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Hirdessen
az Izsáki 

Televízióban
és az Izsáki 
Hírekben

Kedves Izsákiak! Itt a hó

Négy évtized az izsáki 
óvodásokkal

A gyerekekkel a rohanó idő is megáll kicsit... 

Kisizsáki szoborszentelés

Gyertyagyújtás a főtéren

Elérkezett az év vége. Ismét 
lezárul egy szakasz, melyben 
hála Istennek, közös ügyünk, 
városunk fejlődése is előbbre 
léphetett, hiszen a nehéz kö-
rülmények ellenére is sikerült 
jelentős fejlesztéseket végrehaj-
tanunk 2010-ben. Őszintén kö-
szönöm mindenkinek, aki ezen 
törekvésekben partner volt, s ké-
rem, hogy a jövőben is fogjunk 
össze közös ügyeink érdekében! 

Az októberben megválasztott új 
képviselő-testületben garanciát 
látok arra, hogy ez az összefogás 
meglesz, s újabb fejlesztésekbe 
foghatunk az előttünk álló év-
ben is.

Békés, boldog karácsonyi ün-
nepeket és közös eredmények-
ben is gazdag, boldog új évet 
kívánok valamennyi Izsákinak!

Mondok József
polgármester

Hat évvel ezelőtt egy példás 
összefogással épült fel Kisi-
zsák Szent Kereszt tiszteletére 
felszentelt kápolnája, melyet 
azóta is a településrész gyöngy-
szemeként emlegetnek úgy a 
helybeliek, mint mint minden 
arra járó.

November 22-én, a vasárnapi 
szentmisében maga a kápolna 
is egy gyöngyszemmel gazda-
godott. Ekkor szentelte meg 
Podmaniczki Imre plébános, a 
kápolna új Szűz Mária szobrát, 
melyet Böcskei Imre fafaragó 
művész készített és ajánlott fel 
a templomnak.

A szobor elkészítésnek ötlete 
Turcsán Imrétől származott, 
aki mint elmondta, csakis  fából 
készült Mária-szobrot tudott el-
képzelni a kápolnában, hiszen a 
stációképek és a szárnyasoltár is 
fából vannak, ahogy a tetőszer-
kezet belső térben látszó elemei 
is. Tehát stílusában csakis fából 
készült szobor jöhet szóba. El-
képzelésével megkereste Böcs-
kei Imrét, aki rögtön vállalta 
a szobor kifaragását teljesen 
ingyen, a maga kisizsákiaknak 
tett felajánlásaként. Az alkotó 

annál is szívesebben vállalta a 
feladatot, mert egyházi témákat 
mindig is szívesen formál meg.

Ihletett, szép alkotás szüle-
tett Imre kezei alatt, melynek 
szentelésekor Podmaniczki Imre 
esperes egyebek mellett úgy fo-
galmazott, hogy a Boldogságos 
Szűz vonja, ölelje magához a 
kisizsákiakat a maga végtelen 
szeretetével, és segítse őket 
minden bajukban.

A szobor gesztusa Mária 
szeretetét sugározza

Hagyomány már, hogy adventben az otthonokban 
fellobbanó karácsonyváró gyertyák mellett a főtéri 
közös adventi koszorún is meggyújtjuk vasárnapról 
vasárnapra az ünnepváró fényeket. Bérces Lajos kö-
szöntései, a katolikus és református lelkészek tanú-
ságtételei, az iskolások, a hittanosok, a nyugdíjasok 
és a városi énekkar műsorai mind részeivé váltak már 
a közös ünnepvárásnak. Így volt ez az idei adventben 
is. Köszönet a közreműködőknek!

Bár idén eddig még nem túl 
sok havat kaptunk, de ami 
leesett, az igazán szép téli pom-
pába öltöztette városunk főterét, 
valódi karácsonyváró hangula-
tot teremtve, amint az Bálint 
Vilmos nagyon szép fotóján is 
látható.

Pál Tamásné Etelka ezer szállal, 
emlékek sokaságával kötődik az 
izsáki óvodához, gyerekekhez. 
A keze alatt megfordult sok 
száz apróságra szinte egyenként 
emlékszik. Mint mondja, amikor 
egykori tanítványai már szülők-
ként hozták a maguk kicsinyeit 
az oviba, nevük hallatán rögtön 
beugrott az egykor volt csöppség 
képe, sőt még a jele is. Pedig 
pályáját felidézve nem kevesebb, 
mint 42 esztendő távlatába te-
kinthet vissza. Kecskemétről  
- egyévnyi dunavecsei kitérő 
után - fiatal óvónőként jött Izsák-
ra, és ment férjhez Pál Tamás 
gimnáziumi tanárhoz, s indult 
el pályája, amely végig az izsáki 
óvodához, gyerekekhez kötötte, 
sőt úgy is fogalmazhatunk, hogy 
láncolta. Ám örömmel vállalt és 
viselt kötelék volt ez számára. 
Váci Mihály sorai kísérték indu-
lásakor és pályája során végig: 
„Osztani magad, hogy így soka-
sodjál./Kicsikhez hajolni, hogy 
magasodjál./Hallgatni őket, hogy 
tudd a világot./Róluk beszélni, ha 
szólsz a világhoz.” Etelka pályája, 
hívatása e sorokba tömöríthető, 
bennük van mindaz, amit a több 
mint négy évtized során vállalt 
és teljesített.

* Valójában 1968-ban kerül-
tem Izsákra, de úgy érzem, hogy 
férjem családjának régi kötődése 
okán én is korábbról érezhetem 
izsákinak magam, mert ők an-
nyira élményt adóan meséltek 
nekem az egykori családi és 
helyi eseményekről, hogy szinte 
magaménak érezhettem azokat 
- mondja Etelka beszélgetésünk 
elején. Férjem nagyapja volt 
Izsák első állomásfőnöke, akinek 
kisebbik lánya, Galgóczi Vilma 
lett Tamás édesanyja, és sokak 
Picus néniként ismert, szeretve 
tisztelt tanítónénije. Ő különösen 
sokat mesélt az egykori izsáki 
történésekről - túlzás nélkül 
mondhatom - olyan élmény-
szerűen, hogy én is a történtek 
részesének érezhettem magam. 
Anyósomnak, férjemnek nagyon 

fontos volt Izsák, ezért minden 
megpróbáltatás, vagy éppen 
egy-egy jobb munkalehetőség 
csábítása ellenére is itt maradtak. 
Tamás úgy fogalmazott: „Izsák a 
világ közepe”. És én egyetértek 
vele. Ezért nagyon örülök annak, 
hogy a lányom is itt él családjával, 
s azon leszek, hogy az unokák is 
itt maradjanak, itthon, Izsákon 
találják meg hívatásukat, jövőjü-
ket, ha majd felnőnek.

* Ezek szerint azonnal izsáki-
vá lett, s ez az érzés csak nőtt 
az izsáki gyerekekkel eltöltött 
évtizedek alatt. Megjegyzem, 
nagyon gyorsan elmúltak ezek az 
évek. Ezt a beszélgetést nyugdí-
jazása kapcsán terveztem, aztán 
kiderült, hogy amit én egy évvel 
ezelőttinek gondoltam, az bizony 
már három éve volt. A gyerekek 
között is ilyen gyorsnak tűnt, 
tűnik az idő múlása?

* Valóban, már három éve 
nyugdíjas vagyok, s az idő úgy 
általában tényleg gyorsan sza-
lad, ám a gyerekekkel ez is más 
dimenziót kap. Talán még azt is 
mondhatom, hogy velük kevésbé 
gyorsan röpül. Minden óvónő egy 
kicsit (természetesen jó értelem-
ben) gyerek marad. Gyermeki 
megközelítéssel szemléli a vilá-
got, hiszen a gyerekek világának 
megfelelően, az ő számukra is 
érthetően kell válaszokat találni 
a problémáikra, irányítgatni 
fejlődésüket. Nyugodtan mond-
hatom, hogy egy csodavilágban 
élünk mi óvónők, hiszen renge-
teg örömet okoznak a gyerekek 
őszinte nyitottságukkal, termé-
szetes lényükkel, szeretetükkel, 
amelyekkel felénk, felnőttek felé 
fordulnak. S melyekkel mi soha 
vissza nem élhetünk. Valójában 
nem is munkahelyen dolgozunk 
mi óvónők, dajkák, hanem egy 
szép életközösségben töltjük nap-
jainkat. Pontosabban a magam 
részéről már csak múltidőben 
mondhatom, hogy töltöttük nap-
jainkat. Ha mégis munkahelynek 
kellene neveznem az óvodát, hát 
akkor azt mondhatom, hogy a 

világ legjobb munkahelye. Persze 
azért most sem szakadtam el 
teljesen a gyerekektől, hiszen van 
két csodálatos unokám, akikkel 
nagyon sok időt töltök. És ter-
mészetesen az óvoda működését 
is figyelemmel kísérem, s igen 
büszke vagyok az elért eredmé-
nyeikre, melyek például az új 
nevelési módszerek alkalmazását 
illetően a városon túlmutatóan is 
példaértékűnek számítanak. Álta-
lában jó szívvel veszem, hogy újra 
hangsúlyt kap a nevelés az óvodai 
munkában, ami rendkívül saj-
nálatos módon háttérbe szorult 
az elmúlt években, s ez bizony 
meg is látszott már a gyerekek 
viselkedésén.

* A kicsikkel való foglalkozás 
szépségeiről beszélt eddig, de 
pályájának nagyobb szakaszában 
nemcsak óvónőként, hanem 
intézményvezetőként, illetve  
vezetőhelyettesként dolgozott. 
Ami egy egészen más feladatot 
jelentett, például a napi műkö-
dés feltételeinek biztosítását, 
amely lehet, hogy kevésbé volt 
felemelő, mint a gyerekekkel való 
foglalkozás.

* 1972-től ’74-ig voltam először 
vezetőhelyettes, majd ’74-től 
1977-ig vezetőóvónő. Mondha-
tom, hogy az izsáki óvoda törté-
netének egyik legsűrűbb időszaka 
volt ez, hiszen ekkor egy nagyon 
jelentős, és nagyon örömteli 
gyermeklétszám bővülést éltünk 
meg. Folytatás a 2. oldalon.
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Paksi bemutatókamion 
Izsákon

December 2-án egy hatalmas, színes kamion várta az izsákiakat 
a főtéren, benne egy látványos bemutatóval, mely az úgynevezett 
tiszta energiát népszerűsítette. A paksi atomerőmű működését, az 
ország energiaellátásában betöltött szerepét mutatták be tablókon és 
egy látványos filmen az érdeklődőknek. A bemutatót 2011 májusáig 
166 településre viszik el. A bemutatás és tájékoztatás fő célja, hogy 
az emberek megismerjék az atomenergia által előállított energia fon-
tosságát, eljuttassák hozzájuk az atomerőmű bővítésével kapcsolatos 
információkat, bemutassák az atomerőmű biztonságos működését, 
valamint a magyar gazdaságra és környezetvédelemre gyakorolt jóté-
kony hatásait. (pl. csökken 
az importfüggőségünk, ke-
vesebb a szén-dioxid-kibo-
csátás stb.). A kamionhoz 
látogatók egyebek mellett 
azt is megtudhatták, hogy 
a paksi atomerőmű jelenleg 
a magyar áramszükséglet 
több mint 40 százalékát 
állítja elő, s a tervezett bő-
vítéssel ez az arány tovább 
növelhető.

