr. Damásdi Anikó, Csomor 
József, Árvai Istvánné, Turá-
nyi Ferenc, Marton Jenőné, 
Csomor Kálmán, Dunai Antal, 
Orbán László, Ritter Anikó, 
Árvai Erika, Paksi Katalin, 
Diószegi Ferencné, Vida István 
és felesége, Hegedűs Márta, Sár-
ga Anita, Máté Józsefné, Rózsa 
Tünde, Bíróné Icu, Vargáné Pál 
Klára, Sponga Csabáné, Danyi 
Csaba, Nagy Gyuláné, Kamasz 
Andrásné, Papné Irma.

Nagy Ferencné
kartitaszcsoport-vezető

Januárban már olvashatták 
régen elfeledett újévi hagyo-
mányainkat, most folytassuk 
a sort néhány hagyományos 
februári szokással.
A farsangi időszak (mely 

régen fontos esküvői időszak 
volt) Vízkereszt napjától (ja-
nuár 6.) a nagyböjt kezdetéig, 
azaz hamvazó szerdáig tart 
(2015-ben február 18.).
Február 2-án, Gyertyaszen-

telő Boldogasszony napján, 
ha havazik, hamarosan tavasz 
várható, ugyanezen a napon 
az ereszről lógó hosszú jégcsa-
pok pedig jó kukoricatermést 
ígérnek.
A hagyomány szerint Bálint 

napján, február 14-én kezde-
nek fészket rakni a verebek, 
és ez volt a tyúkültetés napja 
is. Az ezen a napon ültetett fa-
csemete hamarabb erősödik.
Julianna napján, február 

16-án a megfigyelések szerint 
általában esik a hó, mert Juli-
anna rázza a dunnáját.
„Üszögös Szent Pétör” nap-

jához (február 22.) kapcsolódó 
szokások: tilos volt a tyúkül-
tetés, mert a hiedelem szerint 
megfeketedik a tojás. Aki ezen 
a napon szántott annak üszö-
gös lett a gabonája.
A február 24-i Jégtörő Má-

tyás napjához pedig az alábbi 
időjárásra vonatkozó megfi-
gyelések kapcsolódnak: „Má-
tyás ront, ha talál” azaz ha 
talál megolvasztja a jeget, „ha 
nem talál, csinál” vagyis ha 
már nem talál jeget, faggyal 
köszönt be.
      

NÉPTÁNC HÍRMONDÓ
Táncház a DŰVŐ Zenekar-

ral
2015. február 21-én 17 órától 

az alábbi programokkal várjuk 
a népzene iránt érdeklődőket 
a Művelődési Házba: 
17-től 19 óráig kézműves fog-

lalkozás és gyermek táncház,  
19-től 20 óráig DŰVŐ Zene-

kar koncert
20 órától táncház
Gyermekeknek a belépés in-

gyenes, felnőtteknek 500 Ft.

Ovis néptánc
Módosult a hétfői nagycsopor-

tos óvodás néptánc foglalkozá-
sok időpontja: a továbbiakban 
délután 3-tól 4 óráig kerül 
megrendezésre a szokott hely-
színen (Művelődési Ház).

Kirándulás a Hagyományok 
Házába

2015. március 10-én kirán-
dulást szervezünk a Hagyo-
mányok Házába, ahol 8-tól 13 
óráig az alábbi program várja a 
gyermekeket: a Magyar Állami 
Népi Együttes előadása, Fábi-
án Éva mesemondó regélése, 
népi játék és hangszer bemuta-
tó, kézműves foglalkozás, tán-
cház. Részvétel: 6 éves kortól. 
A kirándulás költsége a belé-
pődíjból (1.100 Ft/fő), valamint 
az útiköltségből tevődik össze 
(megközelítőleg 3.000 Ft/fő, 
a jelentkezők számától függ). 
Részletekkel és jelentkezéssel 
kapcsolatban Bőtös Barnabás 
az alábbi telefonszámon érhe-
tő el: 30/572-5191.

Minden korban megtörténhetett, hogy a család egyik, 
vagy másik tagja messze távol került egymástól, a családi 
háztól. Ám azért igyekeztek tájékoztatást adni magukról, 
úgy, ahogy lehetett. Ha telefonon nem volt mód, akkor 
levélben. Egy ilyen levélváltás az alábbi is.

Kedves Péter!
Örömmel értesítelek, hogy szerelmünk gyümölcse, a kis 

Péter megszületett. Sajnos, anyatejem nem lévén, szopta-
tós dadát kellett alkalmaznom. Ő kubai származású. Így 
a tejtől a gyerekünk bőre szinte teljesen fekete lett. Erről 
ugyebár én nem tehetek.
Csókol: Anita

Drága Édesanyám!
Imént vettem kézbe Anita levelét, amelyben értesít, hogy 

kisfiunk megszületett. Mivel nincs elég anyateje, dajka se-
gítségére szorult, aki színesbőrű és a tejtől a kisunokád bőre 
is csaknem fekete lett. Amiről persze az én drágám egyál-
talán nem tehet. Remélem, te is együtt örülsz velünk.
Ölel, fiad: Péter

Édes Fiam!
A te születésedkor én pontosan ugyanúgy jártam, mint 

most a te Anitád. Elapadt a tejem, ezért téged tehéntejjel 
kellett táplálnom. Valószínűleg ettől lettél te ekkora marha. 
Amiről persze én egyáltalán nem tehetek. 
Csókol: Anyád
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Sok szeretettel köszöntöm 
az Izsáki Hírek Olvasóit!

Református múltunk 68.

Engedjék meg - mivel elő-
ször írok e lapba -, hogy 
bemutatkozzam. Dr. Czár 
János orgoványi plébános, 
kerületi esperes vagyok, ja-
nuár 1-t ! Dr. Bábel Balázs 
Kalocsa-Kecskeméti Érsek 
úr kinevezésével egyben 
izsáki plébános is. A várha-
tóan nyáron kinevezendő 
új plébános kinevezéséig én 
vezetem az egyházközséget.
1944-ben születtem Homok-

mégyen, 2011-ben, 67 évesen 
szentelt Érsek úr pappá 
Kalocsán,  egy évig Baján 
voltam káplán, majd 2012. 
augusztus l-től Orgovány 
plébánosává nevezett ki. 
Polgári végzettségem: agrár-
mérnök, Gödöllőn doktorál-
tam. Feleségem magyar-tör-
ténelem szakos gimnáziumi 
tanár volt Bácsalmáson, 
2010-ben meghalt, 43 évig 
éltünk boldog házasságban. 
Két gyermekem van. Iván 
pap, Andrea lányom szemész 
szakorvos Siófokon, aki öt 
unokával ajándékozott meg. 
1994-ben szenteltek diakó-
nussá, 17 évig szolgáltam 
Bácsalmáson. Feleségem 
halála után kértem Érsek 
úrtó pappá szentelésem, aki 
teljesítette kérésemet.
E rövid bemutatkozás után 

pár gondolatot szeretnék 
megosztani a kedves olva-
sókkal.
BERTOLD BRECHT-nek 

van egy megrázó költemé-
nye, amelynek ezt a címet 
adta: A gyermekek kereszt-
útja. 1939-et írunk, és a 
német-lengyel front között 
szüleiktől elszakadt gyer-
mekek bolyonganak. Lehet-
nek vagy ötvenen. Az egyik 
tizenegy éves kislány hátán 
cipeli kistestvérét. Két len-
gyel fiú egy halott zsidó kis-
lányt temet el. A behavazott 
úton sehol egy útjelző tábla, 
amely megmutatná a helyes 
irányt. A gyerekeknek van 
egy kutyájuk. Nyakába egy 
feliratot helyeznek el ezzel a 
szövegel: Segítséget kérünk, 
hogy megtaláljuk a helyes 
utat! - Nem találták meg....
Ugyan ki kételkedhet ab-

ban, hogy napjainkban egyre 
nagyobb azok száma, akik 
utat tévesztettek és nem 
látják az értelmes és boldog 
életre vezérlő jelzéseket. 
Gyakran emlegetjük: be-
teg társadalomban élünk, 
megrokkant az emberek 
lelki-testi egészsége. Szét-
szakadt az emberek közötti 
kapcsolat és a baráti, családi 
közösségek felbomlásának 
korában élünk. Növekszik 

az embereket elválasztó kü-
lönféle szakadék, sokan az 
alkoholba, a kábító szerekbe, 
az öngyilkosságba menekül-
nek. S történik mindez azért, 
mert a legsúlyosabb betegség 
mindig az, ha elveszítjük az 
élet értelmébe vetett hitün-
ket. A hívő ember ennek okát 
az istentelen életben látja. 
Jézus azért jött a földre, 
hogy visszaállítsa Istenhez 
fűződő kapcsolatunkat, ami 
elengedhetetlen feltétele 
lelki egészségünknek.
Vajon milyen eszközök áll-

nak az ember rendelkezésé-
re, hogy ez a lelki közösség 
kialakuljon ISTEN és mikö-
zöttünk? Jézus példája ezt 
is megmutatja. Apostolai 
imádságba merítve találnak 
rá egy magányos helyen. 
Földi életének mindennapi 
kenyere volt az Atya akara-
tának teljesítése és a Vele 
folytatott imádságos pár-
beszéd. Vallásos életünk 
elképzelhetetlen imádság 
nélkül. Jézus a tanítványok-
nak is az imádságot ajánlot-
ta, amikor megtanította őket 
a MIATYÁNK-ra. Mi is ne 
sietősen imádkozzuk ezt a 
szép imádságunkat, hanem 
átelmélkedve és tiszta szív-
ből. Tudjunk ráhagyatkozni 
a mi mennyei Atyánkra, aki 
gondunkat viseli és mindig 
megadja az elégséges ke-
gyelmet életünk keresztjei-
nek elviseléséhez. Többször 
adjunk hálát a sok adomá-
nyért, amit kapunk: életünk, 
egészségünk, családunk, 
mindennapi megélhetésünk. 
Amikor pedig kérünk, tegyük 
hozzá: URAM, legyen meg a 
Te akaratod! Keresztény 
életünk fontos eleme, hogy 
elismerjük saját hibáinkat, 
mulasztásainkat, bűneinket 
és kérjük Isten bocsánatát. 
A Legnehezebb megbocsá-
tani embertársainknak, akik 
vétettek nekünk, de meg 
kell tennünk, mert hogyan 
várhatjuk el Istentől, hogy 
nekünk megbocsásson, ha 
mi nem tudunk megbocsá-
tani. ,,Ha megbocsátjátok az 
embereknek, hogy vétettek, 
mennyei Atyátok nektek 
is megbocsát. De ha nem 
bocsátotok meg az emberék-
nek, Atyátok sem bocsátja 
meg bűneiteket.”/Máté 6, 
L4-L5 /
Kívánok minden izsáki em-

bernek jó egészséget, békes-
séget, sok-sok családi örömöt 
és egymásért áldozatot is 
hozó közösségeket.

Dr. Czár János esperes, 
plébános

Gyülekezeti hírek
- február 15.(vasárnap),10 óra: a hitmélyítő hetet lezáró úrvacsora,
- február 22.(vasárnap), 13.30: istentisztelet a kisizsáki ökumenikus kápolnában,
- február 28.(szombat), 18óra: bűnbánati, előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban,
- március 1.(vasárnap), 10 óra: böjtfői úrvacsora,
- az Izsáki Református Egyházközség új számlaszáma: 52500130 – 11053019 Rónasági 

Takarékszövetkezet.

