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Áldott, békés 
karácsonyt 

és sikerekben
gazdag új évek

kívánunk minden 
kedves Olvasónknak!

Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Izsáki pezsgő a világ 
legjobbjai között

Nagyarany a pezsgő szülőhazájából

A Royalsekt Zrt. idén meg-
ismételte, sőt felülmúlta ta-
valyi franciaországi sikerét, 
hiszen míg az elmúlt évben  
- első megjelenésükkor a 
versenyen - ezüstérmet 
hoztak haza Szent István 
muskotályos pezsgőjükkel 
az Effervescents du Mon-
de elnevezésű nemzetközi 
habzóbor és pezsgőverseny-
ről, addig idén nagyarany 
medállal jutalmazta a száz-
tagú szakzsűri ugyanezt a 
pezsgőjüket.
A 2011. november 18-

19-20-án kilencedik al-
kalommal megrendezett 
világversenyen 24 ország 
552 habzóborát, pezsgőjét 
értékelték a szakemberek, s 
ebben a mezőnyben szerzett 
aranyérmet az izsáki édes 
pezsgő. Sőt a TOP 10-be, 
vagyis a verseny tíz legjobb 
itala közé is beválasztot-
ták. A Szent István pezsgő 
mellett francia, argentin, 
spanyol és olasz pezsgő 
került ebbe a csúcskategó-
riába. De a tavalyi „ezüstös 
hagyomány” sem tört meg, 
hiszen Szent István rozé 
félszáraz pezsgőjükkel egy 
ezüstérmet is hazahoztak.
December 8-án Buda-

pesten a Gerbeaud Cuk-
rászdában tartott országos 
sajtótájékoztatón (melyet 
Galambos Lajos hangulatos 
trombitajátéka nyitott) Un-
gor Erik vezérigazgató egye-
bek mellett arról szólt, hogy 
cégük száz százalékban 
magyar tulajdonú vállalko-

zásként száz százalékban 
magyar, többségében Izsák 
körzetében termelt szőlő 
felhasználásával, a több 
évszázados izsáki szőlő- és 
borkultúra hagyománya-
ira támaszkodva érte el a 
szép sikert. Az Agárdy-te-
lepi pezsgőpincészet, amely 

lacknyi italt (pezsgőt, bort, 
üdítőt), amelyet az itthoni 
piac mellett Szlovákiába, 
Romániába, Hollandiába, 
Csehországba, Vietnámba 
Koreába és Szerbiába szállí-
tanak. Termékeik az összes 
hazai üzletlánc kínálatában 
is megtalálhatók. Műkö-

alá a tulajdonos-vezérigaz-
gató. Hozzátette még, hogy 
nemrégiben megvásárolták 
a Biczó-csárdát, amelynek 
pincéjében korábban az 
állami gazdaság a klasszikus 
pezsgőit érlelte. A csárdát 
és a lovasudvart változat-
lan profillal üzemeltetik 
tovább, a pezsgős pincében 
pedig hamarosan ismét 
klasszikus italok érlelődnek 
majd.
A sajtótájékoztatón meg-

jelent közel húsz orgánum, 
munkatársa Fórián Szabó 
Róbert marketingigazgató-
tól és Tóth Gábor főborász-
tól azt is megtudhatta, hogy 
2010-ben bővítették a Szent 
István pezsgőcsaládot. Az 
édes és az extra száraz mellé 
beállították a vörös, a rozé 
és a muskotályos fajtákat. E 
két utóbbival arattak most 
sikert Franciaországban. Az 
idei év fejlesztéseként pedig 
a népszerű Szovetszkoje Ig-
risztoje pezsgőcsalád koráb-
bi édes és száraz változatát 
kiegészítették a félszáraz 
rozé és az édes spumante 
muskotályos fajtával, vala-
mint elkezdték gyártani a 
Szent István pezsgő extra 
száraz nyers változatát.
A szép siker általában is 

erősíti az izsáki szőlő- és 
borágazat jó hírét, hiszen a 
következő mondat gyakor-
latilag az összes országos 
híradásban (amely nem 
volt kevés a sajtótájékoztató 
utáni napokban) ott szere-
pel a következő mondat: „a 
Royalsekt száz százalékban 
magyar tulajdonú vállal-
kozásként száz százalékban 
magyar alapanyag felhasz-
nálásával a több évszázados 
izsáki szőlő- és borkultúra 
hagyományaira támaszkodva 
érte el ezt a sikert”. 

Ungor Pál: „Gyerek-
kori álmunk valósult 
meg, amikor három éve 
testvéremmel megvásá-
roltuk az Agárdy-telepi 

pincészetet”

A sajtótájékoztató háziasszonya Bálint Antónia és szervezője dr. Fehér Károly, 
valamint a Royalsekt vezetői Fórián Szabó Róbert marketingigazgató, Ungor Erik 

vezérigazgató, Tóth Gábor főborász, Ungor Pál termelési igazgató

Ungor Erik: „A francia-
országi siker bizonyítja, 
hogy Izsákon is lehet 
olyan pezsgőt gyártani, 
amely a világ élvonalában 

is megállja a helyét”

Európa egyik legnagyobb 
ilyen üzeme, az alapanyag 
biztosítására az idei évtől 
integrátori szerepet is fel-
vállalt. A szőlőtermelőket 
előleg fizetésével és a ter-
més garantált felvásárlásá-
val támogatják, ösztönzik. 
Ennek is köszönhető, hogy 
olyan alapanyagokból dol-
gozhatnak, amelyekből va-
lóban minőségi termékeket 
állíthatnak elő, s amelyeket 
nem csak a szakemberek, 
hanem a széles fogyasztó 
közönség is nagyra értékel.
Három éve vették meg 

az izsáki pezsgőgyárat. Az 
akkor 60 fővel működött 
üzemben ma már közel há-
romszázan dolgoznak, s ál-
lítják elő azt a 60 millió pa-

désük alatt pezsgőforgal-
mukat megtízszerezték, s 
bor- és üdítőforgalmuk is 
folyamatosan nő - húzta 