Folytatás az 1. oldalról.
A ’70-es években ugyanis 200 

fölé emelkedett a korábbi, át-
lagosan 100 fő körüli létszám, 
amihez az intézményi feltételeket 
is hozzá kellett igazítani. Ebben az 
időszakban bővült az óvoda négy 
csoportról kilencre még a régi 
épületben, amely a városház mel-
letti üzletház helyén állt. Mindez 
a tanácsi időkben történt, s el kell 
mondanom, hogy Vízi Mátyás ta-
nácselnök és dr. Hauzmann János 
vb-titkár, valamint a tanácstestület 
mindig „édes gyermekének” tekin-
tette az óvodát, minden elvárható 
segítséget megkaptunk tőlük. De 
ugyanez mondható el az önkor-
mányzati időkről is. Ez utóbbi 
időszakra esett a Sárfehér óvoda 
létrehozása. 1992 februárjában 
előbb három csoporttal költöztünk 
a korábban iskolaként (még ko-
rábban téeszirodaként) működött 
épületbe, majd 1993. szeptember 
1-jétől további három csoport is 
odaköltözhetett az önkormányzat 
építette új épületrészbe. Ezzel 
megszűnt a városháza melletti régi 
és meglehetősen elhasználódott 
óvoda. Nagyot javultak ekkor 
épületbeli adottságaink. 

1977-től ismét helyettesként 
dolgoztam, mivel Páncsics Bálint-
né vezetőóvónő visszatért szülési 
szabadságáról. Ő 1982-ben ment 
nyugdíjba, s azt követően a magam 
nyugdíjazásáig, vagyis 2007-ig is-
mét óvodavezetőként dolgoztam. 
A 42 évi munkámból összesen 25 
éven át állhattam az intézmény 
élén, amely igen megtisztelő és 
örömteli feladat volt, hiszen a 
kolléganőim, az óvónők, a dadák 
jól felkészült, hivatásukat és a 
gyerekeket szerető társaim voltak. 
Helyetteseim Hangyáné Zsuzsa és 
Lehóczkiné Marika voltak, az átlag 
dolgozói létszámunk 27 fő volt. 
Érdekes módon a kolléganők több-
sége a velem egyidős korosztályból 
került ki, így az elmúlt években 

Könyvtári
projektzáró

OTP road-show az általános iskolában

Miért?

elég nagy személyi változások 
történtek, de öröm látni a fiatal 
óvónők lelkes munkáját, mely 
biztosíték arra, hogy jó kezekben 
lesznek továbbra is az izsáki ovi-
sok. Az intézményi adottságokról 
szólva el kell azt is mondanom, 
nagyon jó, hogy a felsővárosban 
is van óvodaépület, mert az erre 
lakó gyerekeknek így nem kell 
messzire járniuk. Ez az épület 
nekem külön is kedves, hiszen itt 
éltek anyósomék, itt született a 
férjem, ide járt óvodába a lányom. 
Ha kilépek a lakásom kapuján 
rögtön ez az épület fogad ezernyi 
emléket idézve tágabb és szűkebb 
családom múltjából. S persze a jö-
vőt is, hiszen a legkisebb unokám 
most itt óvodás. Szép 40 évet töl-
töttem a gyerekek közelében. Vis-
szatekintve elmondhatom, hogy 
nemcsak velük, hanem a fenntartó 
tanáccsal, önkormányzattal, a kol-
légákkal és a szülőkkel is végig jó 
kapcsolatom volt. Külön is örülök 
annak, hogy egyetlen szülői panasz 
sem érkezett a fenntartóhoz, hogy 
nem jól bánunk a gyerekekekel, 
ahogy bármi egyéb ügyben sem. 
Mindezek igazolni látszanak, hogy 
jó irányú törekvéseink voltak. Az 
iskolával is jól együtt tudtunk mű-
ködni, ami nagyon fontos, hiszen 
mi tulajdonképpen az „ő kezük 
alá dolgoztunk”, mivel számukra 
sem volt mindegy, hogy milyen 

felkészültségű gyerekek mentek 
tőlünk hozzájuk. Örömünkre 
mindig jó visszajelzéseket kaptunk 
a pedagógusoktól. Szakmai mun-
kánkat minősíti talán az is, hogy 
a kecskeméti óvónőképzőből sok 
hallgatót küldtek hozzánk szakmai 
gyakorlatra, akik közül többen az 
államvizsgát is nálunk tették le.

* Közhelyes a kérdés, de ilyen-
kor illik feltenni: hogyan telnek a 
nyugdíjas napok?

* Köszönöm, jól. Mint em-
lítettem, a lányom és családja 
nagy-nagy örömömre itt  laknak 
Izsákon két kisgyermekükkel, az 
én kis unokáimmal. Minden nap 
találkozom velük. Nagyon érdekli 
a kicsiket minden, ezért a régi 
családi eseményekről is gyakran 
mesélek nekik, melyekből egy 
kicsit megismerhetik a nagypapát 
és a dédmamát, akikkel sajnos sze-
mélyesen már nem találkozhattak. 
E történetek alapján lesz néhány 
olyan emlékük, mellyel tovább él-
tethetik őket, hiszen igazán akkor 
halunk meg ha már senki sem em-
lékezik ránk. Várjuk a karácsonyt, 
melyet együtt töltünk, s ilyenkor 
a régi családi karácsonyok mellett 
azok a karácsonyok is eszembe jut-
nak, melyeket az óvodában töltöt-
tünk a gyerekekkel. Szép emlékek! 
Remélem az egykori ovisaink is így 
emlékeznek ezekre.

-tetézi-

Az OTP Bank Nyrt Dél-alföldi Régiója társadalmi 
felelősségvállalása keretében a megyében két isko-
lát keresett fel egy játékos délelőtt megszervezése 
céljából. Az egyik az izsáki volt.

Az általános iskola alsó tagozatosai (kb. 200 
gyerek) és a tanító nénik vettek részt október 
11-én délelőtt a sportcsarnokban rendezett közös 
programon. 

Amíg az osztályok az egyik helyszínen sorver-
senyen próbálhatták ki magukat, a másik helyszí-
nen óriás táblás társasjáték várta a csapatokat. A 
versenyeken résztvevők OTP feliratos lufikat vagy 

cukorkákat és tombolákat kaptak. 
A délelőtt befejezéseként a gyerekek nagy örö-

mére tombolasorsolás következett, melyen közel 
100 ajándéktárgy került kiosztásra. A fődíjakat, a 
hatalmas OTP Lakástakarékos zsiráfokat 5 kisis-
kolás szoríthatta magához a nap végén.

Ezúton szeretnénk megköszönni Frankóné Inci 
néninek és az alsó tagozatos tanító néniknek a lebo-
nyolításban nyújtott segítséget, reméljük mindenki 
jól érezte magát ezen a játékos délelőttön!

OTP Bank Izsáki 
Fiókjának dolgozói

Tette fel a kérdést Kovács 
Józsefné Kinizsi utcai olva-
sónk. E kérdés annak okán 
szakadt ki  belőle,  hogy a 
napokban valaki a kitett ku-

kájukból házuk elé öntötte 
a szemetet, a gyűjtőedényt 
pedig elvitte. Konkrétan el-
lopta. Válasz kérdésére több 
is lehet, amit nyilván ki-ki 

meg tud fogalmazni magának. 
Itt csak abbeli reményünket 
fejezhetjük ki, hogy egyedi 
esetről van szó, s nem lesz 
ebből  gyakorlat.

Kiskőrös, Izsák, Kecel és 
Soltvadkert a Társadalmi Inf-
rastruktúra Operatív Program 
„Tudásexpó-expressz” (TIOP-
1.2.3) elnevezésű pályázaton 
60.384.271 forintos uniós tá-
mogatásban részesült, mely 
összegből a felsorolt települések 
megújították könyvtáraik szol-
gáltatásait, tartalmi és infrastruk-
turális fejlesztéseket hajthattak 
végre. Izsák 11,5 millió forinttal 
részesedett a közös pályázattal 
elnyert összegből. Az ennek 
felhasználásával nemrégiben 
elvégzett fejlesztésekről lapunk 
előző számában írtunk.

A projektzáró eseményre de-
cember 6-án Kiskőrösön, a közös 
pályázatot összefogó, koordi-
náló városi könyvtárban került 
sor. Domonyi László kiskőrö-
si polgármester köszöntötte a 
vendégeket és a nyertes városok 
könyvtárosait. Köszöntőjében 
egyebek mellett hangsúlyozta, 
hogy a mai világban új társadalmi 
kihívásoknak kell megfelelniük a 
könyvtáraknak, melyekhez meg 
kell újulniuk tartalmi és inf-
rastrukturális szinten egyaránt, 
E megújuláshoz nyújtott nagy 
segítséget az elnyert uniós pénz, 
melyhez a négy város könyvtá-
rainak és önkormányzatainak 
példaértékű összefogásával jut-
hattak az intézmények.

Sörényi Edina, a Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium könyvtári 

fejlesztésekért felelős munka-
társa elmondta, hogy számukra 
ugyanolyan öröm a négy tele-
pülésen végrehajtott fejlesztés, 
mint az érintett könyvtárak mun-
katársainak és olvasóinak. Közös 
álom valósult meg a mostani 
fejlesztésekkel, melyek alapvető 
célja, a XXI. század könyvtárának 
létrehozása. A könyvtár a tudás, 
a tanulás informális helye, mely 
a benne felhalmozott értékeket 
mindenki számára egyformán 
elérhető módon és ingyenesen 
kell, hogy biztosítsa. Ebbe ép-
púgy beleértendők a minden 
településen azonos módon és 
szinten elérhető tartalmak, mint 
a mozgásukban, vagy látásukban 
bármilyen módon korlátozottak 
számára szükséges feltételek 
biztosítása. A közös pályázatból 
nyert forrásokból - hozzátéve a 
helyi önkormányzatok támoga-
tását - ezeket valósították meg a 
nyertes intézmények. Számító-
gépes eszköztáruk fejlesztésével, 
összekapcsolásával a tartalmi 
fejlesztést tudják megoldani, míg 
az akadálymentesítéssel és az 
elektronikus olvasóberendezés 
beállításával a mozgásukban, 
vagy látásukban korlátozottakat 
segítik a könyvtári szolgáltatások 
igénybevételében.

A program zárásaként a négy 
könyvtár vezetője beszámolt intéz-
ménye pályázati fejlesztéseiről.

-tetézi-

Az izsáki fejlesztésről Kárászné Dalmady Lenke könyv-
tárvezető számolt be a kiskőrösi projektzárón
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Télapó járt a központi óvodában

Önkormányzati hírek

Tisztelt Ügyfeleink!
Megkezdtük a szolgáltatási csomag 

korlátozást, a díjelmaradással rendelkező 
előfizetőinknél.

Kérjük a fizetési hátralékkal rendelkező 
kábeltévés, és internetes előfizetőinket, hogy 

rendezzék elmaradásukat.
Köszönjük megértésüket:

Rendszer karbantartok

Köszönet-
nyilvánítás

December 6-án a központi 
óvodásokkal a tornateremben 
nagyon hangulatos eseménydús 
Télapó-ünnepet tartottunk. Mi-
után mind a hat óvodai csoport 
elfoglalta helyét a tornaterem-
ben előkészített padokon és 
szőnyegeken, érdeklődve nézték 
a szép díszleteket.

Az óvó nénik a „Télapó kesz-
tyűje” című mesedramatizálás-
sal kedveskedtek a gyerekeknek. 
Jó érzés volt látni az ovisokat, 
akik csodálkozva és elkerekedett 

szemekkel figyelték a nyuszi 
útját a Télapóhoz. Szívesen és 
aktívan segítették a varázsige 
ismétlését, és az énekek eléne-
kelését. A mese végén nagy taps-
sal jutalmazták a mesét eljátszó 
óvó néniket.