Gondolom, hogy e rovat olvasói felfedezték 
már azon szándékomat, hogy a régiek dolgát 
előtárva, magunknak, ma élő keresztyének-
nek nyújtsak tanulságos életpéldákat jóra és 
rosszra. 
Ezen tanulságok sorában, e mostani bejegyzé-

seket egybefűzi az a régi igazság, hogy tisztele-
tet erővel nem lehet ébreszteni. Erővel legfeljebb 
féken tartani lehet. Nagyon keskeny azonban az 
az üdvös ösvény, amely a hiábavaló keményke-
dés és a mindent megengedő nemtörődömség, 
gyávaság között húzódik. 
Lehet, hogy az itt illetlen dohányzás és ka-

„1817. május 15-dikén. A 
Prédikátor, Damásdi János, 
Csősz Mihály, Csukás Fe-
rentz, Csukás András, Szegedi 
Pál, Czirkos János, Szegedi 
István, Cséplő János Elöl-
járók, Csizmadia Ferentz, 
Magyar István, Mezei István 
közrendbéliek előtt.
1. Legelőben fel olvastattak 

az előbbeni Constitutionalis és 
Visitationalis actak, a Predi-
kator által, hogy a tellyesiten-
dök az Elöljáróság által annál 
inkább tellyesittethessenek. 
Nevezetesen a Harangozóra 
nézve tett végzése a Canonica 
Visitationak, a mely annyival 
szükségesebb a Curator meg-
jegyzése szerént, hogy midőn 
egyszer megintette bizonyos 
dolog eránt, nyers nyakasan 
resignált, most azonban házat 
tsinál; mind azáltal mi okbol 
nem tudni, az Elöljárók a dol-
gok máskorra hagyták.
2. Damásdi János Eklézsia 

Curatora esztendeig fojtatott 
hivatalát resignálta, s kívánt 
mást, jobbat maga helyett. 
Az Elöljáróság megköszönte, 
s kérte további szolgálatját. 
A prédikátor pedig a bé vett 
és a Canonica Visitatio által 
parantsolt rendhez tartván 
magát candidalo 3-at ugy-
mint Damásdi Jánost, Csősz 
Mihályt és Csukás Ferentzet, 
kik közzül az elsőre 6., a má-
sodikra 2., a harmadik 1 voks 
menvén, Damásdi János a 
voksok töbsége által hivatalá-
ban meghagyatott.  – Egyházfi 
Balog János kérettetett igen 

ditséretesen, és szorgalmatos-
saggal fojtatott hivatalának 
felvételére; de ö egyes voltával 
mentvén magát, helyette, dél 
utánni egy orára a mikor a 
számadás is megvisgaltatik. 
Gyallai János bé hivattatni 
rendeltetett, de későbben 
Lombár István proponáltatott 
némelyektöl  és stante sessio-
ne fel eskettesen.
3. Nzetes (Nemzetes – N.Á.) 

Barkos János úr, Ngos (Nagy-
ságos – N.Á.) Revitzky Ádám 
Consiliarius urak uj arendas-
sa, meg jelenvén a Gyülés 
alkalmatosságával azzal az 
egyenes és tiszta szivből szár-
mazott jelentessel: hogy ma 
az uraságokkal együtt a Cat-
holikus Templomba menvén 
szégyennel és ortzapirulassal 
halgatta a Plebánus urnak 
bennünket gyalázo szavait, 
nevez. a Hajosi butsura me-
nendöket intvén, hogy holmi 
botránkoztatások által ma-
gokat buzgosagokban meg 
gátoltatni a millyen a mult 
heti processio járás alkalma-
tosságával is történt, bizonyos 
emberek feltett kalappal s do-
hányozva nézvén a Catholicu-
sok buzgolkodásokat, itt még 
többet is szolván ellenünk ez-
zel végezte, ezek a Calvinisták 
a régi békességtol egyességtöl 
elhajlottak. Megköszönte az 
Elöljáróság a Nemzetes úr 
jelentését, s egyszeriben ki-
neveztettek Curator Damásdi 
János és Szegedi Pál Elöljárók, 
hogy jelenjenek a Plebanus 
urnál az Elöljáróság nevében, 

s jelentsék hogy az Elöljáróság 
sajnalkodva értette a Temp-
lomba lett ellenünk levö ki 
kelést, kérjék egyszersmind, 
hogy nyilatkoztassa kik, kik 
voltak légyen a botránkoz-
tatók, hogy illendően meg-
fenyittessenek, végre hogy 
akármi a hit tárgyában lesz, 
készek tudtára adni a Tisz-
teletes Prédikátornak, hogy 
közönségesen ki hirdettetvén 
az eféle botránkoztatások 
megelőztethessenek.
Ugyan az nap, de tsak kevés 

Elöljárók jelenlétében.
Damásdi Jánosnak Eklézsia 

Curatorának számadása fel-
olvastatott, megvisgaltatott, 
helyben hagyatott, és nevezett 
Curator a további felelés ter-
hétől feloldoztatott.
Hijja lévén a rendes Elöl-

járóknak, némelyeknek az 
Elöljárók közzül tzelozása 
volt Bodri Szabo Istvánra és 
Magyar Istvánra; de utoljára 
más tellyesebb gyülésben 
Nemzetes Barkos urnak kine-
veztetését jónak látták.
Jelentvén az Eklézsia Cura-

tora, hogy a Város bírája Pik-
ker János úr semmit sem akar 
igazíttatni, sem embereket pa-
rantsoltatni: végeztetett, hogy 
maga mellé vévén a Curator 
két Tanátsbelit, mint bizony-
ságot, s kérdezze ki töle akar 
é vagy nem reparalni vagy 
ezeket parantsolni; ha nem 
tehat akkor az uraságoknak 
kell a dolgot jelenteni. „ (P.IV.: 
61-62.ol.)

 közli: Nagy Árpád

laphordás ellen megintettek lettek a későbbi 
földünket is sarkából kifordítani szándékozók 
ősatyái?! 
A vállalt szolgálatukat nem megfelelően 

végzők megintése azonban elkerülhetetlen 
minden időben, mert a mulasztásaiknak so-
kan lehetnek szenvedői az egy testben. A nem 
tetszés nyers nyakasságát pedig vállalni kell 
az arra illetékeseknek, mert szintúgy nem csak 
magukért felelnek! A tartós igazságtételt és az 
elvitathatatlan dicséretet pedig ráhagyhatjuk 
ARRA, és várhatjuk ATTÓL, AKI legjobban 
tudja, hogy ki volt jó és hű szolga.

 -na-

IKEM hírek
- Várjuk újra az íjászkodni szándékozó ifjak jelentkezését: T.:374-154; 06-20-203-82-41(Nagy 

Árpád)
- Rendes évi közgyűlés: március 7-én (szombat), 15 órától, a református gyülekezeti házban.
- Március 21.(szombat), 16 óra: „A róka és az oroszlán-Bethlen Gábor az új kutatások tükrében” 

címmel Dr. Oborni Teréz tart előadást. Helyszín: református gyülekezeti ház.
Az előadásaink továbbra is ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



IZSÁKI Hírek  2015. február 20.6. oldal

Igazából rajtunk múlik?!
Az Izsáki Hírek előző számá-

ban Bérces Lajos körültekintő 
alapossággal vázolta fel társa-
dalmi közéletünk állapotát. 
Eluralkodott a pesszimizmus 
és az érdektelenség, jellemző-
en csak a zúgolódás hangján 
szólalnak meg az emberek. 
Teljes a bizalomvesztés a po-
litikai elitben, de igazán még 
egymással se állnak szóba még 
azok sem, akik szeretnének 
valamit javítani a helyzeten. 
Igaz ez országosan és a helyi 
viszonyokra is. Bennük van 
a félsz, bár érzik ez így nincs 
jól, ezzel együtt még a véle-
ményalkotást is igyekeznek 
kikerülni. Tanácsolja: fontos 
lenne elgondolkodni a helyze-
tünkön és bátran kifejezésre 
juttatni véleményünket, mert 
csak így indulhatunk el a meg-
tisztulás felé, akár országosan 
is, a Nemzeti Konzultációs 
Honlapon.
Az hozzászólás első részével 

teljesen egyetértek. Ez az 
eredménye, ha egy társada-
lom nem járja ki a demok-
rácia iskoláját. Valójában 
történelmünk „be sem íratott 
bennünket”, így nem is volt 
módunk megtanulni, hogyan 
lehetne jól működtetni egy 
társadalmat. Mindig vezére-
ket kaptunk, akik megmond-
ták, mit kell csinálni. Időleges 
fellendülés után mindig jött 
a totális csőd. Ha valójában 
a népé a hatalom, akkor a 
népnek nem vezérre, hanem 
vezetőre van szüksége, aki a 
nép igényei szerint alakítja 
társadalmi-gazdasági éle-
tünket. Ennek megfelelően 
persze a népnek is felelősen 
kell hozzáállni a társadalom 
működtetéséhez. 
És akkor itt a nagy kérdés, 

hogy hogyan? Az említett 
nemzeti internetes konzultá-
ció a jelen politikai atmosz-
férában nem tűnik hathatós 
fórumnak. Egyrészt, mert 
az ott kifejezett véleménye-

ket ugyanaz a kormányzati 
politika értékeli ki, amelyik 
a problémákat okozza. Más-
részt, mert az emberek „bu-
tán vannak tartva”, hiszen 
nincsenek birtokában sem a 
hiteles információknak, sem 
a felvetett kérdések meg-
válaszolásához szükséges 
tudásnak. Így azután szinte 
felesleges is próbálkozni a 
közvetlen demokrácia amúgy 
hatékony formáival, mint a 
népszavazás, a népi kezde-
ményezés, vagy a visszahívás 
lehetőségével. Ahhoz először 
az embereket kellene „feléb-
reszteni”!
Legelőször is szemléletvál-

tással. Tudomásul kell venni, 
hogy a hétköznapi emberek 
érzelmi és gondolatvilága 
eredőjeként alakul a nagy-
politika. Ha a józan paraszti 
észjárás ellenében is hajlamo-
sak vagyunk vakon követni 
vezetőinket és nem vesszük 
észre, hogy nem a vezető sze-
mélye a lényeg, hanem amit 
elérni szeretnénk, könnyen 
fejlődhetünk rossz irányba. 
Shepherd szerint: „Ha az 
ember változik, képessé válik 
új, egészséges rendszert is 
alkotni, és mert megváltozik 
az értékítélete, képes lesz fel-
ismerni azokat az embereket, 
akik a társadalom gyógyu-
lásáért, és egy új rendszer 
megteremtéséért dolgoznak. 
Elsősorban másokért, és nem 
önmagukért. Ha megvan a 
társadalom kiegyezése, úgy 
a társadalom sebei elkezde-
nek gyógyulni. Egy gyógyuló 
társadalom felismeri a prob-
lémáit, felismeri a problémás 
embereket, és felismeri, hogy 
maga a rendszer a probléma, 
az a rendszer, amit maga a 
társadalom, az ember alkotott 
meg.”
A demokrácia tanulását ki-

csiben kell kezdeni. Hiába 
lenne népszavazás mondjuk 
Paks-2 ügyében, az embe-

reknek fogalmuk sem lenne, 
mi lenne a helyes megoldás. 
Viszont a helyi ügyekben már 
van értelme az embereket 
megszólítani. Egy önkor-
mányzatnak is könnyebb a 
dolga, ha tisztában van az 
ott lakók véleményével. Egy-
egy lakosság által felvettet 
probléma önkormányzati 
megoldása, jelentősen emeli 
a közbizalmat, ami a jó társa-
dalmi légkör elengedhetetlen 
feltétele. Ehhez persze nem 
elég csak kérdezni, hanem 
ehhez élő kapcsolatot kell 
fenntartani, mind az emberek 
egymás közti, mind az embe-
rek és település vezetése közti 
viszonyban. Fontos a lakosság 
szélesebb körének bevonása 
a döntések előkészítésébe, 
hogy ne érezze magát a helyi 
közéleten kívül. Erre szolgál-
nak a fogadóórák, lakossági 
fórumok és meghallgatások 
rendszere. Igaz ezeknek is 
csak akkor van értelmük, ha 
nem formális, hanem nyílt, 
bizalmas légkörben zajlanak.
A demokrácia gyakorlatának 

megszerzését segíti elő a civil 
szervezetek tevékenysége is. 
Egy-egy civil közösség a saját 
értékei és célkitűzései mentén 
fellépve alakítják a közösségi 
viszonyokat. Mindezt persze 
csak úgy tehetik, hogy mások 
érdekeit ne sértsék, de még 
jobb, ha másokkal együtt-
működve teszik ugyanezt. 
Erre Izsákon is láthatunk 
számtalan példát, hiszen a 
megvalósuló programok jelen-
tős részét a civil közösségek 
valósítják meg.
De vannak további lehetősé-