Az izsáki Garabonciás Kft. 
kapta 

az Év Sajttermelője címet

Az Irigy Hónaljmirigy tagjai is koccintottak az izsáki 
sikerre

Budapesten idén nyolca-
dik alkalommal rendez-
ték meg november végén 
a Magyarországi Újbor 
és Sajtfesztivált, ahol az 
Izsáki Garabonciás Kft.-
nek ítélte a szakértő zsűri 
az Év Sajttermelője címet. 
Ez a kitüntetés tulajdon-
képpen egy igen impozáns 
sorba illeszthető, hiszen a 
cég irodájának falain és 
vitrinjeiben szinte meg-
számlálhatatlanul sok 
oklevél és serleg sorako-
zik, amelyek mind arról 
tanúskodnak, hogy kiváló 
termékek készülnek az 
izsáki üzemben.

azokat a fogyasztók is, 
mintegy visszaigazolva 
ezzel a szakmai elismeré-
seket. Mint mondod, nem 
vagy szakember, inkább 
vállalkozó. Mi indított 
arra, hogy mégis ilyen jelle-
gű vállalkozásba kezdj?
– Valójában nyolc éve ha-

tároztam el, hogy a koráb-
bi vállalkozási területemet 
elhagyva megpróbálok egy 
minőségi tejtermékeket 
előállító vállalkozást lét-
rehozni, s hét éve megépí-
tettük ezt az üzemet. Erre 
tulajdonképpen az indí-
tott, hogy láttam mennyi 
rossz minőségű, adalékok-
kal telezsúfolt élelmiszer 
van a piacon, ugyanakkor 
azt is tapasztaltam, hogy 
az emberekben a romló 
anyagi helyzet ellenére is 
megvan az igény az egész-
séges táplálkozás iránt, s 
ennek fontos elemei a sajt 
és az egyéb tejtermékféle-
ségek.
– A magyarok azért nem 

a legnagyobb sajtfogyasz-
tók a világon...
– Ez így van, de növekvő 

tendenciát mutat. Amikor 
hét éve kezdtünk, akkor 
az egy főre jutó sajtfo-
gyasztás hazánkban 4 kg. 
körül volt, amely mára 
elérte a 7 kilogrammot. 
A hagyományosan sajt-
fogyasztó országokban, 
mint például Franciaor-
szág, Németország, vagy 
Hollandia ez a mennyiség 
jóval magasabb, úgy18 
és 24 kg. között mozgott 
akkor, tehát van még 
tartalék a hazai piacban 
is, bár nem valószínű, 
hogy egyhamar eljutunk 
hasonló szintig.
– Mekkora kapacitással 

működik az üzem?

Folytatás a 2. oldalon

Teljes értékű tejből, hagyományos technológiával 
készülnek a finom és keresett Garabonciás-termékek

Kocsis Pál: „Helyi dol-
gozókkal értük el sike-

reinket”

– A mostani és a többi 
elismerés is főleg csa-
patmunka eredménye - 
mondja Kocsi Pál cégtulaj-
donos - hiszen én magam 
nem élelmiszeripari szak-
ember, hanem vállalkozó 
vagyok. Viszont elmond-
hatom, hogy egy igen jó 
kollektíva dolgozik ná-
lunk. Olyan szakemberek 
és alkalmazottak, akikkel 
ilyen eredményeket lehet 
elérni. Dolgozóink izsáki-
ak, mert úgy gondolom, 
ha az üzem itt van, akkor 
a helyieknek kell abban 
munkalehetőséget bizto-
sítani.
– Hét éve hoztad létre az 

üzemet, amely mára húsz 
embernek ad munkát, s ter-
mékei olyan minőségűek, 
hogy igen sokfelé keresik 
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Folytatás az 1. oldalról
–  90 ezer liter kecsketejet (ez a 

korábbihoz képest sajnos csök-
kent, mert egyre kevesebben vál-
lalkoznak kecsketartásra) és 500 
ezer liter tehéntejet dolgozunk 
fel idén. A kecsketej nagyobb 
részét a saját farmunkon tartott 
hatszáz kecske adja, míg kisebb 
részét, valamint a tehéntejet egy 
begyűjtő vállalkozás szállítja.
– Hogyan történik a feldolgo-

zás? Ismereteim szerint általá-
ban a tejből több dolgot szoktak 
készíteni úgy, hogy kivonnak 
belőle bizonyos alkotórészeket, s 
aztán ami marad azt még tejként 
forgalmazzák.
– Mi semmit sem vonunk ki a 

tejből és adalékokat sem teszünk 
termékeinkhez. Minden cikkünk 
teljes értékű tejből készült kéz-

Az izsáki Garabonciás Kft. kapta 
az Év Sajttermelője címet

műves termék, ennek megfelelő 
ízvilággal és beltartalommal. 
Éppen az a lényeg, hogy ezekben 
minden természetes. Csak az 
van bennük, amit a természet 
beleadott.
– Jelentős fejlesztések is történ-

tek az elmúlt időszakban.
– Igen, bővítettük épületein-

ket, s megkezdtük a kézműves 
tehénsajtok gyártását, valamint 
nagy teljesítményű csomagoló-
gépeket is beállítottunk.
– Tervek a nem igazán köny-

nyűnek ígérkező 2012-es esz-
tendőre?
– Az ország vezetői úgy fo-

galmaznak, hogy túl kell élni 
valahogy a jövő évet, aztán 
remélhetünk. Egyelőre mi sem 
kívánhatunk ennél többet.