Hamarosan csengőszóra és 
hangos kopogtatásra lettünk 
figyelmesek. Hosszú botjá-
ra támaszkodva, megérkezett 
közénk Télapó bácsi. A gye-
rekek elcsendesedtek, halkan 
suttogtak egymásnak, volt, aki 

elpityeredett a Télapó láttán. 
A kisebbek arcát figyelve, látni 
lehetett az őszinte rácsodálko-
zást, az igaz tiszta hitet, mely 
elbűvölte őket és megilletődve 
mondták verseiket. A nagyobbak 
érdeklődő figyelemmel és bátran 
válaszoltak Télapó kérdéseire. 
Télapó bácsi, a sok rá váró tenni-
valóra hivatkozva tovább indult, 
a gyerekek pedig integetve és 
énekelve búcsúztatták.

Miután elköszöntünk Télapó 
bácsitól, a csoportszobákba 

mentünk és megtaláltuk a cso-
magokat. Örömmel vették a 
gyerekek kezükbe és nézegették, 
hogy mit találnak benne, majd 
hazavitték.Elmondhatom, hogy 
egy színes, örömteli délelőttön 
vettünk részt.

Ezúton kívánok, magam és 
az óvoda minden dolgozója 
nevében:

Szeretetteljes, békés karácso-
nyi ünnepeket!

 Simonné Danics Edit
Óvodapedagógus

Köszönetemet szeretném kifejezni 
Izsák Város Önkormányzata, és ezen 
felül Mondok József polgármester úr 
felé azért, mert a Strullendorf váro-
sával sok év óta ápolt testvérvárosi 
kapcsolat révén lehetővé tették (az 
együttműködés új távlatait nyit-
va) az Aranyfürt Idősek Otthona 
szakmai vezetői, és az intézmény 
fenntartója (az ERECT Szociális 
Szolgáltató Nonprofit Kft.) által 
delegált két személy számára, hogy 
a Bamberg Körzet legnagyobb szoci-
ális ellátó-hálózatánál, az AWO-nál 
2010. október 24-27-ig 4 napos 
tanulmányutat tehessenek.

Köszönetet szeretnénk mondani 
Bajusz Gyula úrnak is, az ERECT 
Kft. ügyvezetőjének azért, amiért 
az útiköltséget finanszírozta ré-
szünkre. 

Bízunk abban, hogy a Németor-
szágban szerzett tapasztalatokat a 
más jogszabályi környezet, és az el-
térő finanszírozási rendszer ellenére 
is be tudjuk építeni szakmai mun-
kánkba, és a hosszabb távú kapcsolat 
kialakulása révén intézményünk a 
jövőben nagyobb rálátással rendel-
kezik majd az európai idősgondozás 
rendszerére.

Mezei István 
Aranyfürt Idősek Otthona 

intézményvezetője

A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2010. 
november 30.-án tartotta, melyen rendeletet 
fogadott el az Önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) számú ren-
delet módosításáról, melyet lapunkban közzé 
teszünk.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. I-
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Képviselő-testület 2011. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja és a költségvetés terve-
zett bevételi főösszegét 1.025.451 ezer Ft-ban, 
kiadási főösszegét 1.035.874 ezer Ft-ban állapítja 
meg és előzetesen 10.423 ezer Ft hitel felvételét 
irányozza elő.

A Képviselő-testület az önkormányzatra vonat-
kozó 2011. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyta 
és végrehajtását elrendeli.

Izsák Város Önkormányzata az előterjesztés-
ben szereplő 30 pályázó részére 3.000.Ft/hó ös-
szegű támogatást nyújt a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2011. évi pályázati fordulójára.

A Képviselő-testület felkéri az EA Led Tech-
nology Hungary Kft-t a Sportcsarnok világítás-
korszerűsítésének tényleges árajánlatának meg-
tételére, valamint arra, hogy tegyenek ajánlatot 
5 év (60 hónap) időtartam vonatkozásában a ga-
ranciális időre, mely során szervizköltséggel nem 
számolnak. Az ajánlat megérkezését követően az 
EA Led Technology Hungary Kft. ajánlata össze-
hasonlításra kerül a Caminus Zrt ajánlatával, és 
a kedvezőbb ajánlat kerül elfogadásra. 

A Tájékoztatási- és Kulturális Szolgáltató 
Központ 2005-2010. közötti időszak munkájáról 
szóló intézményi beszámolót a Képviselő-testü-

let az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta. 
(A beszámolót képviselői javaslatra lapunkban 
közzé tesszük.) Elismerését és köszönetét fejezte 
ki Tetézi Lajos Tájékoztatási- és Kulturális Szol-
gáltató Központ vezetőnek 33 évi lelkiismeretes, 
odaadó munkájáért.

A Kisizsáki Részönkormányzat elnökének 
Góhér Zoltán képviselőt választotta meg a Kép-
viselő-testület.

A Kiskőrös Többcélú Kistérségi Társulás kö-
telezettséget vállalt Kecelen a 0446/11. hrsz. 
területen Kistérségi gyepmesteri telep kialakí-
tására. 

A Képviselő-testület a települési önkormány-
zatok egyes állategészségügyi feladatainak 
átvételéről szóló megállapodásban foglaltakat 
jóváhagyja és elrendeli a megállapodás 5. pont-
jában kimutatott - az előzetes költségek finanszí-
rozásával kapcsolatban felmerült - 1.269.370.-Ft 
átutalását.

Megbízza a tisztségviselőket a megállapodás 
aláírásával.

A Képviselő-testület elfogadta a Napköziottho-
nos Óvoda Alapító Okiratának módosítását.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a Táncsics 
Mihály Általános Iskola Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény és Diákotthon „A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmin-
tákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)” címmel pályázatot nyújtson 
be a KEOP-6.1.0/A kiírásra. A pályázat benyúj-
tásához szükséges 260.500.-Ft önerőt a 2011. 
évi költségvetés terhére biztosítja. Megbízza az 
intézmény igazgatóját, hogy a pályázat benyújtá-
sával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Református múltunk 26.

Gyülekezeti hírek
- December 23-án (szerda), 18 órától: bűnbánati előkészítő 
istentisztelet.
- December 24-én (csütörtök), 15.00: gyermekek Karácsonya a 
templomban.
- December 25-26-án, 10.00 és 16.00 óra: ünnepi istentiszteletek, 
délelőtt úrvacsorai közösség.
- December 25-én, 13.30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet.
- December 31-én (péntek), 16.00: óévi istentisztelet.
- Január 1-én (szombat), 10.00: újévi istentisztelet.
- Január 1-én (szombat), 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartó járu-
lékaikat, sírhely-megváltásaikat ne mulasszák el rendezni. Csak 
azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, akik rend-
szeres egyháztagjaink, a közös teherviselésből kiveszik részüket! 
Köszönjük!
Ha valaki sárga csekket szeretne igénybe venni befizetéseihez, 
kérjük, jelezze a Lelkészi Hivatalban: 374-154.
Minden Krisztust hívő, jóakaratú embernek áldott Karácsonyt és 
Újesztendőt kívánunk!
Isten, áldd meg a magyart!

IKEM hírek
- 2011.január 1-én ( szom-

bat), 16 órakor koszorút he-
lyezünk el a Bocskay emlék-
kopjafánál, Bocskay István er-
délyi fejedelem születésének 
454. évfordulóján. Szeretettel 
várunk minden megemlékez-
ni szándékozót.

- Január 29-én  (szomba-
ton), 15 órától a református 
gyülekezeti házban, az IKEM 
közgyűlésére kerül sor. Sze-
retettel és tisztelettel várjuk 
új egyesületi tagok jelentke-
zését is!

„1789. március 19.: Tartatott a Sz. Ekklésiának 
betsületes  Előljáró Tanátsa második Ekklésiai Gyű-
lése: Nagy Ferencz, Makkos János, Nagy István, Pap 
Mihály, Ifj. Czirkos János, Forgáts Sándor Curator 
és Mónus Mihály egyházfi eő kegyelmek jelenlétek-
ben.

Ezen jegyzőkönyvi bejegyzés három adósság rende-
zésének ügyét részletezi. (N.Á.) A negyedik pontban 
pedig a parókia tönkrement fa kerítésének mielőbbi 
kijavítását irányozzák elő „a Curátor serénysége és 
okossága” által.

(Protokollum IV: 6-7.ol.)
„1789. április 21. tartatott Ekklésiai Gyűlés vég-

zései
Mindeneknek előtte tudva kell annak lenni, míg 

egyebek feljegyeztetének: hogy erre a mostan tartatott 
Gyűlésre, az egész Consistoriális Társaságbéli bet-
sületes személlyek, kik hittel és hűséggel kötelessek 
ennek a sz. Ekklésiának terheinek hordozására: De 
nem tudatik, mitsoda nagy, és el múlhatatlan fogla-
latosság, vagy nem tudom mitsoda részre hajlás, és 
nem akarás, már ezelőtt harmad napi sürgetés ellen is 
sokakat az Elöljárók közül, e tisztességes rendtartás 
gyakorlásától el fogott el idegenített. Meg jelentek 
mindazáltal a Hivatalossak közül: Betsületes Nagy 
Ferencz, Nagy István, Gudits István, Mónus Mihály 
Egyházfi és a Köz. Rendből Öreg Lombár János és 
Szabó Mihály eő Kegyelmek.

Első pontban: az előző gyűlés adóssági rendezési 
módjának megerősítése. (N.Á.)

2. pontban: Ebben a gyűlésben elő állott két 
motskos kinél gyaláztatott Személy, hogy az ő dol-
gokban a jelen lévő Tanáts ítéletet hozzon. T.i.Özv. 
Lombár Andrásné fia István. Fejes István leányával 
valami pletykán úgy köttetett öszve, a madárnál sebe-
sebben repülni tudó asszonyi fetsegések által, mintha 
ennek, amattól nagy hasa, v. terhe volna. Ennek a 
Gyűlésnek az ő büntetésekre semmi hatalma úgy 
nincs, a mint a férfiúi rész kívánta; mindazáltal mivel 
az atyai megvisgálásért jelentek mind a ketten. A köz 
okoskodás után ezt a törvént mondotta: Hogy mivel 
a leány tagadja, hogy ő valaha valakinek mondotta 
volna, hogy ő néki nagy hasa vólna Lombár Istvántól, 
a mint az említett fetsegő hír kissebítette, tehát itt a 
gyanú alól, a Legény egészen fel szabadíttatott; a ki 
pedig a leányt, vagy kurvázza, vagy más szüzességet 
illető motsokkal illeti; íz ollyan, vagy tudja, annak 
valakivel eő közit, vagy maga próbálta azt; ha ez utol-
sót tagadja, az elsőt bizonyítani kell. Minthogy pedig 
itt, egyikre sem találtatott tanú, a Leány az oktalan 
nyelvek motskától e tekintetben meg tisztíttatott. 
Sött mint Keresztyének az Isten törvénye szerént 
tartozzanak is meg követni egymást, és az efféléket el 
kerülni igyekezzenek, arra kérettek és intettek.

3.pontban: Ez alkalmatossággal választatott Curá-
tornak Betsületes Gudits István, Egyházfinak pedig 
Betsületes B. Szabó Ferencz, kik mind az által, hogy 

ezen Hivatalokra meg esküdtessenek a következendő 
vasárnapra: 26-dik Áprilisre határoztatott.