gek is a közvetlen demokrácia 
működtetésében. Például a 
fejér megyei Aba város úgyne-
vezett részvételi demokrácia 
modellje, amelynek keretében 
a város minden állampol-
gárnak, minden családnak 
és minden utcaközösségnek 
intézményesített formában 

lehetővé teszi, hogy a saját 
városában részt vehessen a 
jelen és a jövő formálásában. 
Ezt maga az önkormányzat 
döntötte el 2004-ben, amikor 
testületi határozattal elindí-
totta a társadalmi szerződés 
létrehozásának folyamatát. 
A strukturált párbeszéd rend-
szerében az abai utcaközös-
ségek tagjai megválasztották 
képviselőiket, a képviselők 
pedig létrehozták saját közös 
civil intézményüket, amivel 
megteremtették a tényleges 
párbeszéd hiteles feltételét. 
A civil szervezetek az önkén-
tesség alapelvei, a politika-
mentes részvételi demokrácia 
alapelvei és értékei alapján 
segítették Aba közigazga-
tási területén az emberek 
közötti együttműködést, a 
problémák feltárását, jelzését 
és képviseletét a különböző 
szervezetekben, és döntésho-
zó fórumokon, függetlensé-
gük megtartása mellett tevé-
kenységükkel meghatározó 
szerepet töltenek be. Talán 
érdemes lenne tanulni az abai 
példából.
Kétségtelenen, hogy a ta-

pasztalatok alapján az állam-
polgárok közösségi részvétele 
kétes. A választópolgári apá-
tia, a helyi közügyek iránti 
érdeklődés alacsony foka, a 
nyilvánosságtól és a szemé-
lyes döntések felvállalásától 
való félelem miatt, nagyará-
nyú részvétel szinte sehol 
sem valósul meg. Átlagosan 
tíz százalékos részvétel a jel-
lemző, ami egy kisvárosban 
akár egy program esetleges 
ellehetetlenüléséhez vezethet. 
Ennek ellenére nem szabad 
lemondani az ésszerű kezde-
ményezések bevezetéséről. 
Előbb-utóbb rá kell jönnünk, 
hogy bármennyire is haragud-
hatunk a külvilágra, a globali-
zációra, a hatalomra, a város-
ra, de az a közismert igazság 
nagyon nehezen cáfolható 

meg, hogy saját világunkban 
mi vagyunk az illetékesek, és 
mi hozzuk a döntéseket. El-
sősorban rajtunk múlik, hogy 
szeretteinkkel figyelmesek 
vagyunk-e, vagy nem; hogy 
az anyagi siker hajszolása he-
lyett saját életünket tesszük-e 
rendbe, vagy nem; hogy a 
közösség dolgaiban akarunk-e 
önzetlenül segíteni, vagy nem. 
Nem a szegénységtől vagy a 
gazdaságtól függ, hogy kimon-
dott mondatainkkal bántani 
akarunk-e, vagy nem; hogy 
az utcasarkon hallott gonosz 
megjegyzéseknek hiszünk-e, 
vagy nem; hogy keresztény 
emberként Isten szeretete, 
vagy ateista emberként huma-
nista erkölcs vezet-e minket, 
vagy nem. Az egész globális, 
vagy lokális világunkban is-
mételten tudatosul, a meg-
oldás aligha kívülről, sokkal 
inkább belülről érkezik. Hát 
éppen ezért ideje lenne félre 
tenni, hogy magát mindenki 
jónak és tisztának tartsa, 
miközben másokat (ha nem is 
mindenkit) rossznak és tisztá-
talannak ítél; hogy a másik ér-
deke számunkra érdektelen; 
hogy ítéleteinket pontatlan 
információkra vagy vélekedé-
sekre alapozzuk; hogy a másik 
embernek nem a jobb, hanem 
a rosszabb arcát látjuk; hogy 
a közösségek vezetőit szinte 
mindig előítélettel nézzük; 
hogy haragszunk a körülöt-
tünk lévő világra, miközben 
a saját portánkat sem tesszük 
rendbe. 
Itt van az ideje elkezdeni a 

tanulást, hogy az élhetőbb 
jövőnk érdekében megértsük 
a világot, és annak kialakí-
tásáért érdemben tenni is 
valamit! 
„A világ a példádtól fog vál-

tozni, nem a véleményedtől!” 
(Popper Péter)

Izsák, 2015. február 7. 
Faragó Gábor
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ID. KAMASZ ANDRÁS 
halálának 14. évfordulójára

Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek,
A mosoly mögött ott vannak a fájó könnyek.                      
Gondolatban velünk vagy, bármerre is járunk,
Tudjuk, hogy nem jössz, és mi mégis mindig várunk!

             
   Szerető feleséged, gyermekeid 

és unokáid

 ID. BÁTRI BALÁZS 
halálának 5. évfordulójára.

     Mély fájdalommal emlékeznek: 
felesége, gyermekei és azok családjai

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet.
Megpihen a drága apai szíved.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, mégis mindig várunk.

    
BARACSKAI JÁNOS 

halálának 3. évfordulójára!
    Soha el nem múló 

szeretettel emlékeznek,
 

szerető felesége, családjai és unokái

CSőSZ SÁNDOR 
halálának 26. évfordulójára. 

Megállunk a sírod felett, 
felidézzük emlékedet. 

Feleséged és családod 

 Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik szerettünk,
VARGA ISTVÁN 

temetésén részt vettek, 
sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.  
A gyászoló család

 Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik szerettünk, 
B. SZABÓ PÉTERNÉ 

DEÁK ETELKA 
temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
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Új feltételek és forrásszerzési lehetőségek
várják idén az agrárvállalkozásokat

OTP Bank: újabb konstrukciók nyílnak meg a területalapú támogatások 
előfinanszírozására

Az idei évtől számos új 
elem tarkítja a területala-
pú támogatások rend-
szerét. Ezek közül a leg-
fontosabb a támogatási 
összeg felső korlátjának 
bevezetése, valamint az 
ún. „zöldítési követel-
mények” alkalmazása. 
Ugyanakkor az agrárvál-
lalkozások idén is kérhetik 
a területalapú támogatá-
sok előfinanszírozását. A 
Növekedési Hitelprogram 
(NHP) meghosszabbítá-
sának köszönhetően, a 
pénzintézeteknél számos 
kedvező előfinanszíro-
zási konstrukció érhető 
el. Ezen hiteltermékek 
alkalmazásával a mező-
gazdasági vállalkozások 
már 2015-ben hozzájut-
hatnak a következő két 
év támogatási összegéhez, 
alacsony, 2,5 százalékos 
hiteldíj mellett vagy akár 
több évre rögzíthetik az 
előfinanszírozásra nyúj-
tott hitel díjait 2,50%-on 
– hívják fel a figyelmet az 
OTP Bank szakértői.
Szélesedő forrásszerzési 

lehetőségekre és új kö-
vetelményekre számít-
hatnak 2015-ben a terü-
letalapú támogatásokra 
jogosult agrárvállalkozá-
sok, családi gazdálkodók 
és őstermelők. A koráb-
bi SAPS támogatások 
igénylése és kifizetése 
lényegében változatlanul 
történik, az ehhez kapcso-
lódó, teljesítendő feltéte-
lek közt azonban érdemi 
változások fedezhetők 
fel. A megelőző években 
kifizetett hektáronkénti 
összegekkel nagyságren-
dileg megegyező mértékű 
támogatások a későbbi-
ekben alaptámogatásként 
és ehhez kapcsolódó un. 
„zöld komponensként” 
vehetők igénybe. A Föld-
művelésügyi Minisztéri-
um számításai szerint az 
alaptámogatás várhatóan 
144,7 €, míg a zöld kom-
ponens 81,3 € értékben 
kerülhet kifizetésre hek-

táronként. Ugyanakkor 
az idei évben tovább bővül 
a területalapú támogatá-
sok (alaptámogatás+zöld 
komponens) előfinanszí-
rozására lehetőséget nyúj-
tó pénzintézeti termékek 
köre. A támogatás-előfi-
nanszírozási konstrukciók 
alkalmazásával minden 
egyéb lehetőségnél egy-
szerűbben és nem utolsó 
sorban olcsóbban biztosít-
ható a termelési ciklus for-
góeszköz-igénye. Az OTP 
Bank az idei évtől akár a 
következő 3 évre is biztosí-
tani tudja ezeket a forráso-
kat fix 2,5%-os hitelkamat 
mellett. Ennél kedvezőbb 
finanszírozási lehetőség 
nincs ma a piacon. 
Az OTP Bank Agrárága-

zati Igazgatóságának ügy-
félkapcsolati igazgatója 
elmondta: az NHP 2015 vé-
géig történő meghosszabbí-
tásának köszönhetően a 
területalapú támogatásra 
jogosult agrárvállalkozá-
sok, őstermelők és családi 
gazdálkodók – az ügyfél-
minősítés eredményétől 
függően – idén ismét, akár 
a támogatási összeg 85 szá-
zalékának előfinanszírozá-
sát is igényelhetik kedvez-
ményes hitel formájában. 
Ez hektáronként 57.600 
Ft kedvezményes forrás 
rendelkezésre bocsátását 
jelenti. Mindemellett a 
rulírozó jellegű előfinan-
szírozási termékekkel akár 
három évre is biztosítha-
tók a szükséges források, 
kiemelten előnyös feltéte-
lekkel, a futamidő végéig 
változatlan, 2,5%-os hitel-
kamat mellett.
A vállalkozásokra az gya-

korolhatja a legnagyobb 
vonzerőt, hogy az NHP 
keretében a piaci feltéte-
leknél jóval kedvezőbb fel-
tételek mellett juthatnak 
külső forráshoz. A támo-
gatott hitelkonstrukciókra 
ugyanis a bankok legfeljebb 
évi 2,5 százalékos hiteldí-
jat számolhatnak fel, ami 
már tartalmazza az összes 

kapcsolódó díj- és jutalék-
tételt, valamint az eset-
legesen igénybe vehető 
hitelgarancia költségeit is. 
A szakember hozzátette: 
az NHP kedvezményes 
hitelkonstrukciói idén is 
egész évben nyitva állnak 
a vállalkozások előtt. Ez 
jobb tervezhetőséget és 
felhasználhatóságot bizto-
sít az érintetteknek.
Mindezek mel lett  a 

pénzintézeteknél olyan 
új konstrukciók is elér-
hetőek, amelyek révén 
az agrárvállalkozások to-
vábbi forrásokat vehetnek 
igénybe előnyös feltételek 
mellett. Ugyancsak az 
NHP forrásaira épül pl. 
az OTP Bank által idén év 
elején újból meghirdetett 
Zöldkártya hitel konst-
rukció. Ennek igénybe 
vételével az érintettek 
nem csak az idei, hanem 
a következő két év tá-
mogatásának összegét 
is megkaphatják egy ös-
szegben. A hektáronkénti 
hitelösszeg pedig akár 
115.200 Ft is lehet. Ezt a 
vállalkozások szintén 2,5 
százalékos hiteldíj mellett 
tudják igénybe venni.
Rulirozó hitel formájá-

ban, a kölcsön támoga-
tásból történő visszafize-
tését követően lehetőség 
van a kölcsönösszeg újbó-
li lehívására is, további 
egy, vagy akár újabb két 
évre. Az elnyert hitelös-
szeg szabadon felhasz-
nálható, így a termelés 
finanszírozása mellett 
akár a régen tervezett 
beruházások megvalósí-
tása is lehetségesé válhat 
a hitelek igénybevételé-
vel. A kiegészítő konst-
rukciók alkalmazásával 
a gazdálkodók döntési 
lehetőségei kiszélesed-
nek, és könnyebben ke-
zelhetik a váratlan hely-
zeteket is.

Kérdéseivel várjuk az 
OTP Bank Izsáki Fiók-
jában.