-tetézi-

Az Arany sárfehér- Szőlő és 
Bortermelők Szövetkezet tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület legutóbbi 

ülését november 29.-én tartot-
ta. Elfogadta a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést és a tett 
intézkedéseket jóváhagyta.
Második napirendi pontként 

döntött az Izsáki Általános Mű-
velődési Központ (ÁMK) Peda-
gógiai és Művelődési program-
jának jóváhagyásáról. Az anyagot 
előtte két alkalommal tárgyalta 
meg a Közművelődési Kulturális 
és Sportbizottság. Erre azért volt 
szükség, mert terjedelme megha-
ladta az 1080 oldalt.
Az Önkormányzat elvárásait 

meghatározó Minőségirányítási 
Program alapján az ÁMK is 
elkészítette Intézményi Minő-
ségirányítási Programját, melyet 
a testület néhány kiegészítéssel 
jóváhagyott.
A negyedik napirendi pont 

keretében tárgyalta a Képviselő-
testület a 2011. évi költségvetés 
I-III. negyedévi teljesítéséről 
szóló beszámolót, amit elfoga-
dott. Ehhez a döntéshez kap-
csolódott a 19/2011.(XI.29.) 
önkormányzati rendelet meg-
alkotása, mellyel módosította a 
2011. évi költségvetésről szóló 
1/2011.(II.16.) önkormányzati 
rendeletet. 
A Képviselő-testület elfogadta a 

2012. évi költségvetési koncep-
ciót, melyet előtte megtárgyalt a 
Jogi Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság is. Az előterjesztés a 
jelenlegi ismeretek és közölt írá-
sos információk alapján készült, 
hiányt nem tervez a 2012. évre, 
ugyanakkor folytatni kívánja a 
2011-ben kialakított racionális 
gazdálkodás elvét. A bevételi és 
kiadási főösszeg 773.020 ezer 
forint. A működési kiadásokra 
732.608 ezer forintot, fejlesz-

tésre 40.412 ezer forintot, míg 
biztonsági tartalékként 8.073 
ezer forintot tartalmaz a      ter-
vezet. A létszám az előző évhez 
képest 7 fővel csökken.
A testület elfogadta a 2012. évi 

munkatervét, ami egy keret a 
munkaszervezéshez.
A Képviselő-testület 20 hall-

gató részére 3.000 Ft/fő/hó 
támogatást biztosított a 2012. 
évi BURSA HUNGARICA Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat keretében, míg az 
öt „B” típusú pályázó részére 3 x 
10 hónap( 6 egymást követő fél-
évre) vonatkozásában ugyancsak 
biztosította a fenti támogatást.
A testület jóváhagyta Izsák 

Város Gyermekjóléti és Család-
segítő Szolgálatának Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, vala-
mint Szakmai Programját.
Izsák Város Képviselő-testülete 

9 kérelmező részére 2011. szept-
ember 1.-től 2012. június 30-ig 
terjedő időszakra 2.000.-Ft/fő/
hó továbbtanulási támogatás 
kifizetését rendelte el. A támo-
gatási előirányzat betervezését 
a 2012. évi költségvetésben 
elrendelte.
A testület zárt ülésen döntött 

az izsáki 04/30. hrsz-ú, 620 m2 
területű ingatlan - korábban már 
megépült rajta az átjátszó-  érté-
kesítéséről a Telenor Magyaror-
szág Zrt. részére.
A 17 órakor kezdődött köz-

meghallgatáson 5 fő vett részt. 
Mondok József tájékoztatója 
után egy fő élt a hozzászólás 
lehetőségével. Az általa felsorolt 
problémák megoldására az Ön-
kormányzat - anyagi lehetősége-
inek függvényében - a szükséges 
intézkedést megteszi.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Németh Ferenc kiállítása 
Cegléden

Kemény hideg várható, a tava-
lyinál sokkal fagyosabb lesz a tél 
az idén állítja Dávid Mihály, a 
nyíregyházi időjós naptárkészítő. 
A 65 éves mérnök negyvenedik 
alkalommal hozta nyilvánosságra 
éves előrejelzését. Azt a férfi sem 
tagadja, hogy néhány naptárába 
becsúszott egy-két kisebb hiba, 
ám mint mondja, minden év-
ben a tökéletesítésre törekszik. 
Módszerét négy évtized alatt is 
sikerült titokban tartania. Tavalyi 
naptára szerint decemberben tíz 
fokkal lesz hidegebb az átlagnál, 
és úgy tűnik, hogy fehér kará-
csony várható. Annyi hó fog esni 
az ünnepek környékén, hogy 
2012 elejére sem olvad el. Szá-
mításai szerint március, április és 
június hónapban várható jövőre 
a legtöbb csapadék. 
Összességében elmondható, 

hogy az év első felében a hó-
napok első néhány napja hűvö-
sebbnek ígérkezik, és a csapadék 
is kevesebb lesz jövőre, mint a 
sokévi átlag. A január–február 
kifejezetten hidegnek ígérkezik. 
Az átlaghoz képest a leghidegebb 
február 12–14 és március 12–14 
között várható. Ekkor az éjszakai 
lehűlés eléri a mínusz húsz fokot, 
és a nappali hőmérséklet is nulla 
és mínusz öt fok közé esik majd. 
Március második felében is tar-
tósan hideg lesz. 
Áprilisban viszont gyors fel-

melegedésre számíthatunk. Má-
jus első fele hűvösebb, a vége 
melegebb lesz, harmincfokos 
hőmérsékleti csúccsal. Június 30. 
körül várható a legforróbb nap, 
35-36 fokkal. A július enyhén 
hullámzó lesz a hőmérsékletet 
tekintve. Augusztusban egészen 
20-áig kánikula várható, viszont 
8-án egy-két napra visszaesik a 
hőmérséklet. Szeptember elején 
és végén hűvösebb lesz az átlag-
nál, de a hónap közepén kellemes 
meleg várható. Az év utolsó há-
rom hónapjában a sokévi átlagnál 
hűvösebb időt ígér. Az érzékeny 
szőlőfajtáknál érdemes kalku-
lálni, és szálvessző lehúzással, 
takarással védekezni a várható 
nagy lehűlés ellen.
- Augusztus óta alig volt csa-

padék Magyarországon, ami a 
mezőgazdaságnak több milliár-
dos kárt jelent. Az ősszel elvetett 
gabona csak foltokban kelt ki, 
a repce pedig szinte teljesen 
tönkrement. A Dunán rekord 
alacsony vízállást mértek, emiatt 
a szállítások is akadoznak. 
- Az alábbi linkre kattintva 

elérhető a 2011. novemberben 
5.-én megtartott Malagrow kft. 
Stressz-konferenciák anyagának 
rövidített változata. http://www.
malagrow.hu/pdf/Stressz_rovi-
ditett.pdf 
- Kötelező a kamarai tagság. 