4.pontban: Minthogy pedig fellyebb nevezett 
Gudits István Ő Kegyelme külömbbkülömbb féle 
foglalatosságai miatt ezen betsületes Hivatalt magára 
válalni terhesebbnek gondolta, mintsem ennek min-
den részben tettzéséig eleget tehetne; tehát a maga 
ezután erre való kész ajánlása mellett meg határoz-
tatott, hogy kezdődjön az öregeken; e szerent meg 
esküdtetett Curatornak öreg és betsületre méltó Nagy 
Ferencz, ki már annak előtte viselte ezt a Hivatalt 4 
esztendőkig, s most is minden határozott idő nélkül, 
míg bírhattya, választatván mellé Egyházfinak B. 
Szabó Mihály, segíttségnek az ifjabbak közül Cséplő 
János. erre az egy Esztendőre. (beszúrás a végén -
N.Á.: Forgáts Sándor)

5.pontban: Azután follyó napokban, visgálásra vo-
nattatott az elébbeni Curátor Percepciója; találtatott 
Laistromán (szétfolyt tinta a szám helyén - N.Á.) 
forintra ment Költségen, és 112 forintokra telt Levél-
beli adósságokon kivűl, az Ekklesia úgy mondatott 
cassájára nézve 83 Rforintokból álló summa készen. 
meg a többiről való visgálás hátra van.

6.pontban: 27. Május. meg egyezett akaratból, a 
templomban, ama rendetlen magasságon építtetett 
Prédikáló szék, mellyből sem a Prédikálló Halgatóit 
sem a Halgatók a Prédikállót nem láthatták 3 vagy 4 
széket ki rekesztvén; le hozattatott, hogy éppen lenne 
in meditallio (sic!) Templi (feltehetőleg: „a templom 
középpontjában” akarna lenni - N.Á.), hogy így az 
elébbeni híjjanosság orvosoltatnék mind két részre. 
Került az alá szállítás 2 Rfrt és 30 kr. ba de mint hogy 
sulyosnak tartotta az Ekklésia az Mestert ki hivattatik 
Banga Fodor Péternek kérését; de a Mester ember 
tudja mit ér munkája.

(Protokollum IV: 8-9.ol )              
közli: Nagy Árpád

Most is vallom: Igaz az Ige ma is, nem vagyunk jobbak 
atyáinknál... Visszatérő gondokkal és örömökkel talál-
kozhat a gyülekezet múltját búvárló. Mert jobban ráérők 
sem lettünk traktoraink és mosógépeink dacára..., no meg 
fegyelmezettebbek, áldozatkészebbek sem... Az öregeknek 
ma is be kell ugrani a szolgálatokba, s a bugyelláris sem 
csörög hízottabban, mint a” nehéz időkben”. A kerítésen 
belül is maradt megtámogatni való épületünk bőven, me-
lyek „serénységünket és okosságunkat” szomjúhozzák. A 
„madárnál sebesebben repülni tudó asszonyi fecsegések” 
csak koedukálódtak, de semmiképpen le nem lassultak. 
Az viszont áhítható múlt csupán, hogy az egyházfegyelem  
győzte szusszal az efféléket, s még voltak, akik meg akarták 
magukat jobbítani.

Az is tanulságos, hogy a szakember munkája kétszáz 
éve is sokallható volt, de amit a tisztesség megkívánt, azt 
megadták az atyák. Mert a szép rend és a tisztesség hitbéli 
kötelesség volt. S ha ma is annak tekintjük, akkor az Úristen 
még talán jobbíthat is rajtunk valamit, mint atyáinkon.
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Csak egy tollvonás...
... a mai kapcsolatokról...

Köszönetnyilvánítás

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők 
Szövetkezetének tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”Kapcsolat, amely egy életen át 
tart - ritka. Kapcsolat, amelyben 
nincsen semmi érdek - ritka. Kap-
csolat, ahol mindkét fél egyenlő 
- ritka. Kapcsolat, ami őszinteségre 
alapul - ritka. Kapcsolat, ami a 
„Hogy vagy?” kérdéssel kimerü 
l-  rengeteg. Kapcsolat, amelyben 
hazugságok tömkelegével találko-
zunk- rengeteg. Kapcsolat, amit 
a pénz mozgat - rengeteg. Ezek a 
mondatok bármelyik kapcsolatra 
ráillenek, legyen az baráti, családi, 
szerelmi, házastársi. 

Kapcsolat. Ma ennek a szónak 
legalább annyira nincsen jelentő-
sége, mint a szeretleknek és az ol-
tárnál az elvileg boldogító igennek. 
Azt mondjuk ismerjük a másikat, 
mindent tudunk róla, ő a második 
felünk. Persze, én meg a királyi 
bohóc vagyok. Jó vicc. Csak áltat-
juk magunkat és másokat, mert 
ha megkérdezném, hogy annak a 
bizonyos illetőnek mi a legfőbb 
vágya és mi az, amivel életében 
a legjobban megbántották eddig, 
nem tudnál rá válaszolni. Valljuk 
be, csak felszínes kapcsolataink 
vannak. Nincsen benne semmi 
őszinteség, semmi törődés, csak 
vannak, mert a mai felfogás szerint, 
az a jobb, az a nagyobb, akinek 
sok van. De ez a mondat nemcsak 
a kapcsolatokra vonatkozik. Min-
dent ez irányít manapság. Akkor 
vagy király, ha sok pénzed van, 
ha több diplomád van, ha több 
ruhád van, ha több szerelmed és 
mindenből több. Ha megállnál egy 
kicsit, nem rohannál ebben a nagy, 
minden évben megszokott kará-
csonyi rohanásban, meg amúgy 
is (most mondd, hogy soha nem 
rohansz), észrevennéd, hogy egy 
csomó olyan dologgal és emberrel 
vagy kapcsolatban, ami fölösleges. 
Szeretnék elmesélni egy történe-
tet. Nem régen, megkérdeztem 
egy 10 éves kisfiút, hogy várja-e a 
karácsonyt. Azt felelte, hogy már 
nagyon várja, s kíváncsian, egy kis 
reménnyel a hangomban feltettem 
neki a következő kérdést, hogy 
miért. A válasza teljesen ledöbben-
tett, bár ha jobban belegondolok, 
számíthattam volna rá: „Mert sok 
ajándékot kapok.” A szívem mé-
lyén arra számítottam, hogy azért 
várja az ünnepeket, hogy együtt 
lehessen a családjával. Nem tanító 
néni voltam, aki az első adventi 
gyertya gyújtásánál megkérdezi 
a gyerekektől, hogy mit is jelent 
ez az ünnep, mi a karácsony lé-
nyege. Nem. Csak egy kíváncsi 
lány voltam, akinek a válasz után 
összeszorult a szíve. A legjobban 
az fájt, hogy a kisfiún kívül még 
kilenc embert kérdeztem meg, 
mind különböző életkorúak voltak, 
s a válaszuk kivétel nélkül ez volt. 
Az ajándék. Igen, az ajándék szép 

dolog, ha szívből adják, nem a 
mennyiségét és a minőségét nézik, 
nem az értékét, hanem azt, hogy 
kitől kapom, s ez a legfontosabb, 
s ez ruházza fel az ajándékot egy 
olyan értékkel, amit nem lehet 
megfizetni. Csupán azt felejti el 
ez a tíz ember, de egyébként nem-
csak ők, hanem mindenki, hogy 
ezek tárgyak. Tönkremennek egy 
idő után, már megunod és annyi 
volt. Ezek csak „földi” dolgok. 
Ezeknek nem veszed hasznát, 
amikor majd a halálos ágyadon 
fekszel. Az utolsó percekben mit 
fogsz kezdeni egy hajvasalóval és 
egy kisautóval? Semmit. Mert ha 
úgy halsz meg, hogy lesz időd még 
átgondolni, hogyan is éltél eddig, 
nem az fog a fejedben járni, hogy 
hol van most a milliókat érő bank-
kártyád, hanem hogy mit kellett 
volna másképp. A sok másképp 
kellett volna között bizony ott 
vannak az olyan gondolatok is, 
hogy bárcsak jobban megismertem 
volna, bárcsak elmentem volna ak-
kor délután vele sétálni, bárcsak ne 
lettem volna vele olyan elutasító és 
még sorolhatnám. Csak gondold át 
azokat az ismeretségeid, amelyeket 
kapcsolatnak, barátságnak nevezel, 
vajon tényleg elég időt fordítasz 
rájuk? Vajon tényleg oda figyelsz 
és tényleg ismered embertársad? 
Vagy csak úgy vannak, sodródnak 
a te rohanó életeddel együtt, s azt 
gondolod, hogy mindig ott lesznek. 
Nem! Egyszer elveszíted őket, de 
addig még van időd megbocsájtani, 
még van időd helyre rakni ezeket 
a dolgokat. Ha megállsz, ha csak 
egy pillanatra is, lassítasz és nem 
azon töröd a fejed, hogy hol tudnád 
megvenni a 66. angyalkát a kará-
csonyfára, csak arra figyelnél, hogy 
meghalld azt amit a szeretteid lelke 
súg neked, már boldogabb lennél. 

Kapcsolat. Véleményem szerint 
nagyon fontos az, hogy odafigyel-
jünk egymásra, a családunkra. 
Számomra elképzelhetetlen, hogy 
fontosabb legyen egy konferencia, 
mint az, hogy lássam a lányom első 
balett előadását, a fiam első foci 
meccsét, hogy fontosabb legyen 
egy jó film a tévében, mint a mama 
gyöngyöző tyúkhúslevese. Sajnos 
ez nagyon ritka ma, mindenkinek 
a külsőségek fontosak és azzal nem 
számolnak, hogy egyszer majd 
nem mondhatják el szüleiknek, 
hogy mennyire fontosak neki, mert 
egyszer majd nem lesznek és soha 
nem tudhatjuk, hogy mikor lesz az 
az egyszer. Felhívnám mindenki 
figyelmét a csodákra, mely egy-
egy emberben rejlenek, s amíg 
megtehetitek, addig éreztessétek 
velük, hogy mennyit jelentenek, 
mert egyszer tényleg eljön a végső 
nap...

Józsa Tímea

A Borvidékünk Hegyközségi Tanácsa az elmúlt 
időszak ágazati gondjainak felszámolása érdekében 
az alábbi javaslatokat továbbította a Parlament 
Szőlő-Bor Albizottsága részére.

1. Az adó és vámhatóság összevonásával szük-
ségessé vált jogszabálymódosítás során felmerült 
borzárjegy ismételt bevezetése. Az alkalmazás 
előnyeinek és hátrányainak összevetése alapján a 
borzárjegynek, mint adójegynek a bevezetése nem 
indokolt.

2. A Kunsági OEM és az Izsáki OEM borok 
esetében minőségtanúsító jegy kerül kialakításra, 
melyek használatát a termékleírásokban szabályoz-
za a borvidék.

3. A szőlőtermesztés súlyos helyzetét és a bor-
piaci feszültségeket elsődlegesen a borok nyomott 
- közgazdasági számításokkal nem igazolható - áron 
történő értékesítése okozza. Kezdeményezzük, hogy 
az adó és vámhatóság végezzen vizsgálatot azon 
borok forgalmazóinál, melyek az alábbi küszöbár 
alatt megvásárolhatók:

* 0,75 literes kiszerelésű borok 200 Ft/palack 
fogyasztói ár,

* 2 literes PET kiszerelésű borok 400 Ft/palack 
fogyasztói ár.

Az ilyen ár, vagy az alatti értékesítés esetén tisz-
tességtelen piaci magatartás, gazdasági visszaélés, 
adóelkerülés gyanúja áll fenn.

4. Szakmai adminisztráció csökkentésére java-
soljuk:

a) A számla, ha az tartalmi elemeiben megfelel, 
akkor a BKO-t helyettesíthesse.

b) El kell törölni a szőlőszállítás BKO-val történő 
bizonylatolását

c) Egységes, központi software kifejlesztése és 
kötelezően elrendelt alkalmazása a borászatok ad-
minisztrációs terheit jelentősen csökkentenék, és 
áttekinthetővé tennék a borászati nyilvántartást.