Kipróbált receptek
Szilvás fánk

Hozzávalók (4 személyre)25 
dkg liszt, és egy kevés a nyúj-
táshoz, 1 db kisebb tojás, 4 dkg 
cukor, 20 szem szilva, 0.5 kis-
kanál fahéj, 1 kiskanál reszelt 
citromhéj, 2 dkg élesztő, 2.5 dl 
langyos tej, 20 szem kockacu-
kor, 4 dkg megolvasztott vaj, 5 
dkg cukor, 1 csipet só, zsiradék 
a kisütéshez Elkészítés: A lisz-
tet egy tálba szitáljuk. A köze-
pén kialakítunk egy mélyedést; 
hozzáadjuk a cukrot, a sót és 
a reszelt citromhéjat. A tojást 
kikeverjük, és a vajjal együtt 
egyenletesen a kupac köré 
öntjük. Az élesztőt a langyos 
tejben elkeverjük és felfuttat-
juk. Az élesztős tejet a lisztes 
keverékhez adjuk. Kézi mixer 
dagasztókarjával ragacsos 
tésztává gyúrjuk. Letakarjuk, 
és körülbelül 30 percig meleg 
helyen kelesztjük. Megmossuk 
a szilvát, egyik oldalát felvág-
juk és kimagozzuk. Mindegyik 
gyümölcsbe 1 kockacukrot búj-
tatunk. A tésztát a belisztezett 
munkalapon 5 perc alatt jól ös-
szegyúrjuk. Újabb 15 percig ke-
lesztjük. Vékonyan kinyújtjuk 
és 20 db 8×4 centis téglalapra 
vágjuk. Mindegyik tésztalapra 
1-1 szem szilvát teszünk, majd 
feltekerjük. Egy nagy lábasban 
bőséges mennyiségű zsiradékot 
forrósítunk. Amikor a lábasba 
tartott fakanál nyelén apró 
hólyagocskák jelennek meg, 
a zsiradék kellőképpen átfor-
rósodott. A fánkokat arany-
barnára sütjük. Kiszedjük, és 
törlőpapíron lecsepegtetjük 
róluk a zsírt vagy az olajat. 
Fahéjas cukorral meghintjük, 
és melegen tálaljuk.

Pezsgős almalé
Hozzávalók: 2 piros alma, 

25 dkg eper (fagyasztott vagy 
friss), 2 evőkanál citromlé, 1 
evőkanál reszelt citromhéj, 
10 dkg cukor vagy méz (ízlés 
szerint), 2 dl száraz fehérbor, 
1,5 evőkanál kukoricaliszt vagy 
teljes kiőrlésű liszt, 2,5 dl jégbe 
hűtött pezsgő vagy habzóbor, a 
díszítéshez 1 evőkanál apróra 
vágott pisztácia vagy fahéj
Elkészítés: A fagyasztott eper-

szemeket szobahőmérsékleten 
felengedjük, közben az almá-
kat meghámozzuk, magházu-
kat eltávolítva felnegyedeljük, 
majd hosszában felszeleteljük. 
Citromlével meglocsoljuk, hogy 
ne barnuljon meg. 350 ml vizet 
a cukorral állandó kevergetés 
mellett felforralunk, hozzá-
adjuk a bort, a citromhéjat 
és az almaszeleteket. Néhány 
percig együtt forraljuk, amíg 
az alma roppanós puha nem 
lesz. Közben a kukoricalisztet 
elkeverjük egy kis hideg vízzel, 
és ügyelve arra, hogy nehogy 
becsomósodjon, behabarjuk 
vele a levest. Ezután néhány 
percig kis lángon, gyöngyözve 
forraljuk, majd a tűzről levéve 
az edényt hűlni hagyjuk. Az ep-

ret két részre osztjuk. A szebb 
szemeket egészben hagyva, a 
többit pedig mixerben püré-
sítve, nyersen az almaléhez 
adjuk. A levest hűtőszekrénybe 
tesszük. Tálalás előtt felöntjük 
pezsgővel, négy részre osztjuk, 
a tetejét apróra tört pisztáciá-
val díszítjük.

Gombás lencseleves
Hozzávalók: 35 dkg lencse, 

10 dkg gomba, 1 evőkanál 
méz, citromlé, 3 evőkanál olaj 
vagy zsír, 2 dl vörösbor, só, 
kristálycukor, 1 sárgarépa, 1 
fehérrépa, petrezselyem zöld-
je, fél zeller, fél fej hagyma. A 
csipetkéhez liszt, tojás.
Elkészítés: A lencsét átválo-

gatjuk, megmossuk, majd 1-2 
órára beáztatjuk, ezután feltes-
szük főni. A főzővizet aszerint 
adagoljuk, hogy hígabb vagy 
sűrűbb levest szeretünk-e. 
A gombát közben pároljuk, 
a sárgarépát és a fehérrépát 
apróbb darabokra vágjuk, és 
a fél hagymával, illetve a pet-
rezselyem zöldjével a levesbe 
tesszük. Mikor a lencse már 
csaknem puha, hozzátesszük a 
gombát és a mézet, megsózzuk. 
Az olajból (zsírból) és a lisztből 
sötétebb rántást készítünk, 
s amikor a lencse már puha, 
hozzáadjuk a leveshez, és ös-
szefőzzük. A vörösbort ezután 
öntjük a forrásban lévő leves-
be, citromlével vagy ecettel és 
cukorral ízlésünk szerint utá-
na ízesítjük. Csipetkét főzünk 
bele, esetleg kevés tejföllel 
dúsítjuk.

Túrós-sajtos pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg finom-

liszt, 25 dkg margarin, 5 dkg 
élesztő, 1.5 dl tej, fél ek cukor, 
só ízlés szerint, 25 dkg tehén-
túró, 25 dkg füstölt sajt, 10 
dkg trappista sajt, 1 ek tejföl 
(a kenéshez). 
Elkészítés: Az élesztőt a lan-

gyosra melegített tejben csipet 
sóval és a cukorral felfuttatjuk, 
majd a többi összetevővel (a 
tejföl és a sajtok kivételével) 
összedolgozzuk alaposan. Mi-
nimum egy órán át kelesztjük 
letakarva, lehetőleg meleg 
helyen. Ha megkelt, lisztes 
táblán kinyújtjuk. A tetejét 
megszórjuk füstölt sajttal. 
Összehajtogatjuk, hogy a sajt 
rétegekben legyen a pogácsá-
ban. Így további fél órán át 
kelesztjük letakarva meleg 
helyen. Ez után megint ki 
kell nyújtani a szaggatáshoz 
megfelelő vastagságúra (ki mi-
lyen magasan szereti). Végül a 
szaggatás után megkenjük a 
tetejét tejföllel, és megszórjuk 
a trappista sajttal. (Trappista 
helyett használhatunk más 
sajtot is, csak arra vigyázzunk, 
hogy ne füstölt legyen, mert 
az hamar megég a tetején!) 
Előmelegített sütőben 160-170 
fokon kb. 25 perc alatt készre 
sütjük.
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A Tegyünk Izsákért 
Egyesület hírei

Tisztelt Olvasó!
Egyesületünk tagsága szeret-

ne betekintést nyújtani az ál-
tala szervezett programokba. 
Célunk, hogy minél szélesebb 
körben, időben eljusson az in-
formáció az érdeklődőkhöz.

- 2015. január 24-én az izsáki 
színházi esték sorozat ke-
retében üdvözölhettük Izsá-
kon Zayzon Ágnest és bandá-
ját, akik az első világháború 
100 évfordulója alkalmából 
tartottak egy nagyon színvo-
nalas emlékműsort. A műsor-
ban elhangzott népdalok és 
mezőségi zenék Zayzon Ágnes 
hozzáértő és fáradtságot nem 
kímélő munkáját dicsérik.
Az izsáki közönség teltházas 

vastapssal köszönte meg a 
színvonalas művészi produk-
ciót, melyről az alábbi kép is 
beszámol.

- Következő színházi előadá-
sunk
Szeretettel hívunk és várunk 

mindenkit március 21-én 18 
órára a Művelődési Házba, az 
IZSÁKI SZÍNHÁZI ESTÉK 
sorozat következő előadására, 
Terebessy Éva izsáki kötő-
désű opera-énekesnő estjére. 

Népszerű opera, operett dara-
bok hangzanak el az „Egy kis 
nosztalgia” című műsorban. 
Közreműködik Zentai Márk 
és Heibl Anna. Mint soro-
zatunk előadásaira midig, a 
belépés most is díjtalan.

- Tájékoztatjuk a tisztelt 
Izsáki Lakosságot, hogy Egye-
sületünk, és a Marádvédel-
mi Egyesület március 28-án 
(szombaton) 9 órától szervezi 
hagyományos szemétgyűj-
tési akcióját. Gyülekező a 
fogathajtó pályán. HÍVUNK 
ÉS VÁRUNK MINDENKIT, 
AKI SZERETNE TENNI 
KÖRNYEZETE TISZTASÁ-
GÁÉRT.

Tegyünk 
Izsákért 

Egyesület

Szülőknek szóló üzenet ez 
az írás! Mivel a társadalom 
alapja a család, ezen az élet-
síkon kezdődnek a bajok is, 
amelyek egy népnek, ország-
nak, sőt, az egész világnak 
is nagy gondjává nőnek. ( A 
megöregedett ember, - ha 
tud még igaz tanulságokat 
levonva gondolkodni, - más-
képpen látja környezetének 
és a világnak sorsát.  Így – írá-
som címével kapcsolatosan, 
mielőtt másokat  bírálnék, 
- magamtól kérdezem őszinte 
alázattal: mit adtál tovább a 
párszáz konfirmálónak és a 
kb. kettőszáz cserkésznek, 
akiket tanítottál? Mit tudnak 
ők abból használni életük so-
rán? Azt adtad-e át nekik, ami 
mindig érték marad??)
A szülő, az iskola  (alma ma-

ter – tápláló anya), nem csak 
az egyetem, de minden iskola 
is, az Egyház  (anya-szent- 
egyház) feladata, hogy ne csak 
az emberiség által létrehozott 
anyagi és szellemi értékeket 
adja tovább, hanem elsőren-
den azt, ami az embert igazán 
emberré, valós értelemben 
„isten-képűvé” teszi.
Sok kis isten van a világ-

ban. Ők tudásuk, pénzük, 
lehetőségeik által uralkodni 
akarnak..(Ezzel szemben áll 
a „demokrácia”, amely nem 
más, mint választások útján 
többségre jutók által gya-
korolt uralkodás.) Mindkét 

uralkodási forma akár pozi-
tívnak is nyilvánítható ered-
ményei csak a már meglévők 
felhasználásával születnek 
meg. Az emberi hatalom te-
remteni nem tud, teremteni 
csak a Teremtő tud, méghoz-
zá olyanokat, amiket ember 
nem képes: élet, szeretet, hit, 
remény, békesség,..
Ezeket nem csak az Egy-

háznak kellene képviselni! 
Az egyik államtitkár ezzel 
a kérdéssel tette helyre az 
emberi igyekezettel és a lelki 
erővel végzett munkák közötti 
különbséget amikor a hasz-
nosság vizsgálatát végezzük: 
„Az Egyház rátelepedett a 
kultúrára, vagy hit nélkül 
nem pozitív erejű a kultú-
ra?”— Kérdés, milyen indu-
lat, érzés, cél van a hit nélküli 
működés mögött. Igaz, hogy 
minden kornak, tárgynak, 
szokásnak, sőt, pillanatnak is 
van értéke, de mi marad meg 
ezekből az örökkévalóságra? 
Minden elavul, elpusztul, 
elfelejtődik. A Római Biroda-
lom bukásának is egyik oka a 
„kenyeret és cirkuszt” szinten 
való megrekedés volt.
Nagy zavart okoz Európában 

az, hogy a muszlim népek 
vallásossága erőként jelentke-
zik, még ha fanatizmus is az 
alapja. Szégyen a keresztyén 
hiten levők kiüresedése, meg-
hunyászkodása,… ezért nem 
tudja hasonítani az egyre na-

gyobb számmal beözönlő ide-
gen kultúrához tartozókat!
Mi a baj oka? Kiüresedés van 

a nevelésben, - családon belül, 
iskolán belül, politikán belül.
Szülő – gyermek kapcsolatá-

nak területén megmutatkozó 
hiányosságokra derül fény 
egy általam kidolgozott teszt 
szerint. Általános iskola alsó 
tagozatos gyermekei nyilat-
koztak: A családi intim kör 
vonatkozásában a gyermekek 
egyötödének nem meséltek 
szüleik, pedig az esti ilyen kö-
zösség sok lelki élményt nyújt, 
ha imádkozással is összekö-
tik. A közös vacsorázás már 
mindenkinél megjelenik, de 
ez inkább az anyagi világhoz 
kapcsolódó, (nem becsülöm le 
az evés közbeni beszélgetés 
értékét).
Az ismeretek szerzése, azaz 

a tanulás területén megmu-
tatkozott, hogy nem minden 
szülő értékeli gyermeke mun-
káját ellenőrzőjének aláírása-
kor, pedig a bátorítás, vagy a 
türelmes kritika nagyon építő 
lehetne, azért is, mert minden 
gyermek jelezte, hogy van 
kedvenc tantárgya! Az iskolán 
kívüli foglalkozásokat illetően 
a kérdezettek egyharmadá-
nál a szülő határozza meg a 
választást, ami nem engedi a 
valós képességek kifejlődését. 
Amit nem kedvvel csinálunk, 
teherként jelentkezik a társak 
között.