Újonnan létrejövő gazdálkodó 
szervezetek és egyéni vállal-
kozók a bejegyzést követő 5 
munkanapon belül már működő 
gazdálkodó szervezetek 2012. 
február 29-ig kötelesek kamarai 
nyilvántartásba vételüket kezde-
ményezni. A kamarai hozzájáru-
lás összege évi 5000 Ft.
- Az MVH-tól kapott informáci-

ók alapján elfogyott a szerkezet-
átalakítással kapcsolatos egyéni 
tervek keretösszege, pályázato-
kat már ne adjanak le. Az oko-
kat a következő tájékoztatóban 
részletezzük.
- A 2012. január elsején életbe 

lépő új kockázatkezelési rend-
szerről szóló törvény megjelent a 
Magyar Közlönyben. Az új rend-
szer két pilléren nyugszik: a ki-
bővített kárenyhítési rendszeren 
és egy díjtámogatással segített 
piaci biztosítási konstrukción. 
Utóbbi azoknak a termelőknek 
áll a rendelkezésére, akik a köz-
ponti kárenyhítési alap nyújtotta 
védelemnél nagyobb mértékben 
kívánják kezelni az időjárási je-
lenségekből adódó termelési koc-
kázataikat. A két pillér együttes 
működésével az eddiginél jóval 
több termelő, a jelenleginél jóval 
nagyobb védettséget élvezhet a 
kedvezőtlen időjárási jelenségek-
kel szemben. 
Miután a II. pillérben kötött 

mezőgazdasági biztosítások 
- leegyszerűsítve - piaci bizto-
sítási szolgáltatásnak minősül-
nek, így a károsult gazdálkodó 
természetesen mind kárenyhí-
tésben, mind pedig biztosítói 

kárkifizetésben is részesülhet 
ugyanazon káresemény után. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
és az agrárszférában működő 
üzleti biztosítók olyan speciális 
biztosítási termékeket dolgoztak 
ki, amelyek eddig nem léteztek 
Magyarországon. A termelők 
az ily módon kialakított bizto-
sításokat az üzleti biztosítókkal 
köthetik meg, annak díjaihoz 
pedig legfeljebb 65 százalékos, 
európai uniós és hazai költség-
vetési forrásokat is tartalmazó 
támogatást vehetnek igénybe. 
Újdonság, hogy a támogatott 
biztosítási csomag az aszály, a 
tavaszi fagy, a felhőszakadás és 
az árvíz károkozásainak ellenté-
telezésére is kiterjed.
- Szent János napi Újboráldást 

és szentelőt ez évben Helvécián, 
december 27.-én 10 órakor a 
Katolikus templomban Istentisz-
telet keretében tervezzük meg-
tartani. A program, szervezés 
alatt, a részleteket a weblapon 
közöljük és várjuk termelőinket, 
hogy minél nagyobb számban 
vegyenek részt, a hagyományt 
tisztelő és folytató borrendi ren-
dezvényünkön.
- A Gazdaköri esték programja 

2011 január második hetétől in-
dul, minden hétfő este 17 órától. 
Rendezvényeinkre szeretettel 
várjuk szövetkezeti tagjainkat, 
az érdeklődő gazdaköri tagokat. 
A programok a hirdetőtáblán, 
illetve Izsákon a Traktoralkatrész 
és a Kertigép szaküzlet ablakán 
is kifüggesztésre kerül. 
- A szövetkezet tagjai továbbra 

is kedvezményes áron rendel-
hetnek és igényelhetnek termé-
keket, vehetnek igénybe szol-
gáltatást a szövetkezeti irodán. 
Kérdéseikkel telefonon kívül 
interneten is (aranysarfeher@sv-
net.hu) kereshetnek bennünket. 
A weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tagjaink 
tájékozódását.

Tagjainknak és az integráció-
ban résztvevőknek, jó egészséget, 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldogabb Új Évet kíván a Szö-
vetkezet vezetősége.

Újabb izsáki Coop-nyertes

December 5-én Bobál István, a ceglédi Toldy Ferenc Kórház gaz-
dasági igazgatója nyitotta meg, a kórház rendelőintézetének könyv-
tárában Németh Ferenc kiállítását. A művész olajképeit bemutató 
tárlat december 23-áig várja a ceglédi közönséget.

Nemrégiben adtunk hírt ar-
ról, hogy egy akció keretében 
kerékpárt nyert egy vásárló, 
aki a belvárosi Coop-üzletben 
vásárolt törzsvásárlói kártyáját 
is használva.
Az akció folytatásaként azok kö-

zött, akik legalább tíz alkalommal 
összesen minimum 20 ezer forint 
értékben vásároltak s, a törzsvá-
sárlói kártyájukat is használták, 
vásárlási utalványokat sorsoltak 
ki. Egy izsáki vásárlónak, Durán-
csik Mihálynénak is kedvezett a 
szerencse, s egy 10 ezer forint 
értékű Coop-vásárlási utalványt 
nyert. Mint elmondta, rendszeres 
vásárlója a Coop-boltnak és na-
gyon örült a nyereménynek.