5. Forgalombahozatali járulék esetében egyet-
értésben a Duna Borrégió Szőlészek és Borászok 
Egyesülete javaslatával, mely szerint:

a. A járulék mértékének megállapítása hátrányo-
san érinti a Duna Borrégió termelőit. A kezdetben 
alkalmazott 8 Ft/liter járulék összege igazságtalan 
volt, a helyette bevezetett differenciált járulék 
(5 Ft/liter az asztali és tájboroknál, 10 Ft/liter a 
minőségi boroknál) a borpiac fejlődése ellene hat. 
Jelenleg a minőségi borok részaránya drasztikusan 
csökken. 

b. A járulék befizetése jelentős forrást von ki az 
ágazatból. Az augusztus 15, illetve december 15-i 
határidők egybeesnek a készletbeszerzés pénzügyi 
terminusaival.

c. A bortörvény által megállapított szankciók nem 
tesznek lehetőséget a járulékfizetés átütemezésére. 
Az alkalmazott bírság mértéke túlzott.

d. A közösségi marketingalapok felhasználása 
kapcsán kezelhetetlen anomáliák alakultak ki. A 
Magyar Bormarketing Kft. felszámolásra került, 
jelenleg nincs kompetens marketing szervezet a 
közösségi programok kezelésére, a szakmán belül 
soha nem látott feszültségek alakultak ki.

e. Az alkalmazott pályázati rendszer bonyolult, a 
források felhasználását ellehetetleníti.

f. A döntési folyamat lassú, sok esetben a döntés 
meghozatala meghiúsítja a programok megvalósí-
tását, elbizonytalanítja a pályázót.

g. Az elmúlt időszak közösségi bormarketingjé-
nek hatékonysága alacsony.

h. A borellenőrzésre az MgSZH-hoz csoportosított 
40 % felhasználására a szakmának rálátása nincs, 
úgy tűnik a forgalombahozatali járulék intézményi 
finanszírozást szolgál.

A fentiek alapján javasoljuk a forgalombahozatali 
járulék befizetésének:

* Haladéktalan felfüggesztését. 
* A marketing alap képzés új rendszerének ki-

alakítását a létrehozandó szakmaközi szervezetek 
útján.

* Az AMC-nél felhalmozódott marketingpénzek 
felosztását a borvidékek között, az eddig alkalma-
zott módszer szerint (termőterület arányában).

* A felhalmozott alap felhasználására pályázatok 
kiírását az AMC gondozásában.

6. A Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa hatá-
rozottan elítéli a Borászati Hatóság és a Vámhatóság 
által feltárt visszaéléseket, azok elkövetőitől elha-
tárolódik. Ezek az események súlyos kárt okoznak 
a borvidéknek, az itt dolgozó szőlőtermelőknek és 
tisztességes borászatoknak.

Megállapítjuk, hogy a jelenlegi akciók nem elég 
hatásosak, a borvidék imázsát rombolják, a hegy-
községi szervezet nem rendelkezik eszközökkel az 
ilyen tevékenységek visszaszorítására.”

Szent János napi Újboráldást és szentelőt ez 
évben Orgoványon, 2010. december 27.-én 10 
órakor ökumenikus szertartás mellett, a reformá-
tus templomban Istentisztelet keretében tartjuk. 
Kérjük és várjuk termelőinket, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt, a hagyományt folytató 
rendezvényünkön.

Köszönet azon tagjainknak, akik az elmaradt 1% 
működési költség hozzájárulását a szövetkezeti 
irodán befizették.  

A Gazdaköri esték programja 2011 január má-
sodik hetétől indul, minden hétfő este 17 órától. 
Rendezvényeinkre szeretettel várjuk szövetkezeti 
tagjainkat, érdeklődő gazdaköri tagokat. A program 
a hirdető táblán, illetve Izsákon a Traktoralkatrész 
és a Kertigép szaküzlet ablakán is kifüggesztésre 
kerül.

Ajándékozásra, igényes fogyasztóknak, akik 
szakmai élményre vágynak, továbbra is ajánljuk 
az eredetvédett 2009-es Arany sárfehér palacko-
zott tételeket, melyek a szövetkezeti irodán 750 
Ft+Áfa/palack áron megvásárolhatók. Ugyanott, 
ebből a tételből 5 literes kiszerelésben 250 Ft/liter 
áron vásárolható Arany sárfehér minőségi bor. A 
szövetkezet tagjai továbbra is kedvezményes áron 
(490 Ft/kg) vásárolhatnak törzskötözőt a szövetke-
zeti irodán. Kérdéseikkel telefonon kívül interneten 
is (aranysarfeher@sv-net.hu) kereshetnek bennün-
ket. A weblapon is igyekszünk friss információkkal 
segíteni tagjaink tájékozódását. 

Tagjainknak és az integrációt támogatóknak, jó 
egészséget, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldo-
gabb Új Évet kíván a Szövetkezet vezetősége.

V É R A D Á S 

Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy
2010. december 28.-án (kedd)  

9 órától 13 óráig
a Művelődési Házban

véradás lesz.

Magyar Vöröskereszt

Köszönetemet szeretném 
kifejezni a Lukácsné Haránt 
Eszter és Lukács László által 
vezetett Izsáki Sárfehér Nép-
táncegyüttes színvonalas, szívet 
melengető előadásáért, mellyel 
az Aranyfürt Idősek Otthona 
lakóit 2010. december 13-án 
megörvendeztették. Az a sze-
retetteljes hozzáállás, amely 
áthatotta a gyerekek műsorát 
példaértékű volt. Lakóink is 
kifejezésre juttatták, hogy ilyen 
szép, lendületes és „aranyos” 
műsorban még soha nem volt 
részük. Köszönjük a szülőknek 

és Molnárné Tóth Ibolyának is, 
hogy a gyermekek felkészülésé-

hez segítséget nyújtottak. 
Mezei István
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2010. (XII. 1.) önkormányzati  rendelete az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetéséről szóló 1/2010. (II.16.) számú rendelet módosításáról
 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ 
(2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  (továbbiakban ÁHT.) 65. § (1) bekezdése alapján 
- figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény és az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.21.) Korm. rendelet rendelkezéseit- az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 1/2010.(II.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 
A költségvetési főösszeg
1.§
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) számú rendelet ( a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
    Főösszegét                   1.225.353  ezer forintban
    a) költségvetési bevétel összegét  1.084.899  ezer forintban,
    b) költségvetési kiadás  összegét  1.199.381  ezer forintban 
    c) a költségvetési hiány összegét     106.023  ezer forintban állapítja meg, melynek finanszírozásáról a Képviselő-testület 
külön döntést hoz.
I.  Költségvetési bevételek
2.§
A R. 5.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)  Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti 
részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások
3.§
A R. 6.§ -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza 
meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen:                         825.072 e.Ft
- személyi jellegű kiadások                                                 340.317 e.Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:                                         90.412  e.Ft
- dologi jellegű kiadások.                                                    270.299 e.Ft
- speciális célú támogatások( segélyek):                             118.014 e.Ft
- támogatásértékű kiadások:                                                    6.300 e.Ft    
(2)A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím szerint az e rendelet 3. számú 
melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirány-
zatonként az e rendelet 3/a számú melléklete szerint állapítja meg:
4.§
A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és annak finanszírozási formáját  e rendelet 4. számú 
melléklete szerint állapítja meg.
5.§
A R. 10.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza az igazgatási és egyéb, 
nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
A R. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen e rendelet 6. számú melléklete mutatja 
be, valamint az alaprendelet 10. számú melléklete szerinti előzetes adatok alapján készült önkormányzati mérleg.
7.§
A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési évet követő két év várható működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 7. 
számú melléklete tartalmazza mérlegszerűen.
8.§
A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
9.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Izsák, 2010. november 30.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

A Csecsetka-ügy
Lapunk szeptemberi számá-

ban közöltük Nagy Ferenc ol-
vasónk levelét, melyben arra 
kérte szerkesztőségünket, hogy 
próbáljuk felderíteni Csecsetka 
Ferenc 1970-es évekbeli politi-
kai elítélésének körülményeit. 
Különös tekintettel arra, hogy 
ő volt eddig az utolsó, politikai 
okból börtönbe zárt izsáki. Aki 
azért került börtönbe, mert ki 
merte mondani véleményét.

A fellelhető levéltári anyagok 
alapján az alábbiakat sikerült 
kiderítenünk.

A Bács-Kiskun Megyei Fő-
ügyészség 1975. január 7-ei 
dátummal nyújtotta be vádiratát 
a Kecskeméti Járásbírósághoz, 
melyben a Btk.127.§./1/ bekez-
dés b./ pontjában meghatározott 
és eszerint büntetendő izgatás 
bűntettével vádolták meg Cse-
csetka Ferencet, az Izsáki Állami 
Gazdaság dolgozóját, aki ekkor 
az Agárdy-telepi pincészetnél 
dolgozott.

A vádirat szerint Csecsetka 
Ferenc munkatársaival nem 
a legfelhőtlenebb viszonyban 
volt, különösen a vezetőket nem 
kedvelte, azok utasításait gyak-
ran kifogásolta, s azokról mint 
piszkos kommunistákról tett 
megjegyzéseket, a saját maga al-
kotta rövidítéssel „pikosz”-ként 
emlegette őket gyakran.

A vádirat arra is kitér, hogy 
dolgozótársai röpgyűlésen is 
foglalkoztak magatartásával, 
de tartós változást nem értek 
el nála. Azzal a reménnyel, 
hogy változtat magatartásán, 
szakszervezeti bizalmija 1974. 
november 7-ei jutalmazására 
tett javaslatot. November 6-
án délben, rövid üzemi gyűlés 
keretében emlékeztek meg a 
szovjet októberi forradalom év-
fordulójáról, ahol Csecsetka Fe-
renc több munkatársával együtt 
500 Ft. jutalmat kapott, míg 
más dolgozók „Kiváló dolgozó” 
kitüntetésben és 1500 Ft. össze-
gű jutalomban részesültek. Az 
ünnepséget követően Csecsetka 
Ferenc hangot adott annak a vé-
leményének, hogy őt, mint régi 
dolgozót úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg (1952 óta dolgozott a 
gazdaságban) háttérbe szorítják, 
amit az is mutat, hogy kevés ju-
talmat adtak neki. A munkaidő 
hátralévő részében több pohár 

bort megivott, majd este 5 óra-
kor felszállt a vállalati autóbusz-
ra, hogy hazatérjen. Itt is szóba 
került a jutalmazás, s Csecsetka 
Ferenc ingerülten hangoztatta 
korábbi vélekedését megtold-
va azzal, hogy a munkahelyi 
vezetők álkommunisták, csak 
azért mondják annak magukat, 
hogy lophassanak. Majd azt is 
kijelentette, hogy minden kom-
munistát fel kellene akasztani. 
Társai hiába csitították, ő tovább 
hangoskodott. A vádiratból az 
nem derül ki, hogy mindebből 
hogyan lett feljelentés.

Az ügyészség nyolc tanút 
idéztetett be az 1974. március 
20-ára kitűzött bírósági tárgya-
lásra (nevüket személyiségi jogi 
okok miatt nem közöljük), akik 
megerősítették a vádiratban 
leírtakat, míg Csecsetka Ferenc 
tagadta bűnösségét. Elmondta, 
hogy erősen ittas volt, így nem 
emlékszik teljesen arra mi tör-
tént, de valószínűtlennek tar-
totta, hogy a kérdéses időben a 
vádbeli kijelentéseket megtette, 
mivel nem volt szokása sem a 
rendszer ellen, sem a kommu-
nisták ellen sértő kijelentéseket 
tenni.

A járásbíróság azonban a 
tanúvallomások alapján bizonyí-
tottnak látta a vádat, miszerint 
„a vádlott által a vádiratban 
leírt kijelentések kb. 20 személy 
jelenlétében elhangzottak, s 
e kijelentések az államrend 
alapintézményének, egyes cso-
portoknak és személyeknek a 
szocialista meggyőződésük mi-
atti gyűlölet keltésére alkalmas 
volt” (idézet az ítéletből), így 8 
hónapi börtönre ítélte.