Nyitás a családból a kinti 
világba szintjén: mindenkinek 
van barátja, ami a szeretet 
éhségnek egyik bizonyíté-
ka, és ez megmutatkozik a 
kedves állat megtalálásában 
is. A nagyvilágba kitekintés 
eszköze a számítógép. A gyer-
mekek egyhatodának nincs 
számítógépe, amiből esetleg 
az is kiérthető, hogy a szülők 
meg kívánják védeni őket 
sok veszélyes és haszontalan 
dologtól.
A természet felé nyitás, 

amely a teremtettség sok 
csodájának meglátására ad 
alkalmat, szinte minden kér-
dezettnek kedves programja 
kirándulás szinten. Minden 
gyermek tudja, - nyilatkozata 
szerint, - hogy mit kell vinni 
egy kirándulásra! Ebből azt 
olvastam ki, hogy a szülők 
felkészítették gyermekeiket 
a természetben előforduló ki-
hívásokra, és azokban történő 
helytállásokra, még a
tűz eloltásának témája is 

szóba jött. Ennél a pontnál 
kérdezem, vajon a lelki dol-
gokban való helytállásra nem 
kellene ugyanígy felkészíteni 
gyermekeinket? Már ebben a 
korban legyen sok mindennel 
tisztában. Például: tisztaság, 
megbecsülés, őszinteség, kö-
zösséghez tartozás, szeretet, 
és sok minden más is, ami 
nem csak erőssé, tudóssá, 
ügyessé de igaz emberré is 

tesz.
Az élet dolgaiba való beil-

leszkedés dolgában a segítési 
készség került szóba. Min-
denki pozitívan nyilatkozott. 
Ez az eredmény arra mutat, 
hogy szívesen munkálkodnak 
mindnyájan! Családon belül 
és a társadalomban is a mun-
kának összetartó ereje, célt 
mutató értéke és a kitartásra 
késztetés, amely egyben a 
munkálkodó saját magának 
történő kipróbálását is jelenti, 
egyedülálló!
A tesztelt célcsoport nyitot-

tan várja a tanítás általi és a 
példamutatás általi sok hasz-
nos dolog számukra történő 
továbbadását. Azt kívánom, 
hogy ne csalódjanak váradal-
mukban az által, ha csak az el-
múlókra vonatkozó ismerete-
ket kapják meg, amik nyilván 
fontosak, de túlértékelésük 
miatt sok veszélyt is rejtenek 
magukban az anyagiasság, a 
kapzsiság, az irigység által.
Szülőkhöz szól ez az írás, 

kívánok sok maradandó lelki 
értéket Önöknek, hogy gyer-
mekeik igazán gazdag életűek 
és boldogok legyenek! 
Segítségükre lehet ebben a 

keresztény lelkiségű ifjúságot 
nevelő mozgalom, a cserké-
szet. Legyenek bizalommal 
iránta. A tanév végén toborzó 
előadásokat tartunk.
Izsák, 2015. február 10.

Bérces Lajos képviselő

Letépett álarcom
Mikor még fiatal tudatlan az ember, -
Nem hallgat a lelkére, „kiállni” sem mer...
Van olyan időszak bárki életében,
Hogy más akar lenni, másnak a képében...

Nekem is volt bizony ilyen időszakom, -
Jobb szerettem volna lenni mindig, nagyon...
Azt hittem én akkor tanulatlan fejjel,
Tán még bőréből is kibújhat az ember.

Szeretetre vágytam, vagy visszajelzésre:
Megvetést, alázást kaptam én cserébe...
Bonyolult helyzet volt, már régen átéltem,
Aztán beleuntam, hozzám visszatértem...

Rádöbbentem: én, - csak egyedül „én” vagyok.
Nem érdekelt már, hogy pózolnak a „nagyok”...
Tiszteltem, becsültem én mindig másokat,
Elszántan, küszködve téptem álarcomat...

Egyszer lekopott a maradék is rólam, -
Nem hatott meg engem többé hamis szólam...
Adhattam magamat, ki így nem szeretett, -
Próbáltam szeretni helyette eleget...

Szinte alig győzöm hálálni a sorsnak,
Hogy a szeretetre végleg megtanítnak...
Tudom becsülni az emberi értéket,
Tudom, miért mondják: „tiszteld ellenséged!”

Életemnek bármely szakasza lezárult, -
Lelkemhez valaki mindig csak durván nyúlt...
És ezzel segített! Ó ha tudta volna! -
Biztosan ezerszer meggondolta volna...

Azt hiszem, megvonom immár a mérleget:
Emberek! Köszönöm én, ha kedveltetek.
Azt szívből köszönöm, ha nem szerettetek,
Így már sokkal könnyebb élni közöttetek...

Szekér Istvánné
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Mielőtt elmúltak még a földi lázak,
versekkel üzentél a Magyar Hazának!
Tolladba szavakat a Teremtő adta,
s azok ura voltál, s egyszerű parasztja.
Mélyről jött hangommal messziről idézlek-
/Lelki rokon, kicsi, itt felejtett Lélek.
Hangodnak zenéjét, összegyűjtött mézét,
vallom, és mívelem, én is, mesterségét -
Ki, ha imádkozik, azt hiszi, hogy versel
megszólít, hív, tanít szellemszerelemmel
Míg te visszafelé, én a mába látok,
te álmodsz, én látok igaz valóságot
Az álmod szebb vala, az enyém nehézkes,
mert az álmok szépek, de, ha most felébredsz,
milyen verset írnál? Gyászéneket, vagy dalt,
látva, körülötted dőlni készül a part,

Egy gúnár végrendelete

Madarassy László jogász, író 
születésének 175. évfordulójára

A Mátyási József Emlékév tavaszi programjai

A Kecskeméti Lapok folyó-
irat alapító főszerkesztője 
(1868. okt. 3.). Szerkesztő-
társa Hornyik János. Pesten 
tanul a Piaristáknál, jogi 
végzettsége után Kecskemé-
ten a Jogakadémia tanára 
(1863-1868) majd az állam-
vizsgabizottság tagja. Ügyvé-
di irodát nyit, jogi munkáiban 
a szokásjog, perrendtartás 
rendszerbefoglalását dolgoz-
za ki. A Magyar Tudományos 
Akadémia Sztrokay-pályáza-
tára benyújtott dolgozatát 
100 arannyal jutalmazzák. (A 
házasságból eredő jogviszony, 
gyámügy). 
Sokoldalú, művelt, tevékeny 

ember, felismeri a saját korá-
nak kihívásait és tehetségét a 
köz szolgálatába teszi. Több 
társasági rendezvény aktív 
tagja. A színházért estélyeket 
szervez, a kecskeméti első 
sakk klub tagja, feladványo-
kat készít stb.
Barátai között Jókai Mór, 

Hermann Ottó, Konkoly The-
ge Miklós megtalálható. Ro-
var és éremgyűjtő, kicsinyes 
csipkelődésben is részesült, 
ezért megvált a Kecskeméti 
Lapoktól és írásait könyvek 
kiadásával hagyta ránk a 
kiegyezés utáni átalakulások 
során Kecskeméten. 
Királyi ügyésznek nevezik ki 

(1871-1881).
Váratlanul lemondott hiva-

taláról 1881-ben. 1200 darab-
ból álló éremgyűjteményét a 
Református Egyházra hagyta. 
Amerikába utazott. Felesége 
és kisfia Kiskunfélegyházán 
élt. Hosszas hajózás közben 
sárgalázát a magával vitt 
csípős paprika segítségével 
gyógyította (vízzel keverve) 
társai is meggyógyultak a 
„csodagyógyszer” segítségé-
vel. Amerikában sok mindent 
megtapasztalt. Változatos 
munkákból élt. Honvágya 2 
év után hazahozta. Amerikai 
élményeit leírta. Könyvei 
kiadását tervezte. 
Kispestre hívták jegyzőnek. 

Ezen a főváros melletti 6000 
fős településen elismerték 
tevékenységét. Megmutat-
kozott munkájában a gazda-
sági, kulturális fejlesztések 
sora: iskola, utak, telefon. 
Budapestről az Üllői úton ju-
tottak el a barátok Kispestre 
a keramit út kiépítése, majd 
a villamos lefektetése közel 
hozta a fővárosi színházi 
világot is. 
Madarassy László Izsákon 

született 1840. február 21-
én mezőmadarasi Madaras-
sy László főbíró és csicseri 
Orosz Zsuzsanna fiaként. Az 
1848/49-es forradalom idején 
az édesapa Pest vármegye 
másodalispánja lett. Mada-
rassy László első felesége 
Szabó Rozália, gyermeke Ma-
darassy Rozália ifj. Jókai Mór 
hitvese lett (meghalt 1898). 
Második felesége Bagi Borbá-
la, gyermeke Dr. Madarassy 
László.
Madarassy Munkássága, 

kiadott könyveiből:
- Tavaszi pillangók (versek, 

19 évesen jelent meg)
- Egy honvédtiszt bujdosása 

(megjelent Kecskemét 1869)
- Ráday Gedeon gróf, szegedi 

kormánybiztos (megjelent 
Kecskemét)
- Túl az óceánon /elbeszélé-

sek/ Bp. 1889
- Az eldorádó Bp. 1887
- A majomkirály Bp. 1893
- Mozi és Tamás Bp. 1898
- A kishadsereg (elbeszélés)
- A bundás báró Bp. 1887

Kispest főjegyzője váratlanul 
meghalt 1893. október 3-án. 
Az Írók és Hírlapírók Köre 
méltó módon emlékét őrizte. 
Kispesten a „régi temetőben” 
impozáns emlékoszlop áll és 
utca is viseli nevét. Életének 
fontos színterein Izsákon és 
Kecskeméten nem sikerült 
eddig méltó módon tiszteleg-
ni emléke előtt. 

Mesznéder Klára
helytörténész

Mátyási József Emlékév
Mint januári számunkban is írtunk róla, ez évben ünnepeljük az izsáki születésű reformkori költő, Má-

tyási József születésének 250-dik évfordulóját. E jeles alkalomból lapunkban is többször megemlékezünk 
városunk híres szülöttjéről. Az alábbiakban Vinkó József újságíró, szerkesztő, daramaturg Heti Válaszban 
megjelent írásával, valamint Magyar Gyuláné versével tisztelgünk és emlékezünk.

erdők száraz fáján ott huhog a bagoly,
alkonyodik - s hallod: ember sír valahol.
A mának embere, ki magasba rakta
mint madár a házát, s most házának rabja.
Míg hamis kincsekből börtönfalat ácsol,
még fogalma sincsen a szent szabadságról.
A maga tükrében, az arcát se látja
homályos szemével, Istent se találja
Már Lélek fényében onnan, tisztán látod,
Hallgassa meg az Úr parasztmiatyánkod,
mert a Teremtő, ha szólni hív valakit,
hatalmasat alkot:”Semmiből Valamit!”
Teljesítve kérést, igaz földi vágyat,
ahogy mondtad: „Áldás, békesség e háznak!”

Magyar Gyuláné

Mátyási József emlékezetére
„Verseim, amikor juttok szabadságra,
menjetek el Magyar, és Erdély Országra!”

Március 20-án Kecskeméten a Katona József Emlékházban (Katona J. u. 5.) 15 órakor Mátyási 
emlékülés a Honismereti Egyesület szervezésében.