A nyereményt Tarnóczi Mária, az Áfész titkárságvezetője 
adta át
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Távlovas évértékelõ bajnokavató Izsákon

 Ha könyér van mindön van...

Danika karácsonya...

Szakmai vezetők és bajnokok az izsáki bajnokavatón (bal-
ról-jobbra) Bányai Béla, dr. Bertók Lóránt, Radóczi Lilla, dr. 

Lázár Antal, Bartos Viktória, Peter Kulier, Sík Gabriella

December 3.-án Izsákon, a Kost-
ka-telep éttermében tartotta Bányai 
Béla elnök vezetésével évértékelő és 
bajnokavató összejövetelét a Ma-
gyar Lovas Szövetség Távlovas és 
Távhajtó Szakága, ahol a jelenlévő 
egyesületek küldöttei elfogadták 
az elnöki beszámolót, melyből 
megtudhattuk, hogy az új össze-
tételű vezetésben a sportszakmai 
feladatokat Ódor Lajos szövetségi 
kapitány vette át, aki részletesen 
tájékoztatta a jelenlévőket elvégzett 
munkájáról és az eredményekről. 
Az oktatási, képzési feladatokat dr. 
Varga Kata szervezte és irányította 
- távollétében az elnök olvasta fel 
a területért felelős összegzését 
és terveit e jövőt illetően. Pozitív 
mérleggel zárták az éve. A pénz-
ügyi értékelést Horváth Katalin 
terjesztette elő. 
Ide sorolandó, hogy Bányai Béla 

elnök külön megköszönte a tá-
mogatók - Puntec Kft, Bános Lo-
vastanya, Vida-Vet Kft, Eurodoor 
Kft, Bábolna Nemzeti ménesbirtok 
Kft, Pécsi Direkt Kft, Ódor Lajos, 
DAF, Kristály Lízing Zrt, Pelsoni-
us EC, MALE, Generál-Insped Kft, 
Soltút Kft. - segítségét, kiemelte az 
elnök - Matyi Dezső vállalkozónak 
a szakágban különösen magas 
800.000 Ft. értékű támogatását, 
melyet kiegészített még 400.000 
Ft-tal a Bábolnai versenyen - 
mindezért csak köszönettel és 
elismeréssel tartozunk - fogalma-
zott Bányai.
Külön napirendként szó esett a 

2011-es versenyévad értékeléséről 
és a 2012-es tervekről, verseny-
naptár tervezetről - minderről an-
nyit ki kell emelni, hogy a szakág 
2011 évben 17 versenyt rendezett, 
ebből 3 volt nemzetközi az eddigi 
1 helyett. A Bábolnaival együtt 5 
OB fordulót és 10 megyei versenyt 
- ez a szám 7 versennyel több, 
mint tavaly, szóval van előrelépés, 
van miről beszélni, van miből 
meríteni a jövőt illetően ebben a 
szakágban. 
A jövőben csak olyan helyszínen 

rendezünk távlovas versenyt, 
hangzott el 
ahol van is rá igény. Szerencsét-

len példa a Kéktói verseny 2 in-
dulóval. Szakágunk vezetése úgy 
határozott, hogyha egy kategóriá-
ban nincs minimum 2 versenyző, 
töröljük azt a versenyszámot, és 
a rövidebb távot rendezzünk meg 
- mondta a szakág vezetője - amit 
a jelenlévők elfogadtak.
2012-ről szólva az elnöki be-

számolóból megtudhattuk, hogy 
megyénként maximum 2 versenyt 
ismernek el megyei versenynek, 
ebből egy a regionális bajnokság 
része Baranya, Tolna, Somogy, 
Fejér megyékben. Természetesen 
minden megyében lehet távlovas 
versenyt rendezni, de kérdés, 
hogy van-e értelme. 2011-ben 
3 nemzetközi versenyt rendez-
tünk, Orfű nagyszerű példa volt 
az új lehetőségekre, látványos 
és gyönyörű környezetre, melyet 
érdemes megismételni. Kitűnő 
szervezéssel szép színfoltja volt 
versenyeinknek - hangzott el az 
elnöki értékelésben.
A Bratislava-Bábolna verseny egy 

külön kategória, ezen az esemé-
nyen minden megvolt, ami a táv-

lovas versenyről szól. Jó szervezés, 
nagy távolság, látványos útvonal, 
nagy és bonyolult logisztika, szo-
katlanul magas költségvetés és 
pénzdíjazás. Örülök, hogy ennek 
a versenynek részesei lehettünk, 
külön köszönet a rendezőnek, 
Mario Hofmann-nak. Terveink 
szerint 2012-ben ismét meg-
rendezzük, de már Ausztriából 
kiindulva ezt a versenyt. Váralján 
ismét találtunk egy gyönyörű 
versenyhelyszínt, Tolna megyei 
versenyként jövőre is számítunk 
a szervezőkre. A szakágban a 
regisztrált versenyzők száma 
2011-ben 82 fő, 2010-ben 73 fő 
és 148 ló . Távlovas egyesülete-
ink száma jelenleg 32, 2010-ben 
33 volt, rajtengedély vizsgát tett 
7 fő, remélem, hogy majd ők is 
megjelennek a 2012. évi verse-
nyeinken - zárta összegzését az 
elnök. A szakmai értékelést a 
szövetségi kapitányra testálta és 
a jövőről szólva annyit emelt ki, 
hogy a junior EB és a felnőtt VB 
nagy kihívás távlovasaink előtt, 
reméljük, hogy az újabb sport-
diplomáciai sikernek számító 
Bábolnán megrendezésre kerülő 

fiatal lovak világbajnokságát is 
sikeresen tudjuk megszervezni és 
megrendezni hasonlóan, mint a 
2009-es junior világbajnokságot.
Az évértékelő után a 2011. évi 