Csecsetka Ferenc fellebbezett 
az ítélet ellen, így másodfokon 
is tárgyalták ügyét. A megyei 
bíróságon 1974. május 8-án 
meghozott másodfokú ítéletével 
helyben hagyta az elsőfokon 
kiszabott 8 hónapi börtönbün-
tetést, melyet fegyházban le 
is kellett töltenie Csecsetka 
Ferencnek.

A fellelt iratokból ennyit si-
került kiderítenünk. Olvasónk 
azt is kérdezte, vajon a gazda-
ság pártvezetése milyen szere-
pet játszott az ügyben? Erről 
azonban semmiféle adatot nem 
találtunk.

-te-
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BESZÁMOLÓ
a 2005-2010 közötti időszak munkájáról

Intézményünket 1995-ben, 
a 115/1995. (XII. 27.) számú 
határozatával alapította a képvi-
selő-testület. A Tájékoztatási és 
Kulturális Szolgáltató Központ 
alaptevékenysége a helyi tájékoz-
tatás, melyet az Izsáki Hírek című 
havilap és az Izsáki Televízió mű-
ködtetésén keresztül valósít meg; 
a település szellemi, művészeti, 
gazdasági, környezeti értékeinek, 
hagyományainak és társadalmi 
életének feltárásával, bemuta-
tásával, dokumentálásával. Az 
intézmény ezek mellett szervezi 
a városi önkormányzati megem-
lékezéseket, ünnepségeket, vala-
mint a Sárfehér Napokat. 

A Tájékoztatási és Kulturális 
Szolgáltató Központ alapjait még 
a Táncsics Mihály Művelődési 
Ház működési keretében raktuk 
le, hiszen annak igazgatójaként 
hoztam létre az 1980-as évek 
elején a 8 mm-es filmre készült 
kis filmhíradót, majd az évtized 
második felében megvásárolva az 
első VHS videokamerát és video-
magnót, elektronikus formában 
kezdtük rögzíteni a közösségi 
eseményeket. E munkából nőtt ki 
a rendszerváltás után, az ITV.

Egy helyi újság elindítását 
is terveztük az előző rendszer-
ben (szintén a Művelődési Ház 
gondozásában), de ez az akkori 
nehézkes engedélyezési gyakor-
lat miatt elmaradt, s a tévéhez 
hasonlóan csak a rendszerváltás 
után valósult meg. Az első lap-
szám 1991. március 15-én jelent 
meg.

Intézményünk létrehozását 
1995-ben -a Művelődési Ház 
katolikus egyháznak történt 
visszaadása után- határozta el az 
önkormányzat, mivel a klasszikus 
értelemben vett közművelődési 
munka intézményi bázisa ezzel 
gyakorlatilag megszűnt.

A működés személyi feltételei: 
Intézményünk hármas feladata 
(újság, TV, kulturális programok) 
ellátására 2 fővel működik (1 fő, 
főszerkesztő - szakirányú főisko-
lai és egyetemi végzettséggel, 1 
fő, szerkesztő - három év infor-
matikusi főiskolával, valamint 
középfokú és főiskolai szakmai 
végzettséggel). 

Televíziós munkánk időnként e 
két főnél nagyobb létszámot igé-
nyel. Korábban az önkormányzat 
kábeltévés csoportja (amely tő-
lünk független, külön szervezeti 
egység volt) tagjai segítettek be. 
Mióta ez az egység külsős céghez 
került, rájuk már nem számítha-
tunk, ami okoz némi nehézséget. 
Egy-egy élőközvetítéshez (mint 
például a testületi ülés közvetíté-
se), illetve stúdióbeszélgetéshez 
ugyanis minimálisan három, de 
ideálisan négy főre volna szükség. 
Némi technikai kompromisszum 
árán 2008 óta két fővel oldjuk 
meg az ilyen közvetítéseket.

Az Izsáki Hírek munkáját két 
külsős szerkesztő dr. Hauzmann 
János és Bálint Vilmos segítet-
ték a tárgyalt időszakban. A lap 
megindulása óta állandó rovattal 
jelentkeznek az egyházak. 

A működés tárgyi feltételei: 
Épületbeli adottságaink szűkösen 

bár, de elfogadhatóak. Ma már 
mindkét orgánum (újság, televí-
zió) korszerű, számítógépes ala-
pokra épül. Eltérő eszközigényeik 
miatt azonban e tekintetben ketté 
kell választani őket.

IZSÁKI HÍREK: Az újság készí-
tése minimális eszközállományt 
kíván, hiszen a szerkesztőség-
ben csak a cikkek begépelését 
végezzük, ehhez egy átlagos 
számítógép elegendő. A tördelés 
Kiskunhalason, a Kópia Kft-nél 
történik, ahol az újság megjele-
nése óta a nyomdai munkákat is 
végeztetjük. Nyomdát közelebb 
is találhatnánk, de a halasiak 
árszintjénél eddig -bár voltak 
ajánlatok- jobbat nem talál-
tunk, így náluk maradtunk. E 
nyomda mellett szól még az is, 
hogy a Sárfehér Napok plakát- 
és szóróanyagait szintén kiváló 
minőségben és jó áron készítik 
el, valamint az Izsáki Hírek 
Kiskönyvtára sorozat köteteit is 
jó ár- és minőségi színvonalon 
állították elő.

IZSÁKI TELEVÍZIÓ: A tele-
vízió eszközigénye lényegesen 
nagyobb, mint az újságé. Az 
1993-as induláskor VHS-rend-
szerben kezdtük a munkát, majd 
néhány év múlva áttértünk egy 
minimális szinttel korszerűbb 
formátumra, az SVHS-rendszer-
re. E formátumok képminősége 
a házivideó-szintet jelentették. 
Pontosabban annál rosszabbat, 
mivel a fejállomáson és a ká-
belrendszeren áthaladó jel elég 
sokat romlott, s az otthoni kép-
ernyőkön meglehetősen sajátos 
színekben jelentek meg a képek 
időnként. Az igazi minőségja-
vulás irányába tett első lépést a 
2002-ben beszerzett kettő darab 
DVCAM-rendszerű kamera jelen-
ti. Ezek már profi képminőséget 
tudnának adni, ha a képkeverőnk 
is ezeknek megfelelő szintű vol-
na. A meglévő sajnos nem tudja 
azt a minőséget, amit a kamerák, 
de ezzel együtt is komoly mér-
tékben javult adásaink képminő-
sége. A kislépések taktikájával 
számolva reménykedünk, hogy 
hamarosan beszerezhetünk egy 
jobb képkeverőt is. Ugyancsak 
a 2002-es korszerűsítés ered-
ményeként a vágási munkákat 
is számítógéppel végezhetjük, 
amely jobb minőséget, s némi 
időnyereséget jelent. Ez utóbbi 
azért is fontos tényező, mert kis 
létszámunk miatt nem mindegy, 
hogy egy-egy anyag vágásával 
mennyi időt kell eltölteni, hiszen, 
nem ritka dolog, hogy hétvégén 
is forgatni, dolgozni kell, sok 
esemény ilyenkor van.

Intézményünk 2005-2010-es 
tevékenységéről

1./ Izsáki Hírek. Izsáki Tele-
vízió

 A két médium segítséget 
nyújt a polgárok helyi közéleti 
tájékozódásában, bemutatja a 
helyi és regionális kulturális, 
gazdasági, természeti, környe-
zeti, közösségi értékeket, a helyi 
művelődési, művészeti és egyéb 
civil közösségeket, szervezeteket, 
személyiségeket, valamint a helyi 
politikai eseményeket, folyama-

tokat. Mindennek jelentősége 
abban fogható meg, hogy a hiteles 
helyi tudás, ismeret növeli a lo-
kálpatriotizmust, a településhez 
való ragaszkodást, a helyi demok-
rácia szintjeit és erősítheti, ösz-
tönözheti az összefogást a helyi 
értékek védelmére, gazdagítására. 
A két orgánum hozzájárul a közös 
emlékezet gyarapodásához azzal, 
hogy dokumentálja az eseménye-
ket. Az összegyűlt anyagokat jól 
használhatják majd az utókor 
helytörténészei, történészei is.

Munkánkban a fenti célok 
mentén tevékenykedtünk. A vizs-
gált időszakban az Izsáki Hírek 
havonta 1000-1100 példányban 
nyújtott információkat a várost 
érintő kérdésekben. A lap iránti 
érdeklődés az elmúlt húsz évben 
sem csökkent, hiszen -mint az 
árusító helyeken, és sokszor ne-
künk is, elmondják- az olvasók 
minden hónapban türelmetlenül 
várják a legújabb számot. Ez az 
érdeklődés abban is megmu-
tatkozik, hogy induláskor 900 
példányban jelent meg az újság, 
ám már a második hónapban fel 
kellett emelni a példányszámot 
a ma is érvényes 1000-1100-ra. 
Izsákon egyetlen más lapból sem 
kel el ennek fele sem. Lapunkat 
nemcsak Izsákon, hanem a szom-
szédos településeken is olvassák, 
valamint az internetnek köszön-
hetően szerte az országban, sőt a 
világban is. Az elszármazott izsá-
kiak és az itthoniak között egy-
fajta kapocsként szolgál az Izsáki 
Hírek. A lap terjedelme a vizsgált 
időszakban átlagosan havi 10 
oldal volt. Formátuma A/3-as. 
2003-ban új színként vezettük 
be, „Gondolom...” címmel, publi-
cisztikai rovatunkat, melyet igen 
pozitívan fogadtak az olvasók. 
Egy-egy írásra több visszajelzés 
is érkezik alkalmanként. Meg-
felelő színvonalú írások esetén 
változatlanul lehetőséget adtunk 
a helyi költőknek, versfaragóknak 
és cikkíróknak is a megjelenésre. 
A sajtószabadság és szólássza-
badság tiszteletének jegyében 
-lapunk fennállása óta- panaszos, 
vagy közéleti kérdéseket érintő, 
vagy bármely témában hozzánk 
érkező -névvel vállalt- írásokat 
soha nem utasítottunk vissza. 
A lap kiskönyvtár sorozata is 
népszerű. A vizsgált időszakban 
két újabb kötettel gazdagodott az 
Izsáki Hírek Kiskönyvtára: Miha-
la Ferenc „Bűntelenül büntetve” 
című, az 1952-es úgynevezett 
izsáki kulákpert, feldolgozó mun-
kájával és Tetézi Lajos „Az izsáki 
katolikus egyházközség és a 
Szent Mihály-templom története” 
című kötetével.

Néhány statisztikai adat a 
vizsgált időszakból: Az Izsáki 
Hírek 66 száma 720 oldalnyi ol-
vasnivalóval szolgált. A kiskönyv-
tár-sorozat kötetei közel 1500 
példányban találtak gazdára.

Az Izsáki Televízió a fentiekben 
említett épületbeli és technikai 
fejlesztéseknek köszönhetően 
alkalmassá vált az élőadások 
lebonyolítására. Ezek közül az 
egyik legnagyobb vállalkozásunk 
a képviselő-testületi ülések rend-

szeres közvetítése. De sikeresen 
bonyolítottunk le egyéb témájú 
élő műsorokat is. ITV Híradó 
címmel készítettünk összefog-
lalókat a helyi eseményekről, 
valamint a különböző témakö-
rökben Izsákon tartott művészeti, 
művelődési, gazdasági, politikai 
témájú előadásokat felvettük, s 
szerkesztett formában leadtuk. 
„Esti vendég” címmel stúdióbe-
szélgetés sorozatot indítottunk. 
A megyei helyi televíziókkal 
együttműködve rendszeresen ké-
szítettünk tudósításokat a Megyei 
Krónika című megyei híradóhoz. 
Gyártottunk anyagokat országos 
televíziók számára is. Anyagaink 
jelentek meg az MTV, Duna TV, 
Hír TV, TV2 és az RTL Klub mű-
soraiban. A Hazai turizmus című, 
az ország turisztikai értékeit be-
mutató országos sorozat filmjei 
közül tizennégy egy-egy egyórás 
epizódot készítettünk (közülük 
kettő Izsákról szólt), melyeket az 
Echo TV, az ATV és a Vital TV. 
mutatott be. 