Március 22-én 16 órakor az Izsáki Református templomban Istentisztelet keretében megem-
lékezés, koszorúzás, kamara kiállítás a gyülekezeti házban.

Március 24-én kedden 15 órakor a Kecskeméti Katona József Könyvtárban kiállításmegnyitó 
a helytörténeti gyűjteményben.

Április 22-én szerdán 15 órakor a Kecskeméti Katona József Könyvtárban Csörsz Rumen 
István akadémikus előadása Mátyási József költészetéről.

A XVIII. századi magyar köl-
tészet egyik legmulatságosabb 
versezete Mátyási József nép-
költő dévaj poémája. Ma már 
senki sem ismeri, pedig a címe 
is derűt keltő: Egy nyársra 
ítéltetett hízlalt gúnárnak 
Márton-napi búcsúzó panasza 
és utolsó rendelése. 
A versben a sértődött madár 

elborzadva idézi fel gazdasszo-
nyát, aki eddig csak kényeztet-
te, finomnál finomabb falatok-
kal tömte, most meg arra buz-
dítja a szolgálót, hogy gyorsan 
mellyessze meg, „szedje külön a 
pelyhit”, darabolja, „a szárnya-
it seprő tollaknak vagdossa le”, 
aztán a máját édes fahéjas, roz-
maringos, szegfűszeges tejben 
áztassa, pirítsa pirosra, „hadd 
legyen a papnak kedves étele”. 
A gúnár hápogni sem tud ekko-
ra háládatlanság láttán, attól 
meg kifejezetten lúdmérges 
lesz, amikor azt hallja, hogy 
aprólékjából, zúzájából ludas-
kása készül, zsírja meg jó lesz 
pirítósra. Hiába gágog, hiába 
libáncol, sorsát nem kerülheti 
el, hiszen ki Szent Márton-nap 
libát nem eszik, egész évben 
éhezik. 
Vannak, akik állítják, a vers 

szerzője Csokonai Vitéz Mihály. 
A debreceni „nagyerdőben” írta 
volna, Nagy uram csárdájában, 
ahová a humanissimék (ez volt 
a jurátus urak régies neve) 
„botanizálni” jártak. Füveket 
keresni, no meg libát lopni. 
Ehhez kellett a malaclopó (más 

néven felleghajtó), a régimódi 
bő köpeny, ami alá egy malac 
is elfért, csak szorítani kellett 
a nyakát rendesen. Szóval itt 
írta volna a gúnáros verset 
Csokonai. De nem így van. Ott 
egy tilalmas versét szerzette. 
Jókai Mór mondja A csittvári 
krónikában. Vele meg nem 
érdemes vitába szállni, ő min-
dent tud.
A keveredés oka az lehetett, 

hogy Mátyásit (aki jogot ta-
nult Debrecenben) a versezet 
miatt „silány rímpengetőnek” 
nevezték bősz kritikusai, Cso-
konai meg legott a védelmé-
re kelt, hiszen Kecskeméten 
iszogattak, tarokkoztak eleget: 
mesterének, édes hazámfiának 
nevezte. Pedig gasztropoétánk 
tényleg írt néhány hasrengető 
traktust: „Csak azért szere-
tem a magyar menyecskét, 
hogy meg tudja főzni a borsos 
levecskét” (azaz borsos lével 
készíti a pecsenyét). A kerti 
labodát (azaz a spenótot) is ő 
tartja a legutálatosabb magyar 
éteknek, amit szerinte a néme-
teknek köszönhetünk: „A sváb 
is azonnal magyar névhez foga, 
/ Hogy spinát helyett nálunk 
húsba vágott foga: / Amiolta 
velünk szalonnát mer enni, / 
Ha kérdik, azt mondja: „Madar 
sváp meglenni”.
Mátyási írta a Gulyásnóta 

című pásztordalt is, amiről 
sokáig azt hitték, népdal. De 
tőle való a tokaji bor egyik korai 
dicsérete is: „Igya meg az olasz 

falernumi borát / Hegyéért nem 
adnám Budának egy sorát / 
Tessék a németnek a rhénusi 
lőre, / Nincs amiért vágyjak 
burgundi szőlőre, / Nem ha-
sonlíthatom öszve Tokajt velek, 
/ S az egész világon csak egy 
Tokajt lelek.”
Tőle tudjuk, hogy ha egy gu-

lyás azt mondja: „nem sült rám 
soha csak egy bornyú”, akkor 
az azt jelenti, hogy egyetlen 
borjú levágását lehetett rábizo-
nyítani; hogy a ludakat kormos 
almával töltötték (ez a decem-
bertől érő bőralma neve); hogy 
a toszogatott kolbász nem az 
erotikus kulinária tárgykörébe 
tartozik, csupán nagyobb hús-
darabokkal kézzel töltögetett 
hurkát jelent, Móricz Zsigmond 
említi is egyik regényében.
Azt pedig, hogy Mátyási – 

ahogy Kazinczy Ferenc ál-
lította – kínrímeket gyártó 
provinciális fűzfapoéta lett 
volna, cáfolja néhány strófája. 
Katászkaparék című versében, 
ahol a jobbágyok utolsó főzet 
lisztjét is elrekvirálják a nyuzár 
osztrák tisztek, 1789-ben ezt 
írja a politikai helyzetről: „Nem 
igaz, hogy sorsunk Isten szín-
játékja, / Kínjainkkal’ magát 
mulatni szándék ja, / Mert az 
emberiség csak ott boldogtalan, 
/ Hol a többség szamár, vagy 
igazságtalan.”
Ez annyira korszerűtlen gon-

dolat volna?
Vinkó József 

(Heti Válasz, 2014. november 5.)
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Tanulmányi versenyek
Matematika verseny
2015. január 30-án Ágasegyházán rendezték meg a Szé-

chenyi István Matematikaversenyt felső tagozatosoknak. 
Iskolánkat négy tanuló képviselte, nagyon szép eredményt 
értek el. A nyolc környékbeli általános iskola közötti ver-
senyben csapatunk 3. helyezett lett. Az évfolyamonkénti 
egyéni versenyben is kiemelkedő eredmények születtek:
Lévai Bernadett (5.b) 1. hely, Cseh Dorina (6.a) 4. hely, 

Kiss Martina (7.c) 2. hely, Koncsik Tamás (8.a) 8. hely.

Mese, mese, mátka …
2015. február 3-án rendez-

tük meg hagyományos mese-
mondó versenyünket az alsó 
tagozaton. Oláh Ibolya tanító 
néni egy élvezetes székely 
népmesével köszöntötte a 
vendégeket és a kis mese-
mondókat. A zsűri tizenegy 
mesemondó közül választotta 
ki a legjobbakat. Ezen a me-
sés délutánon a következő 
eredmények születtek:
1.-2. évfolyam: 
I. helyezett: Juhász Rozi 2. b
II. helyezett: Csomor Szonja 2. c
III. helyezett: Antal Róza 2. b
3.-4. évfolyam: 
I: helyezett: Zsoldos Márton 3. a
II: helyezett: Tóth Rebeka 4. b
III: helyezett: Pelejtei Hanga 4. a
A győzteseknek gratulálunk! A korosztályok l. helyezett-

jei áprilisban a felsőlajosi körzeti versenyen képviselhetik 
majd iskolánkat.

Népdaléneklési verseny 
Kiskőrösön 2015. február 10-én a Táncsics Mihály Álta-

lános Iskola énekkarosai közül hat fővel vettünk részt a 
népdaléneklési versenyen. 

Noha Beregszászon szü-
letett, mégis izsákinak (is) 
vallja magát Terebessy Éva 
opera-énekesnő, a magyar, az 
osztrák és a német operaszín-
padok kedvelt és sikeres ko-
loraturszopránja. Izsákinak, 
hiszen személyiségét alapja-
iban meghatározó gyerme-
kéveit töltötte városunkban. 
Édesapjára, Terebessy Károly 
kántortanítóra és orosz sza-
kos tanárnő édesanyjára, még 
ma is sokan emlékeznek sze-
retettel. Éva sem feledte soha 
Izsákot. Szívesen és őszinte 
szeretettel jön hozzánk éne-
kelni mindig. Izsáki ragaszko-
dását jól mutatja, hogy 1980. 
május 26-án, mint a hazai és 
külföldi színpadok sikeres 
primadonnája koncertezett 
Izsákon, ám egy kulturális 
hetilapnak úgy nyilatkozott, 
hogy ez volt élete egyik leg-
nevezetesebb fellépése. Mi 
más ez, mint őszinte ragasz-
kodás az itteni gyökerekhez. 
Beszélgetéseinkkor is állandó 
téma ez.
- Tudod, én tényleg szülő-

földemként tekintek Izsákra 
- mondta el már többször is, 
találkozásainkkor. Itt eszmél-
tem, a világra. Itt tanultam 

meg először édesapámtól, 
édesanyámtól és az apáca 
Irma nénitől énekelni, kottát 
olvasni, zongorázni. De a 
„világot jelentő deszkák”-ra 
is itt, a kultúrház gyermek-
előadásain álltam először. 
S már ekkor énekesnőnek 
készültem. Ma is megható-
dottan állok meg a katolikus 
templom kórusán amellett az 
orgona mellett, amelyen édes-
apám és Irma néni játszott, 

s ahol én először énekeltem 
kíséretükkel. Az Izsákon töl-
tött tíz esztendő volt életem 
legnyugodtabb, legkiegyen-
súlyozottabb időszaka, amit 
soha nem fogok elfelejteni. 
Édesapám kántorként (fel-
menői is kántorok voltak 
kétszáz évre visszamenőleg), 

természetes módon kötődött 
a zenéhez. Orgonált, zon-
gorázott és furulyázott. De 
édesanyám is meg volt áld-
va művészi vénával, hiszen 
szépen énekelt és festett, 
valamint állandó fellépője volt 
a helyi műkedvelő előadások-
nak. Édesanyám egyébként 
színésznő akart lenni, de 
a szülei ezt nem engedték, 
mert „erkölcstelen” pályának 
tartották a színészetet. 
- Nem lehet nem felfedezni 

valamiféle párhuzamot a te 
pályaindulásod alakulásá-
val, hiszen ugyancsak szülői 
„ráhatásra” a te utad sem 
rögtön a színpadra vezetett. 
Legalábbis a továbbtanulá-
sodat illetően.
- Igen. 1956-ban Kecskemét-

re költöztünk, ott a Kodály 
Zoltán Ének-zenei Iskolába 
kerültem, ahol olyan komoly 
zenei szakmai nevelés folyt 
amelyért még ma is csak há-
lás lehetek. Szerencsére igen 
könnyen és gyorsan tanultam, 
mely képességem a későbbi 
pályám gyakori beugrásaiban 
igen sokat segített. Ám elsőre 
mégsem a konzervatóriumba 
kerültem, hanem az ELTE 
magyar-népművelés szakos 
hallgatója lettem. Ennek az 
volt az oka, hogy édesanyám, 
anyai féltésből, nem a koe-
dukált zenei gimnáziumba, 
hanem a tiszta lányosztályos 
reálgimnáziumba irányított, 
ahonnét a népművelő-tanári 
szakra mentem tovább.
- Ez viszont egyáltalán nem 

akadályozott meg abban, 
hogy zenei képzésben is részt 
vegyél.

- Így igaz. Az egyetem mel-
lett a Bartók Béla Zenemű-
vészeti Konzervatóriumba  
jártam, ahol 1971-ben végez-
tem. Olyan tanáraim voltak 
többek között, mint Sík Olga 
és Hoor Tempisz Erzsébet. 