bajnokok és helyezettek vehették 
át a megérdemelt érmeiket és 
jutalmukat, díjaikat. A díjátadók 
között volt dr. Bertók Lóránd a 
szakág örökös tiszteletbeli el-
nöke, a levezető elnök dr. Lázár 
Antal és Bányai Béla a szakág 
elnöke, valamint Ódor Lajos 
szövetségi kapitány. A bajnokok 
között távlovasoknál ismét duplá-
zott Sík Gabriella, aki hosszú- és 
rövidtávon is megvédte elmúlt 
évi elsőségét. Középtávon Ra-
dóczki Lilla lett a magyar bajnok 
2011-ben, míg a junioroknál 
Bartos Viktória vitrinjébe került 
a bajnoki aranyérem és a bajno-
koknak járó díszes nemzeti színű 
bajnokszalag. Meglepetést hozott 
a távhajtók idei bajnoki évadja 
az egykori távlovas Péter Kulier 
megtörte a siófoki Molnár József 
évek óta tartó sikersorozatát, s 
teljesítménye alapján megérde-
melten nyerte meg első bajnoki 
címét.               Baranyai Antal

Izsákon tartotta évadzáróját a 
Magyar Lovas Szövetség távlovas 
és távhajtó szakága - hamár Izsák 
- akkor egy fogathajtó magyar 
bajnok - Csernák Gábor - tanyá-
ján kezdtük az megyejárást
-  Hogy telnek a bajnok napjai?
- Munkával a hétköznapokon, 

hétvégeken pedig unokázom 
- Ritával el vagyunk itt a tanyán. 
Lovazunk nagyokat beszélge-
tünk.
- Hogy tervezed a 2012-es évet?
- Korai erről még beszélni. 

Remélem néhány versenyt be 
tudunk vállalni, majd kiderül lesz 
e elegendő municiónk
- Magyarországon lesz a 2-es Eu-

rópa-bajnokság, nem kacérkodsz 
az indulás gondolatával? - Hogy őszinte legyek, nekem 

a fogathajtás nagyon jó hobby, 
kikapcsolódás, ám ha netán oda-
kerülünk, nem térek ki előle, de 
nekem, nekünk nem élet-halál 
kérdése, hogy indulunk vagy nem 
az EB-n. Nem görcsölünk. Majd 
ahogy sikerül
 - Van utánpótlás amint lá-

tom...
- Ha Ritára gondolsz, akkor azt 

mondom igen. Nagyon szereti a 
lovakat amint látod és a lovak is 
megértik Ritával egymást. Gabi 
fiam kamionozik, ő nem ér rá lo-
vazni - maximum segédhajtónak 
lehet rá számítani. Talán majd ha 
leszáll a kamionról...

-baranyai- 

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...mindenki látja azt a vergődést, amelyben 

az Európai Unió gyakorlatilag napról-napra 
az összeomlás felé csúszik. Olvashatunk okos 
megfogalmazásokat az okokról. Komoly és 
bonyolult fejtegetések ezek, melyek mindegyi-
ke próbál valamilyen okot megjelölni a bajok 

forrásaként. Mindegyik jól hangzik bizonyos megközelítésből, de 
egyik sem olyan, amely a lényeget fogná meg.
Gondolom, olvasóinknak is van véleménye ezekről a folyama-

tokról. Természetesen, nekem is. Az is természetes, hogy nem 
hiszem, hogy az én véleményem a „tuti”. Azt viszont hiszem, hogy 
ha nem a kapzsiság vezérelné ezt a világot, nem itt tartanánk. 
Ezt ezer százalékos biztonsággal ki merem jelenteni. Mert nehéz 
nem látni, hogy 2008-ban néhány kapzsi, harácsoló amerikai spe-
kuláns indította el azt a folyamatot, amely Európára különösen 
súlyosan hatott, s hat mindmáig, de magát az Egyesült Államokat 
is komolyan megingatta.
Gondolom, akik kicsit is figyelemmel kísérik a folyamatokat 

látják és értik az amerikai hitelminősítők Európát leminősítő 
lépéseinek lényegét és szándékát. Amerikának nem érdeke egy 
erős Európa és egy erős európai pénz. Különösen úgy, hogy 
maguk is nehezebb helyzetbe kerültek. Ezért zavart keltenek, 
bizonytalanságot teremtenek. De ami még ennél is szomorúbb, 
hogy vannak, akik itt az öreg kontinensen, s itt nálunk Magyar-
országon is asszisztálnak mindehhez, mert pillanatnyi anyagi, 
politikai érdekeik ezt diktálják. Mindeközben milliókat tesznek 
földönfutóvá. Mi ez, ha nem kapzsiság?!
Gondolom, így karácsony táján nagyon itt volna az ideje eltűnőd-

ni kivétel nélkül mindenkinek azon, mit is üzen akár e fenti bajok 
okán is ez az ünnep hívőnek, nem hívőnek egyaránt. A betlehemi 
jászol szerénysége példa lehetne arra, hogy az igazi nagyság is-
mérve nem a gazdagság, kapzsiság, hanem az odaadás...

...már biztosan szép lesz, 
mert márciusig ugyan még 
folytatódik intenzív kemote-
rápiás kezelése, mégis esély 
van arra, hogy itthon töltse 
az ünnepeket, ugyanis po-
zitívan reagál a kezelésekre. 
Mint arról már többször 
beszámoltunk, a nyáron de-
rült ki az akkor hároméves 
kisfiúról, hogy súlyos leuké-
miás betegségben szenved. 
A Szegedi Gyermekklinikán 
azonnal megkezdték intenzív 
kezelését, a teljes felépülésig 
azonban több év is eltelhet. 
A család egyébként is nehéz 
anyagi körülményei a kisfiú 
betegségével még tovább 
romlottak, mivel az édes-
anyjának ott kellett hagynia 
munkahelyét, hogy beteg 
gyermekével lehessen. Az 
édesapának is csak alkalman-
ként van munkája. Mindezt megtudva, sokan segítettek a családnak 
anyagi gondjaik enyhítésében, amiért nagyon hálásak a szülők. 
Felvételünk a kisfiú december 14-ei szegedi kontrollvizsgálatakor 

készült, ahol újra jó eredmény született. Danika nagyon boldog volt a 
vizsgálatkor, már csak azért is, mert kezelőorvosával, dr. Tajti Zsanettel 
fényképezhettük le a gyermekosztály karácsonyfája előtt. Dani mélyen 
szerelmes a szép doktornénibe, mely érzést, a fotóra pillantva valószí-
nűleg az „élemedettebb korú fiúk” is abszolút meg tudnak érteni...