2008-ban a Kistérségi és Kis-
közösségi Televíziók IX. Film-
szemléjén, a Sára Sándor Kos-
suth-díjas filmrendező vezette 
zsűri döntése alapján, a Magyar 
Televízió különdíját nyertük el 
a „Mikor elindul a vonat” című, 
a Kecskemét-Fülöpszállási vas-
útvonal bezárásáról készített 
dokumentumfilmünkkel. (E be-
számoló írásakor kaptuk a hírt, 
hogy a nemzetközi verseny idei 
programjába nevezett „Csenge” 
című  kisfilmünket, a beérkezett 
83 mű közül, a 28 döntős közé 
választotta a zsűri.)

A beszámolási időszakban 
rendszeresen rögzítettük a Sárfe-
hér SE. futballcsapat hazai labda-
rúgó mérkőzéseit, melyeket két-
hetenként, a csütörtöki adásban 
sokan kísérnek figyelemmel.

Szerkesztett adással hetente 
kétszer, szerdán és csütörtökön 
este jelentkezünk. Ennél gyako-
ribb és több óraszámú jelentke-
zéshez nagyobb létszámú stáb 
kellene (csupán viszonyításként 
jelzem, hogy hasonló helyi tévék 
minimum 4-6 fővel működnek 
úgy, hogy újságot nem adnak ki), 
valamint településünk nagyságá-
ból következően az események 
nem túl nagy száma is határt 
szab a lehetőségeknek. Egyéb 
időszakokban Képújságunk látha-
tó az ITV csatornán. Hirdetőink 
számából, s visszajelzéseiből 
arra következtethetünk, hogy 
hatékony hirdetési fórummá vált 
a képújság az évek folyamán. A 
vizsgált időszakban folyamatosan 
működött az iskolások Kölyök 
TV-je, melyet a programok adás-
ba küldésével és szakmai taná-
csokkal támogatunk.

A vizsgált időszakban összesen 
1400 órányi saját szerkesztésű 
adást láthattak a nézők az ITV 
csatornán. 

 2./ Városi rendezvényeink kö-
zül a nemzeti ünnepeinkről való 
megemlékezéseket szervezzük az 
iskola és csoportjainak közremű-
ködésével, valamint a Sárfehér 
Napokat. A politikai megemlé-
kezéseken általában igen szerény 
a lakossági megjelenés, annak 
ellenére, hogy az eseményeket 
meghirdetjük az újságban és a 
képújságban, valamint a városi 
hangosbemondón is.

3./ A Sárfehér Napok iránti 
érdeklődés változatlanul nagy. 
A vizsgált időszak hat rendezvé-

nyén igen szép számú érdeklődő 
vett részt. Annak ellenére, hogy 
idén meglehetősen kellemetlen 
időjárás nehezítette a dolgunkat, 
most sem panaszkodhatunk az 
érdeklődésre. Minden esztendő-
ben igyekszünk új elemmel színe-
síteni a kínálatot, mely szándék 
egyre nehezebb, hiszen húsz éve 
minden szeptemberben Sárfehér 
Napokat rendezünk, így szinte 
mindenféle műsor és közremű-
ködő megfordult már nálunk (s 
a műsorköltségek is igen lendü-
letesen emelkednek, mely tény 
miatt jelentősen szűkülnek a le-
hetőségeink). A lakosság részéről 
a résztvevői, nézői aktivitás igen 
nagy, de a közreműködői szán-
dék már lényegesen szerényebb. 
A kiállításokon, a borutcában, 
vagy a szüreti felvonuláson való 
közreműködésre csak kevesen 
vállalkoznak, holott igazán újíta-
ni, színesíteni ebben az irányban, 
ilyen közreműködéssel lehetne.

4./ Intézményünk gazdálkodá-
sa nem önállóan történik, mivel 
a számviteli szabályok megköve-
telte személyi és egyéb feltételek 
biztosítása akkora plusz anyagi 
terhet jelentene, melyet egy ekko-
ra intézmény gazdálkodása nem 
bír el. Könyvelőt, számvizsgálót 
kellene alkalmazni. E terhek elke-
rülése végett a gazdálkodásunkkal 
kapcsolatos feladatokat részben 
az Izsák Innokom Nonprofit Kft, 
részben a Polgármesteri Hivatal 
gazdálkodási csoportja végzi. 

A beszámolási időszakban az 
Izsáki Hírek ár- és reklámbevé-
tele 7.003.342 forint volt, mely 
összeg fedezte a lap nyomdai 
előállítási költségeit. Az Izsáki 
Televízió reklám és külső szer-
veknek készített anyagainak árbe-
vétele 4.350.934 forint volt, mely 
összeg fedezte az időszak kisebb 
fejlesztéseinek és eszközbeszer-
zéseinek költségeit. A városi 
rendezvények, benne a Sárfehér 
Napok költségeit a Polgármesteri 
Hivatal biztosította, az önkor-
mányzati költségvetés keretében. 
Az intézmény gazdálkodásáról 
összességében elmondható, hogy 
a két fő feladat, az Izsáki Hírek és 
az Izsáki Televízió napi szakmai 
működtetésének költségeit meg-
termeli. A nagyobb fejlesztések 
(pl. kameravásárlás), a két fő bér 
és járulékköltségeit, valamint az 
energiaköltségeket saját működé-
sével nem tudja előállítani, mivel 
a település nagyságából adódóan 
származó reklámbevételekből 
ezt kitermelni nem lehet. Ezen 
költségeket az önkormányzat 
és az Izsák Innokom Nonprofit 
Kft. költségvetése biztosítja. E 
helyzet más hasonló intézmények 
esetében is hasonló, hiszen saját 
működési bevételekből kisebb, 
helyi médiumok és közművelődé-
si intézmények sehol sem tudják 
magukat fenntartani. 

Tisztelt Képviselő Urak!
Beszámolómban csupán váz-

latát adhattam intézményünk 
működésének, mivel a végzett 
munkáról alkotott kép valójában 
az újsággal, a televízióval és a 
rendezvényekkel kapcsolatban 
szerzett személyes tapasztalata-
ikkal válhat teljessé. Bízom ab-
ban, hogy e tapasztalatok alapján 
elfogadhatónak találják munkán-
kat, s elfogadásra érdemesnek e 
beszámolót.

Izsák, 2010. november 21.       
Tetézi Lajos

igazgató
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Sok a víz! II. NEMZETI GYERMEK LOVASNAP

Az idei esztendő extrém 
mennyiségű esőt hozott. A le-
esett víz mennyisége többször 
is hosszan tartóan megmaradt 
sok helyen, mivel a telített talaj 
nem győzte elnyelni az újabb 
és újabb égi áldást. A Mező 
utca fogathajtó pálya és vízmű 
közötti felső részének szélső 
házaiban lakók aggódva figyelik 
a vízszintet, mivel a felsővárosi 
részre hullott csapadék szinte 
teljes mennyiségben ide fut ki. 
A területen van egy vízgyűjtő 

gödör, ám ez, mint a fotón 
is látható, telítődött, s az itt 
lakók szeretnék, ha a Kiskun-
sági Nemzeti Park illetékesei 
hozzájárulnának ahhoz, hogy 
ebből kivezethessék a felgyűlt 
csapadékvizet a Kolon-tóba, 
miáltal csökkenhetne a terület 
magas talajvízszintje. A víz 
elvezetéséhez szükséges talaj-
munkát szívesen elvégeznék 
társadalmi munkában. Ehhez 
kérik a nemzeti park és az ön-
kormányzat támogatását.

Az OTP Bank Lovas Világ-
kupát immár negyedik alka-
lommal rendezték meg a Papp 
László Budapest Sportaréná-
ban. A december 3-5-ig tartó 
rendezvény nyitónapja a gye-
rekeké volt. 

A II. Nemzeti Gyermek Lo-
vasnap keretében iskolánkból 
360 tanuló - ingyenes belépés-
sel - nézhette meg a díjugrató 
versenyeket, és a showmű-
sorokat. Gyerekeink olyan 
világszámoknak tapsolhattak, 
mint az ukrán lovasok kozák 
bemutatója, vagy Lezsák Leven-
te szabadidomításban előadott 
Fehér ló fia című produkciója. 
A Sóskúti Manók, Habsburg Ei-
lika vezetésével látványos, szí-
nes bemutatóval ébresztettek 
kedvet a lovassport alapjainak 
elsajátításához és a lovastorná-

hoz. A délelőtt legérdekesebb 
műsora a Ló-erőpróba volt, 
ahol a lovak, a gyerekek és 
a kutyák „versenyeztek egy-

mással” három kategóriában: 
magasugrásban, súlyhúzásban 
és szlalomversenyen.

Az OTP Bank a rendezvény 
nemzeti főtámogatója és más 
támogatók sok-sok meglepe-
téssel (ceruza, radír, csokoládé, 
zászlók, újságok) igyekeztek 
még felejthetetlenebbé tenni 
ezt a lovas gyereknapot.

Köszönjük Mondok József 
polgármester úrnak, a Magyar 
Lovas Szövetség alelnökének, a 
Fogathajtó Szakság elnökének, 
a Lovas Világkupa Szervező 
Bizottság társelnökének, a 
rendezvényen való részvételi 
lehetőséget. 

Köszönjük, hogy a Mondok 
Kft. részéről felajánlott utazási 
támogatásból, 40 tanulót jutal-
mazhattuk.

Tóth Edit  

Karácsony
A szeretethez nem kell sok pénz,
Gazdagság, jólét sem vagyon.
A szeretethez semmi más nem kell,
Csak szeretni kell mindig, s nagyon.

Szeretni kell éjjel, s nappal.
Este ne feküdj ágyba haraggal!
Nyugodt éjszakád akkor nem lehet,
Mert kínoz az önvád és a lelkiismeret.

Szeretni kell télen, s nyáron
Nem csak Karácsony ünnepén
Tudom ez ma csak hiú ábránd, s álom
Mégis mindenkinek ezt kívánom én!

2010
Leitem Henrik

Kedves Támogatónk!
A Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Diákotthon harmadik osztályos tanulói és szülei ne-
vében tisztelettel köszönjük, hogy tombolatárgy adományozásával 
vagy pénzbeli hozzájárulással támogatta az erdei iskolások javára 
2010. november 13-án rendezett bált.

Köszönjük, ha személyes jelenlétével is megtisztelte rendezvé-
nyünket.

Adományával lehetővé tette, hogy a családok erdei iskolai költ-
ségei csökkenjenek, illetve olyan gyerekek is eljussanak az ország 
távoli részeire, akik egyáltalán nem tudtak volna eljönni.

Köszönjük, hogy támogatott bennünket!
További munkájához sok sikert, boldog, békés ünnepeket kívá-

nunk!
Tisztelettel: 

Kovács Edina, Penczné Oláh Ibolya, 
Dr. Reznerné Viczián Erzsébet osztályfőnökök

A karácsonyi asztalra 
ajánljuk

Karácsonyi mézeskalács
Hozzávalók: 1 kg liszt, 40 dkg kristálycukor, 

36 dkg margarin, 4 db tojás, 12 evőkanál méz, 2 
csg sütőpor, 2 csg vaníliás cukor, 2 kávéskanál 
mézecskalács fűszerkeverék 

 Elkészítés Az alapanyagokat jól összegyúrjuk(a 
margarint kicsit megolvasztjuk, a mézet felmele-
gítjük mikróban)  5-6 mm vastagságúra kinyújtjuk, 
szaggatjuk.