Utóbbinál privát tanultam, 
s az ő személyisége, tudása, 
tanítása meghatározó volt 
szakmai igényességem és 
stabilitásom kialakulásá-
ban. Később, már gyakorló 
énekesként a milánói Sarah 
Cortitól, majd Geszty Szilvi-
ától és Rózsa Verától is sokat 
tanultam.
- Hogyan kerültél végül is 

külföldi operák színpadára?
- Alighogy végeztem felsőfo-

kú zenei tanulmányaimmal, 
1971-ben Bécsben meghall-
gatott Dr. Müller (az ő figyel-
mébe Hoor Tempisz Erzsébet 
ajánlott), aki a bajorországi 
Hof Saale-ba hívott az ottani 
kórusba. Elfogadtam a meg-
hívást, bár egyáltalán nem 
beszéltem németül, de aztán 
a nyelvi közegben gyorsan 
megtanultam. A kórusból 
hamar előléphettem, 1972-

től már a trieri Városi Szín-
ház szólistája voltam, majd 
1975-től 1978-ig a salzburgi 
Tartományi Színház tagja. 
1979-ben jöttem haza ekkor 
a női főszerepet énekeltem 
Ránki György A holdbéli 
csónakos című operájának 
győri ősbemutatóján. 1980 
és 1987 között a Szegedi 
Nemzeti Színház operatago-
zatának tagja, majd 1988-tól 
2004-ig a kaiserslauterni 
Pfalztheater énekese vol-
tam. Pályám során sokszor 
vendégszerepeltem a Magyar 
Állami Operaházban is.
- Ne hagyjuk szó nélkül azt 

sem, hogy fiad, Zentai Márk 
is örökölte a „családi alapú” 
zenei tehetséget. Márk mű-
vésznéven ismerik a fiatalok, 
mint popénekest.
- Márk 1989-ben született. 

Örültem volna, ha ő is a 
klasszikus zenét választja, ám 
tiszteletben tartom döntését 
és támogatom könnyűzenei 
pályáját. Ami alapvetően már 
nem is annyira a pop irányt 
követi. A dzsessz felé lépett 
tovább, s egyre komolyabb 
sikereket arat ebben a mű-
fajban is. A Kodolányi János 
Főiskolán szerzett diplomát 
jazz-ének szakon. 
Rendkívül szép pályát mond-

hat magáénak Terebessy Éva, 
több mint hatvan szerepet 
játszott, és énekelt el hazai és 
külföldi színpadokon. Ennek 
illusztrálására álljon itt főbb 

szerepeinek listája: Gilda 
(Verdi: Rigoletto), Bolena 
Anna (Donizetti), Zerbinetta 
(Strauss: Ariadne Naxos szi-
getén), Violetta (Verdi: Tra-
viata), Éjkirálynő (Mozart: 
Varázsfuvola), Pávaszem 
(Ránki- Weöres: Holdbeli 
csónakos), Blonde, Costance 
(Mozart: Szöktetés a szeráj-
ból), Oscar (Verdi: Álarcos-
bál), Johanna (Verdi: Jean 
D’Arc), Nedda (Leoncavallo: 
Bajazzók), Antónia (Huszka: 
Mária főhadnagy), Sylvia 
(Kálmány: Csárdáskirálynő), 
Iduna (Burkhard: Tüzijáték), 
Postás Milka (Zeller: A ma-
darász), Laura, Bronhislava 
(Koldusdiák), Cagliari (Stra-
uss: Bécsi vér), Adele (Stra-
uss: Denevér), Mimi, Musette 
(Pucini: Bohémélet), Lauretta 
(Puccini: Gianni Schicchi), 
Olympia (Offenbach: Hoff-
mann meséi). 
Ehhez az impozáns sorhoz 

mi izsákiak örömmel illeszt-
hetjük izsáki fellépéseinek 
sorát is, amely március 21-én 
18 órakor egy újabbal bővül. 
„Egy kis nosztalgia” címmel 
láthatjuk műsorát a Tegyünk 
Izsákért Egyesület Izsáki 
Színházi Esték sorozatának 
márciusi előadásaként. Köz-
reműködik Zentai Márk. 
Zongorán kísér az izsáki 
Heibl Anna művésztanár. 
Mindenkit szeretettel hívnak 
és várnak az estre! 

Tetézi Lajos

Elszármazott izsáki

Éva szüleivel, testvéreivel Károllyal és Lászlóval 
1958-ban

Boleyn Anna 1982, 
Szeged

Oscar 1977, 
Nicola Martinuccival

Egyéni éneklés kategóriában Tóth Rebeka 4. b osztályos 
tanuló arany minősítést kapott és II. helyezést ért el. Az 
emlékplakettet február 13-án ünnepélyes keretek között 
vehette át Kiskőrösön a Petőfi Múzeumban.
Csoportos éneklés kategóriában Rácz Virág Emese 3.b, 

Tóth Rebeka 4.b, Németh Hanga 5.a Lévai Bernadett 
5.b, Kovács Anikó 6.a és Kátai Kitti 6.b osztályos tanulók 
ezüstminősítést szereztek; tiszta, szép éneklésükkel méltón 
képviselték iskolánkat a versenyen.

Sport
Torna
2015. január hónapban 

kettő megyei versenyen 
vettek részt tornászaink. 
Január 20-án, Kalocsán, 
az Alapfokú Diákverse-
nyek megyei döntőjében 
tornáztunk. Alapfokú Di-
ákversenyeket csak Bács-
Kiskun megyében szerveznek. Célja, hogy segítse a tovább-
jutásos Diákolimpia fordulóira való felkészülést. Kellemes 
meglepetést jelentett, hogy ismét egyre több iskola indít 
csapatot a fiú mezőnyben. Az egyéni összetett versenyben 
az alapfokún csak az alsósok közül állhatott izsáki tornász 
a dobogón. Csősz Tamás 1. helyezett lett! 
Január 30-án, Kiskunhalason versenyeztünk a Diákolim-

pia megyei döntőjében. Az influenzás időszak ellenére mi 
szerencsések voltunk, mert ugyan voltak hiányzóink, de 
még így is megfelelő létszámú csapatokkal tudtunk kiállni. 
A döntőkben eredményesen szerepeltek tornászaink. A II. 
korcsoportosaink mindkét alkalommal megyebajnokok, 
a III-IV. korcsoportosaink pedig mindkét alkalommal 2. 

helyezettek lettek!
A diákolimpiai döntőben az alsósoknál Csősz Tamás 2., 

Bencsik István és Tóth Marcell holtversenyben 3. helyezést 
ért el. A felsősök közül Hajma András állhatott a dobogó 
3. fokára. A kiskunhalasi eredmény alapján tornászaink 
továbbjutottak a február 28-án, Budapesten megrendezésre 
kerülő Torna Diákolimpia országos elődöntőjébe.
-II. korcsoportos csapattagok: Bencsik István, Bognár 

Bence, Csősz Tamás, Páli Donát, Perjés Bendegúz, Perjés 
Kenéz és Tóth Marcell.
-III-IV korcsoportos csapattagok: Bárdi Áron, Fekete La-

jos, Hajma András, Lakos Lajos, Langó Barnabás, Mózes 
László és Vida Jonatán.

Szabó József

Úszótanfolyam
A 2014/2015-ös tanévben is megszerveztük a második 

évfolyam tanulóinak az 
úszótanfolyamot. Októ-
bertől január elejéig 10 
alkalommal, péntekenként 
indult az autóbusz a kiskő-
rösi tanuszodába. Pásztor 
Gyula és neje, Jutka néni 
két csoportban oktatta a 
gyerekeket.
Felelősségteljes, lelkiismeretes munkájukat ezúton is 

köszönjük! 
A tanfolyam eredményességét bizonyítja: tanulóink nagy 

örömmel és lelkesedéssel vettek rész az órákon. Szerettek 
a vízben mozogni, játszani, a tanfolyam végére már senki 
sem félt a víztől, sőt a nagy többség megtanult jól úszni is. 
Közösségformáló hatása volt, segítették egymást a vízben 
és az öltözőkben. Iskolán kívüli helyzetben is volt alkalmuk 
megismerni egymást, illetve együttműködni egymással. 
Megtanulták, hogyan kell vigyázni saját és társaik testi 
épségére a vízben és környékén. Kitartásuk, türelmük, 
figyelmük, fegyelmük sokat fejlődött, javult. Megtapasztal-
ták az úszás előnyös hatásait az egészség megőrzésében. 

A 2. évfolyamos osztályfőnökök

Koldusdiák 1983, Baden bei Wien

Terebessy Éva, aki külföldi nagy színpadokon énekelve
sem feledte az izsáki színpadot
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Megkezdte működését az Izsáki Értéktár Bizottság
A képviselő-testület 2014. 

december 16-i ülésén hatá-
rozott az Izsáki Értéktár 
Bizottság létrehozásáról, 
helyi értékeink feltárá-
sára,  rendszerezésére , 
nyilvántartásba vételére. 
Egyben, előzetes felkérés 
és egyeztetés után, dön-
tött a bizottság tagjainak 
személyéről is. E szerint 
a bizottság elnökéül Te-
tézi Lajost, tagjaivá Gera 
Árpádnét, Ázsóth Ilonát, 
Kállai Gyulát és Varga 
Istvánt választották.
Nemzeti értékeink ismer-

te, megismerése valamen-
nyi magyar ember számára 
fontos. Ezen értékek fel-
tárása, gondozása, megőr-
zése és tovább örökítése a 
célja a hungarikum mozga-
lomnak. Az Országgyűlés 
2012. április 2-án alkotta 
meg a 2012. évi XXX. tör-
vényt, a magyar nemzeti 
értékekről és a hungari-
kumokról. E szerint hazai 
értékeinket, háromlépcsős, 
alulról építkező rendszer-
ben foglalhatjuk össze. 
Legfelül a hungarikumok 
állnak, középen a kiemel-
kedő nemzeti értékek, míg 
az alsó szintet, az egésznek 
alapot adó helyi értéktárak 
nemzeti értékei adják. Te-
hát alulról felfelé haladva 
így épül fel az értékpi-
ramis: nemzeti értékek 
(helyi, megyei szint), ki-
emelkedő nemzeti értékek 
(országos szint), hungari-
kumok (országos szinten 
legkiemelkedőbb értékek). 
Ezek gyűjteménye a Nem-
zeti Értéktár.
Az Izsáki Értéktár, az 

Izsák területén fellelhető 
nemzeti értékek adatait 
tartalmazó gyűjtemény. A 
települési értéktárak mű-
ködését a magyar nemzeti 
értékekről és a hungariku-
mokról, szóló (fentebb már 
említett) 2012. évi XXX. 
törvény, valamint az an-
nak végrehajtásáról, a ma-
gyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásá-
ról szóló 114/2013. (IV.16.) 
számú kormányrendelet 
szabályozza. Adott község, 
város Települési Értéktár 
Bizottsága szervezi a tele-
pülésen fellelhető nemzeti 
értékek azonosítását, dönt 
azok értéktárba történő 
felvételéről, létrehozva a 
településen fellelhető nem-
zeti értékek adatait tartal-
mazó gyűjteményt, a Helyi 
Értéktárat és megküldi az 
abba felvett tételeket a Me-
gyei Értéktárba, ahonnét 
a Megyei Értéktár Bizott-

ság által arra érdemes-
nek ítélteket továbbítják 
a Nemzeti Értéktár Bizott-
sághoz, amely dönt arról, 
hogy az adott helyi érték 
bekerülhet-e az országos 
értékgyűjteménybe, azaz a 
Nemzeti Értéktárba. Végül 
a Nemzeti Értéktárba ke-
rült értékek legjobbjaiból 
állítják össze a kiemelkedő 
nemzeti értékek, vagyis a 
hungarikumok gyűjtemé-
nyét.
A Hungarikum törvény 1. 