Az utánpótlás...

„Ha könyér van mindön van...”
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Környezetvédelmi program az iskolában

Erdők hete az iskolában

Rókavadászat az erdő szélén

VÉRADÁS
 

Értesítjük a segítő-
szándékú lakosságot, 

hogy 2011. december 28-
án (szerdán)  9 órától 
1� óráig a Művelődési 
Házban véradás lesz.
Magyar Vöröskereszt

Érmes izsáki testépítők

Jászberényben rendezték az I. 
Nutrition Amatőr Fekvenyomó 
Versenyt, melyen két izsáki 
versenyző is szép sikert aratott. 
A megmérettetésen a résztve-
vők különböző súlykategóri-
ákban indultak, s az izsákiak 
a +85 testsúlykategóriában 

foglalták el a dobogó két fokát 
is. Hörcsögh Lajos 157,5 kg-
os eredményével aranyérmet 
szerzett, míg Halek László 
110 kg-os teljesítményével 
bronzérmes lett. (Középen a 
verseny 2. helyezettje Fürdõs 
Gergõ 125 kg-mal.)

FIGYELEMFELHÍVÁS
A MEGEL ZÉS ÉRDEKÉBEN 

TISZTELT VÁROSUNK LAKÓJA! 

NE KÍNÁLJA FEL ÉRTÉKEIT A B NELKÖVET KNEK!

VAGYONÁNAK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN AJÁNLJUK AZ ALÁBBI 
LEGALAPVET BB ÓVINTÉZKEDÉSEKET: 

Zárja be ingatlana kapuját, bejárati ajtaját! 
Távollétében még az ablakot se hagyja nyitva! 
(A szúnyogháló nem nyújt elegend  védelmet) 
Alkalmazzon riasztó berendezést! 

(Egyszer  és olcsó, s r n lakott területen, tanyákon, üzemekben, boltokban egyaránt)  
Járm vet, benne okmányokat, ne hagyja lakóháza el tt éjszakára! 
Használjon mozgásérzékel vel felszerelt udvari lámpákat! 
A jó ház rz  eb tartása hálás gondoskodás! 
Mindig legyenek gyanakvóak az idegenekkel szemben, miel tt beengedik a 
lakásukba, házukba, annak udvarára 
A kopogtató, házaló emberek többsége csaló!
(Céljuk, hogy különböz  ürügyeket kitalálva, az emberek hiszékenységét 
kihasználva, bejussanak az ingatlanba és onnan – akár er szakkal is – értéket 
tulajdonítsanak el.) 
Különböz  társaságok hivatalnoknak, díjbeszed nek adják ki magukat!       
(Támogatást kívánnak átadni és egy nagyobb összeg  bankjegyb l kér visszajárót. 
Ilyenkor többször kicserélik hamisra, vagy a megtakarított pénzét tulajdonítják el. 
Házhoz nem visznek szolgáltatók, polgármesteri hivatal munkatársai készpénzt.) 
Ne tartson az otthonában nagyobb pénzösszeget! 

„ Az okos ember más kárán tanul…” 

Problémáival, észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal! 

Rádóczi Katalin r.törm. körzeti megbízott: 06 20/ 774-4520  
Bimbó Csongor r.ftörm. körzeti megbízott: 06 20/ 384-8553 
Hajagos Zsolt r.ftzls. nyomozó: 06 20/ 384-7731 
Kisk rösi Rend rkapitányság: 06 78/ 501-400 
Segélyhívók: 107, 112     

Tisztelettel: 

      Izsák Rend r rs
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Ne tartson az otthonában nagyobb pénzösszeget! 

„ Az okos ember más kárán tanul…” 

Problémáival, észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal! 

Rádóczi Katalin r.törm. körzeti megbízott: 06 20/ 774-4520  
Bimbó Csongor r.ftörm. körzeti megbízott: 06 20/ 384-8553 
Hajagos Zsolt r.ftzls. nyomozó: 06 20/ 384-7731 
Kisk rösi Rend rkapitányság: 06 78/ 501-400 
Segélyhívók: 107, 112     

Tisztelettel: 

      Izsák Rend r rs

Az ENSZ a 2011-es évet az 
Erdők Nemzetközi Évének 
nyilvánította, erre szerettük 
volna felhívni a figyelmet 
azzal, hogy környezetvédelmi 
programokat szerveztünk 
az iskolában a témával kap-
csolatban. Az alsó tagozatos 
gyerekeket és a 6. évfolyam ta-

nulóit sikerült mozgósítanunk. 
Apró ajándékokkal jutalmaztuk 
a legügyesebb és legaktívabb 
résztvevőket.
Erdő-totó:  I. Andrássy Brigitta 

6.c,  Újszászi Márton 6.c, II. 
Kett Anikó  6.a,  Tompai Zoltán  
6.a, III. Valach Katerina  6.a,  
Deák Sándor 6.b

Power Point prezentációk: 
I. Geiger Nikolett 6.c, II. 
Vida Izsák 6.c, III. Vékony 
Patrícia 6.c
(A diasorok megtekinthetők 

az iskola honlapján: http://
www.tancsics-izsak.sulinet.
hu/index2.html)