Margarinnal kikent lisztezett tepsiben, forró 
sütőben pár percig sütjük.

Sütés után díszítjük, csokidarabkákkal, színes 
cukor darabokkal.

Ha pl. házikót készítünk a tésztából, sablon 
alapján kivágjuk a formákat, kisütjük. Kristálycuk-
rot felolvasztunk (karamell lesz belőle) és ezzel 
ragasztjuk össze a házikó részeit.

Karácsonyi kókuszgolyók
Hozzávalók 150 ml tejszín, 100 g fehér csoki, 

100 g kókuszreszelék, 80 g darált babapiskóta, 
2-3 evőkanál tejpor, fél kiskanál őrölt kardamom 
(elhagyható, de ettől kicsit pikánsabb lesz), kó-
kuszreszelék a hempergetéshez 

 Elkészítés: A tejszínt alacsony hőfokon forraljuk 
fel, majd tördeljük bele a fehér csokit. Keverjük 
csomómentesre, és tegyük félre hűlni. Amikor már 
langyos a massza, robotgéppel dolgozuk könnyű, 
krémes állagúra.

Szórjuk bele a kókuszreszeléket, adjuk hozzá a 
darált babapiskótát és a kardamomot. Keverjük el, 
és tegyük a mélyhűtőbe fél órára.

Amikor gyúrható állagúra dermedt, formázzunk 
belőle diónyi golyókat, és hempergessük meg a 
kókuszreszelékben vagy a szeletelt mandulában.

A közepére tehetünk magozott meggyszemeket 
vagy koktélcseresznyét.

Aszaltszilvás kacsamell
 Hozzávalók 4 főre: 15 dkg aszalt szilva, 2 

dl száraz vörösbor ,2 db bőrös, kicsontozott 
kacsamell (egyenként kb. 300 grammosak), 1 
zsemle, 3 dl tej, 1 tojás, 1 nagyobb alma, só, 
őrölt gyömbér, őrölt szerecsendió 

Az aszalt szilvát a vörösborba áztatjuk, a 
zsemlét pedig a tejbe. A kacsamellek bőrös 
oldalát keresztirányban beirdaljuk, vigyázva, 
hogy ne vágjunk bele a húsba. A megpuhult, 
kicsavart zsemlét összekeverjük a lecsepeg-
tetett, apróra vágott szilvával. Hozzáadjuk a 
tojást, a durvára reszelt almát, sózzuk és kevés 
gyömbérrel, szerecsendióval ízesítjük. A mas-
szát fél órán át állni hagyjuk. A kacsamelleket, 
húsos oldalukkal felfelé fektetve, beborítjuk az 
almás-szilvás töltelékkel. Félbehajtjuk őket és 
madzaggal átkötözzük. Tepsire helyezve forró 
(220 fok, légkeverés) sütőbe dugjuk a húsokat 
és kb. 16-20 perc alatt készre sütjük. A sütőből 
kivéve, fogyasztás előtt, rácson pihentetjük a 
kacsamelleket 5 percig. 

 Sült burgonyarakás
 Hozzávalók 4 főre: 500 g burgonya, 5 dkg vaj, 2 

tojássárgája, 1 kk só, frissen reszelt szerecsendió 
 Elkészítés: A meghámozott burgonyát felkoc-

kázzuk és bő vízben puhára főzzük. Leszűrjük és 
hozzákeverjük a vajat. Hűlni hagyjuk. Amikor 
langyos vagy csaknem teljesen kihűlt, hozzádol-
gozzuk a tojás sárgákat. Sóval és szerecsendióval 
ízesítjük. Nyomózsákba téve csinos kis kupacokat 
gyártunk egy sütőpapírral vagy szilikon sütőlappal 
bélelt tepsire. 220 fokra előmelegített sütőben kb. 
fél óra alatt aranyszínűre sütjük. (Akkor jó, mikor 
kívülről ropog, belülről viszont puha.) Köretnek, 
vagy önálló ételnek is kiváló.
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Ételed legyen egészséged forrása (12. rész)„Városi” 
madáretető

Az Izsákért Közalapítvány
Közleménye

A zord téli időjárás bekö-
szöntével egyre kevesebb táp-
lálékot találnak a vadon élő 
állatok, madarak. A róluk való 
gondoskodás nagyon fontos, hi-
szen hasznos és kedves társai ők 
mindennapjainknak. A nagyobb 
vadak téli etetését a vadászok, 
vadőrök tudják csak megoldani, 
de a madarak ellátásához bárki 
hozzájárulhat egy kis etető 
alkalmas helyre való kihelye-
zésével és persze rendszeres 
élelemmel való feltöltésével.

A Kolon-tavi madárvárta 
munkatársai, önkéntes segítő-
ik és a megyei madártani egye-
sület összefogásával december 
elején egy nagy, mondhatni 
városi madártetetőt építettek 
a fogathajtó pálya mögötti kis-

erdőben. Mint Németh Ákos a 
madárvárta vezetője elmondta, 
a kisháznyi etetőre sok madarat 
várnak, s az etetésük mellett 
meg is gyűrűzik majd őket, hogy 
életmódjukat, vándorlásukat 
megfigyelve még jobban tudják 
őket segíteni, gondozni. Terveik 
szerint kéthetente rendeznek 
majd gyűrűzéseket. Az időpon-
tokat meghirdetik a képújság-
ban és az Izsáki Hírekben, mert 
szívesen látják az alkalmakon az 
érdeklődőket is. Az etetéshez 
szükséges magvakat a Nemzeti 
Park biztosítja, de remélik, hogy 
kedvezményes árú, vagy esetleg 
támogatásként nyújtott termé-
nyekkel mások is támogatják a 
kezdeményezést

-te-

Az Izsákért Közalapítvány 
2010. december 1-jén tartott 
ülésén elfogadta az alapítvány 
2010. május 1. és október 
31.  között i  pénzforgalmi 
beszámolóját, valamint a hozzá 
kérelmet benyújtó szervezetek 
támogatásáról döntött.

A Közalapítvány 100. 000 
forinttal támogatta a Kolontó 
Polgárőr Egyesületet, 20. 000 
forinttal támogatta a Táncsics 
Mihály Általános Iskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és 
Diákotthon iskolai könyvtárat, 
40. 000 forint támogatást nyújtott 
Izsák Város Gyermekjóléti- és 
Családsegítő Szolgálatának, 
és 50. 000 forinttal járult 
hozzá az általános iskola által 

megrendezésre kerülő költészet 
napi megemlékezéshez. 

Az Izsákért Közalapítvány 
Kura tó r iuma  köszöne té t 
fejezi ki mindazoknak, akik 
j övede l emadó juk  1%-va l 
támogatták az alapítvány céljait. 
2010-ben 456. 188 forint összeg 
érkezett az alapítvány számlájára 
az 1% felajánlásokból, melyet 
a művészeti csoportok és 
sport- valamint tanulmányi 
tevékenység támogatására 
fordítottunk. Kérjük, hogy 
adójuk 1%-nak felajánlásával 
a későbbiekben is támogassák 
alapítványunkat! Köszönjük 
továbbá az egyéb pénzügyi 
támogatásokat is!

Kuratórium

Folytassuk a gyümölcseink 
tárházának felfedezését. Most 
egy olyan őszi-téli gyümölcsöt 
ismerhetünk meg „új” oldalá-
ról, amellyel talán nem annyira 
foglalkozunk. Pedig egy igen 
értékes gyümölcs. Ez nem más, 
mint a szilva!

A szilva mint gyógyszer
A szilvában a B1-vitamin mel-

lett az E-vitamin is megtalálha-
tó, amely antioxidáns hatásánál 
fogva védi a sejteket a szabad 
gyökök okozta károsodásokkal 
szemben, vagyis a szív-,

érrendszeri és daganatos be-
tegségek ellen, de hátráltatni 
tudja az öregedés némely ve-
lejáróját,

így a bőr ráncosodását is. A 
népi gyógyászat szintén elősze-
retettel alkalmazza a szilvát

különböző emésztőrendszeri 
problémák esetén. Megfigyelték 
ugyanis, hogy az érett, édes

szilva olyan kiváló hashajtó, 
hogy néha akár hasmenést is 
produkálhat, ellentétben a

savanykás, kissé éretlen gyü-
mölccsel, amely éppenséggel en-
nek megszüntetésére alkalmas,

tehát székletfogóként fo-
gyasztható. A szilva és a szil-
valé hashajtó hatása több okra 
vezethető

vissza. A bélműködés foko-
zását mind magas cukor-, mind 
pedig jelentős rosttartalma is

kiváltja, nem beszélve ar-
ról, hogy a szilvában nagyobb 
mennyiségű magnézium is ta-
lálható,

amely több hashajtó alkotó-
eleme. Emellett feltételezhető, 
hogy olyan vegyületeket is

tartalmaz, amelyek a magnézi-
um bélműködést serkentő hatá-
sát még tovább fokozhatják.

A szilva gyógyító hatásai:
- serkenti a szénhidrát-anyag-

cserét,
- segít a nyugtalanságnál, 

koncentrációs zavaroknál, dep-
ressziónál,

- stresszoldó (1 hétig napi 20 
dkg szilva garantáltan elűzi az 

ideges nyugtalanságot és a
depressziós hangulatot),
- erősíti a sejthártyát, így véd a 

kórokozók behatolásától,
- tisztítja a tápcsatornát,
- erősíti a szívet,
- erősíti az immunrendszert,
- elősegíti a víz kiürülését a 

szervezetből,
- megköti a fölösleges zsíro-

kat, vagyis segít a fogyásban 
- tehát nyugodtan

Aszalt szilvaleves
Elkészítés: Aszalt szilvát vö-

rösborban beáztatjuk majd víz-
ben odatesszük főni, beízesítjük 
szegfűszeggel, egész fahéjjal, 
citromkarikával. Kb. 10 percig 
főzzük, hogy a 2 dl helyett 1 dl 
víz maradjon. Tejfölös habarás-
sal, cukorral és sóval ízesítjük. 
Teljesen készre főzzük. Tejszín-
habbal ékesítjük

Jó Egészséget Mindenkinek!
Nagy-Szalai Melinda

Népi gyógyász
tel.: 06 30/338-90-51

www.melinda-angel.hu
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Köszönetnyilvánítás:
1.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejt-

hetetlen halottunk Dobrai József temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek mély fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek.

                                            A gyászoló család    

2.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik id. 

Csontos Imre temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, gyászunkban osztoztak.

                                                                           A gyászoló 
család

MÜLLER SÍRKŐ
SZABADSZÁLLÁS 

Újonnan nyílt telephelyünkön Bács-Kiskun Megye egyik 
legnagyobb gránitsíremlék lerakatával várjuk. 

- Rövid határidő, kedvezőárak, ötven év garancia. 
- Gyönyörű új színek és formák.

- Szobrok, szökőkutak, ablakpárkányok gránitból. 
- Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok. 

- Régi sírok tisztítása lefedése szét- és összerakása rendkívül 
kedvező áron. 

- Árajánlat készítés ingyenesen.
Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon

egyeztetett időpontban. 

Megnyitottuk izsáki sírkőbemutató-kertünket!!!
Megtekinthető a volt Fujkó-birtok 

előtti keresztnél.

Tel: +36 70 4570070, vagy: 76 353 092 
MÜLLER ZOLTÁN KŐFARAGÓ, 

ÉPÜLETSZOBRÁSZ