§ (1.) bekezdés j.) pontja 
határozza meg a nemzeti 
érték fogalmát, továbbá 
a kormányrendelet 1. §-a 
határozza meg a nemzeti 
értékek szakterületenkén-
ti kategóriáit, a követke-
zők szerint: a) agrár- és 
élelmiszergazdaság: az 
agrárium szellemi termé-
kei és tárgyi javai – bele-
értve az erdészet, halászat, 
vadászat és állategészség-
ügy területét –, különösen a 
mezőgazdasági termékek és 
az élelmiszerek, a borászat, 
továbbá az állat- és nö-
vényfajták; b) egészség és 
életmód: a tudományos és 
népi megelőzés és gyógyá-
szat, természetgyógyászat 
szellemi termékei és tárgyi 
javai, különösen a gyógy-
szerek,  gyógynövények, 
gyógyhatású készítmények, 
gyógyvíz- és fürdőkultúra; 
c) épített környezet: a 
környezet tudatos építé-
si munka eredményeként 
létrehozott, illetve elhatá-
rolt épített (mesterséges) 
része, amely elsődlegesen 
az egyéni és közösségi lét-
feltételeinek megteremtését 
szolgálja; valamint az em-
bert körülvevő környezet 
fenntartásához kapcsolódó 
szellemi termékek; d) ipari 
és műszaki megoldások: 
az ipari termelés – beleértve 
a kézműipart, kézművessé-
get is – szellemi termékei és 
tárgyi javai, különösen az 
egyes technológiák, tech-
nikák, berendezés-, gép- és 
műszergyártás, műszaki 
eszközökkel végzett sze-
mély- és áruszállítás; e) 
kulturális örökség: a 
kulturális örökség szellemi 
és tárgyi javai, különösen 
az irodalom, a tudomány, 
a népművészet és népi kéz-
művesség, néprajz, film-
művészet, iparművészet, 
képzőművészet, táncmű-
vészet és zeneművészet; 
továbbá a védett ingatlan 
értékei, különösen a nem-
zeti vagyon körébe tartozó, 
kiemelkedő értékű műem-
lékek és régészeti lelőhe-

lyek, nemzeti és történelmi 
emlékhelyek, világörökségi 
helyszínek; f) sport: a fi-
zikai erőnlét és a szellemi 
teljesítőképesség megtar-
tását, fejlesztését szolgáló, 
a szabadidő eltöltéseként 
kötetlenül vagy szervezett 
formában, illetve verseny-
szerűen végzett testedzés 
vagy szellemi sportágban 
kifejtett tevékenység, külö-
nösen a sportolói életművek 
és csúcsteljesítmények; g) 
természeti környezet: 
az ember természetes kör-
nyezetének tárgyi javai, 
különösen a fizikai és bio-
lógiai képződmények vagy 
képződménycsoportok, ge-
ológiai és geomorfológiai 
képződmények, természeti 
tájak, természeti területek, 
életközösségek és ökológiai 
rendszerek; valamint az 
embert körülvevő környezet 
fenntartásához kapcsolódó 
szellemi termékek; h) tu-
rizmus és vendéglátás: 
a turizmus és a vendég-
látás szellemi termékei és 
tárgyi javai, különösen 
a turisztikai attrakciók, 
szolgáltatások, a vendég-
látó-ipari termékek, vala-
mint a vendéglátás körébe 
tartozó étel- és italkészítési 
eljárások.
Egy érték Települési Ér-

téktárba kerülésére bárki 
tehet javaslatot. Az Érték-
tár Bizottság a beérkezett 
javaslatokat megvizsgálja, 
kategorizálja és dönt arról, 
hogy felveszi-e a helyi ér-
téktárba. Ezúton is kérjük 
Olvasóinkat éljenek a lehe-
tőséggel, s ha van ötletük, 
a fenti szempontok alap-
ján tegyenek javaslatokat. 
Megtehető ez a bizottság-
hoz el juttatott néhány 
soros bejelentéssel, vagy a 
www.izsak.hu honlap  ÉR-
TÉKTÁR menüpontja alatt 
megtalálható űrlap kitölté-
sével és beküldésével.
Az Izsáki Értéktár Bizott-

ság alakuló ülését február 
5-én tartotta, ahol elfogad-
ta Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, meghatá-
rozta éves munkatervét, 
valamint javaslatokat tett 
az értéktárba első körön 
felveendő tételekre. Máso-
dik, február 16-án tartott 
ülésén e tételekről hozott 
befogadó határozatokat. 
Összesen harminc tételt 
vett fel az Izsáki Értéktár-
ba. Ezeket az előírásoknak 
megfelelően, a Bács-Kis-
kun Megyei Értéktár Bi-
zottságnak is megküldi. 
Közülük tizenegyet ajánl 
a Megyei Értéktárba való 

felvételre mint olyan té-
teleket, amelyek megyei, 
illetve országos szinten is 
eséllyel számíthatnak a fel-
sőbb szintű értéktárakba 
való bekerülésre. Az érték-
tárba eddig felvett tételek: 
Kulturális örökség téma-
kör: Mátyási József költő 
életműve, Szily Kálmán 
természettudós életmű-
ve, Madarassy László író, 
Amerika-kutató életműve, 
Ádám Gerzson tanár, iro-
dalomtörténész életműve, 
Táncsics Mihály izsáki 
munkássága, Kovács Gyula 
helytörténeti munkássága, 
Sárfehér Néptánc Együt-
tes,  Városi  Vegyeskar, 
Helyi média (Izsáki Hí-
rek, Izsáki Televízió, helyi 
könyvkiadásunk), Sárfehér 
Napok, Tészta Majális, Pi-
eta-szobor, Első világhábo-
rús emlékmű, Diktatúrák 
áldozatainak emlékműve, 
48-as emlékmű, Kolon-tavi 
madárvárta.
Agrár- és élelmiszergazda-

ság témakör: Arany sárfe-
hér szőlő, Arany Sárfehér 
bor és fajtapezsgő, vala-
mint Sárfehér alapú egyéb 
pezsgők, Izsáki Házitész-
ta, Garabonciás sajtok és 
tejtermékek, Izsáki sze-
lektálású kajszibarackok, 
Kostka László szőlészeti 
munkássága, Szegedi Sán-
dor szőlőnemesítői mun-
kássága.
Épített környezet téma-

kör: Szent Mihály Katoli-
kus templom, Református 
templom, Kisizsáki Szent 
Kereszt Kápolna, Város-

háza.
Ipari és műszaki megol-

dások témakör: Thermal 
kozmetikumok.
Természeti környezet té-

makör: Kolon-tó.
Turizmus témakör: Izsáki 

Horgász és Pihenőpark.
A felsoroltak közül a Me-

gyei Értéktárba való fel-
vételre ajánlottak: Arany 
sárfehér szőlő, Arany Sár-
fehér bor és fajtapezsgő, 
valamint Sárfehér alapú 
egyéb pezsgők, Izsáki Házi-
tészta, Garabonciás sajtok 
és tejtermékek, Mátyási 
József  költő életműve, 
Sárfehér Napok, Kolon-
tavi madárvárta, Kolon-tó, 
Thermal kozmetikumok, 
Pieta-szobor.
A bizottság első körön 

a felsorolt tételeket tet-
te az Izsáki Értéktárba. 
Ezek részletes ismertetése, 
bemutatása elolvasható 
a www.izsak.hu honlap 
ÉRTÉKTÁR menüpontja 
alatt. Az értéktár nem le-
zárt, annak tartalma folya-
matosan bővül a bizottság 
általi további feldolgozá-
sokkal, valamint várjuk 
és kérjük az izsákiak ja-
vaslatait is a fentebb jel-
zett módokon. A jelölésnél 
alapvető szempont, hogy 
a javasolt személy, talál-
mány, termék, stb. izsáki 
kötődésű, míg építmény, 
létesítmény, stb. esetén 
Izsák közigazgatási terüle-
tén található legyen.

Tetézi Lajos
bizottsági elnök

95. születésnap

Születésének 95. évfordulója alkalmából a város nevében Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző köszöntötte az Arany Fürt Otthonban élő Wohlmuth 
Emilné Hornacsek Máriát. A szép évforduló alkalmából az otthon dolgozói 
és lakói is kiefejzték jó kívánságaikat az ünnepeltnek.
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FELHÍVÁS 
szabálytalan csatornahasználat megszüntetésére 

     

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szennyvízcsatorna hálózat 
ellenőrzése során több ingatlannál tapasztaltuk a talajvíz és csapadékvíz 
szennyvízcsatornába történő bevezetését.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 
85. § 5. bekezdése értelmében elválasztott rendszerű szennyvízelvezető
műbe talajvizet, csapadékvizet vezetni TILOS!  

A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetője a szabálytalan csatorna-
használatért a vonatkozó jogszabályok értelmében kötbért jogosult 
felszámítani. 
A szennyvízcsatornába bevezetett talajvíz és csapadékvíz a csatornahálózat 
és a szennyvízátemelők túlterhelését eredményezi, szélsőséges esetben 
ellehetetleníti a szennyvíz elvezetését.  
A talajvíz szivattyúzásával a lakóépületük állagát is veszélyeztetik, mivel a 
talaj egy részét is eltávolítják, minek következtében az épület megsüllyedhet.  

Mindezekre tekintettel kérjük, hogy a csapadékvizet és talajvizet ne 
vezessék a szennyvízcsatornába! 

Megértésüket és segítő együttműködésüket köszönjük.  

Tisztelettel: 
          

BÁCSVÍZ Zrt. 
         

 

Születtek: Varga Péter (anyja neve: Deák Zsuzsanna), Berente 
Pál (anyja neve: Vida Orsolya), Flaisz Péter (anyja neve: Pecznyik 
Imola)

Házasságkötés: nem volt.

Meghaltak: Varga István – 77 éves - Izsák, Mező u. 49., Éberling 
Józsefné sz.: Lédeci Margit – 84 éves – Szabadszállás, Arany J. u. 
10., B. Szabó Péterné sz.: Deák Etelka – 88 éves – Izsák, Holló u. 
13., Papp Ernőné sz.: Horváth Irma – 54 éves – Izsák, Báthori u. 20., 
Nagy György Istvánné sz.: Radva Terézia – 58 éves – Izsák, Hunyadi 
u. 7., Kovács Józsefné sz.: Kiss Ilona – 73 éves, Kisjuhász László – 87 
éves – Izsák, Árpád u. 4., Király Sándorné sz.: Csizmadia Sarolta – 87 
éves – Budapest, Kalocsai u. 7., Toriska Tiborné sz.: Vince Margit 
Erzsébet - 83 éves – Izsák, Kossuth L. u. 44., Kullai Ferencné sz.: 
Urbán Erzsébet – 92 éves – Izsák, Kölcsey F. u. 3.

Tisztelt Izsákiak!
Március 19-én 

17 órakor
KÉPVISELőI 

FOGADÓÓRÁT 
tartok a

Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt 
szeretettel várok!

Tetézi Attila

Eladó a Páskomon, a beton-
úthoz közel, fél hektár szántó 
(korábban szőlő)! T.: 06-20-
367-6038

Február 24. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
testület üléséről

Február 25. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Közvetítés a képviselő-
testület üléséről felvételről

Február 26. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Sárfehér Napok V. (ism.)
20:15: „Kelet felől jön egy 
vonat”- autentikus népzenei 
műsor az első világháború 100 
éves évfordulójára

Március 4. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: 100 éves a Páhi Egyház-
község
20:15: Erzsébet út 5. rész

Március 5. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Esélyes – magazinmű-
sor
19:50: Az Oltalom Alapítvány 
egészségügyi előadása

Március 11. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: 100 éves a Páhi Egyház-
község (ism.)
19:50: Erzsébet út 5. rész 
(ism.)

Március 12. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Előadás Mátyási József 
munkásságáról
20:00: Megyei Krónika

Március 18. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Március 15-ei városi 
ünnepség

Március 19. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Előadás Mátyási József 
munkásságáról
20:00: Az Oltalom Alapítvány 
egészségügyi előadása

 

FELHÍVÁS 
szabálytalan csatornahasználat megszüntetésére 

     

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szennyvízcsatorna hálózat 
ellenőrzése során több ingatlannál tapasztaltuk a talajvíz és csapadékvíz 
szennyvízcsatornába történő bevezetését.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 
85. § 5. bekezdése értelmében elválasztott rendszerű szennyvízelvezető
műbe talajvizet, csapadékvizet vezetni TILOS!  

A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetője a szabálytalan csatorna-
használatért a vonatkozó jogszabályok értelmében kötbért jogosult 
felszámítani. 
A szennyvízcsatornába bevezetett talajvíz és csapadékvíz a csatornahálózat 
és a szennyvízátemelők túlterhelését eredményezi, szélsőséges esetben 
ellehetetleníti a szennyvíz elvezetését.  
A talajvíz szivattyúzásával a lakóépületük állagát is veszélyeztetik, mivel a 
talaj egy részét is eltávolítják, minek következtében az épület megsüllyedhet.  

Mindezekre tekintettel kérjük, hogy a csapadékvizet és talajvizet ne 
vezessék a szennyvízcsatornába! 

Megértésüket és segítő együttműködésüket köszönjük.  

Tisztelettel: 
          

BÁCSVÍZ Zrt. 
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