2011. november 10 -én, csütörtökön, az Erdők 
Nemzetközi Éve alakalmából mi harmadikosok a 
Kolon-tói fasorhoz sétáltunk ki János bácsi és Kati 
néni vezetésével.
Izgalommal vártuk, hogy mit fogunk csinálni. János 

bácsi rókavadászatra hívott bennünket. Néhányan 
azt hitték, puskával, de mi tudtuk, hogy játékos 
vadászat lesz. Amíg a tanító bácsi a kis rókafejeket 
elrejtette az avarban, a fákon és a bokrok között, mi a 
Kolon-tó élővilágáról, növényeiről beszélgettünk.
Sípszóra iramodtunk a rókák nyomába. Lázasan 

keresgéltünk lent és fent, mindenütt. Volt, aki rövid 

időn belül talált is, volt, akinek hosszú keresgélés 
után sem sikerült semmit sem fogni. Egy másik síp-
szó jelezte a vadászat végét. Azután összeszámoltuk, 
ki hány trófeát gyűjtött. Minden egyes rókafejért 
egy szem cukor, a rókakirálynőért pedig egy zacskó 
francia drazsé járt jutalmul. A leggyorsabb vadász, 
Radics Tibike volt, aki 11 rókát csípett nyakon. A 
rókakirálynőt az éles szemű Vékony Kristóf találta 
meg. Nagyon elfáradtunk, de izgalmas és szórakoz-
tató volt ez az erdei játékdélután. Reméljük, máskor 
is lesz részünk hasonlóban!

Mezei Kristóf  3.b

2011. az Erdők Nemzetközi 
Éve, ennek tiszteletére pár hete, 
pontosan november 8. és 11. 
között az iskolában az erdők 
évét ünnepeltük egy úgyneve-
zett témahéttel, ami azzal vette 
kezdetét, hogy első nap biciklivel 
ellátogattunk a Selyem-erdőbe, 
ahol Góhér Zoli bácsi és Kol-
man Attila erdészek tartottak 
egy részletes előadást az erdők 
fajtáiról, igényeiről, hasznáról és 
különféle információkat tudtunk 
meg, amik később szükségesek 
voltak. Második nap az iskolában 
kellett egy számunkra új mód-
szerrel erdei képet festeni, amit 
Briglovicsné Éva néni tanított 
meg nekünk. Ez a módszer an-

nyit foglal magában, hogy a fának 
már megfestett törzsére vizes 
festéket csöpögtetünk és ezt egy 
szívószál segítségével úgy fújjuk 
el, hogy az ágnak a formáját kap-
juk. A fák lombját az előző napi 
kiránduláson gyűjtött levelekből 
készítettük el. Aki elsőnek festett 
állatot és különleges erdei dolgot 
a képre az ajándékot is kapott. 
Segítségül Éva néni Paál László, 
híres festő képeiből is mutatott 
néhányat. Nagyon szép alkotások 
készültek, amik megtekinthetők 
az iskolában.
A harmadik nap Terecskei Zsolt 

bácsihoz látogattunk el az aszta-
los műhelyébe, ahol bemutatta 
asztalos szerszámait és gépeit. 

Megtudtuk, hogyan lehet valaki-
ből asztalos, mely fákból készül 
a legtöbb bútor és azt, hogy 
melyekből a legszebbek. 
Negyedik nap pedig egy vetél-

kedőn vettünk részt, amin a hé-
ten összegyűjtött információkat 
kellett hasznosítani. Egy totót 
kellett kitölteni és egy erdőről 
szóló verset kellett írni. Emellett 
még Power Point-os diasorozatot 
lehetett készíteni otthon, vagy a 
technika tanárok, Szilvi néni és 
Viki néni segítségével a különféle 
erdőkről. Az iskola környezet-
védelmi csoportja bírálta el a 
munkákat. Sok érdekességet 
tudtunk meg, amit a későbbi-
ekben hasznosítani is fogunk. 

Biztos vagyok abban, hogy 
jópáran kedvet kaptak ahhoz, 
hogy valamilyen erdőkkel, vagy 
fával kapcsolatos foglalkozást 
válasszanak hivatásul.  

Varga István 6.c

TÁJÉKOZTATJUK A
LAKOSSÁGOT, HOGY

2011. december 27-30-ig. 
a  POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 
ZÁRVA  LESZ

Hivatkozva a Képviselő-
testület 11/2010. (02. 

16.) határozat c. pontjá-
ra, melyben módosította 
a  Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti- és Működési 

Szabályzatát.
Bagócsi Károly

címzetes főjegyző

Városi nyugdíjas találkozó
A legtöbb cég, munkahely egy-

kori dolgozói iránt érzett meg-
becsülése jeléül évente nyug-
díjas összejöveteleket szervez. 
Ezekre a találkozókra általában 
az év vége felé, karácsony köze-
ledtével kerül sor. Sok korábbi 
cég, munkahely azonban az idők 
folyamán megszűnt, így az ő 
nyugdíjasaikat már senki sem 
fogja össze.
Izsákon is hasonlóképpen van 

ez, ezért Takács Lászlóné Ma-
rika úgy döntött, hogy kezde-
ményez egy városi nyugdíjas 
találkozót, amelyre Izsák vala-
mennyi nyugdíjasát invitálták. 
A kezdeményezés mellé állt 
az önkormányzat és az Ezüst 
Gólya Nyugdíjas Klub is. A 
november 19-én a Művelődési 
Házban megtartott találkozón 
a helyi művészeti csoportok 
(néptáncosok, mazsorettek, 
társastáncosok), iskolások és 
óvodások adtak nagyszerű mű-
sort. A program zárásaként kis 
vendéglátás mellett estébe nyúló 
beszélgetés kezdődött, ahol mód 
volt az egykori közös munkahe-
lyi élmények felidézésére is.
A találkozó szervezésében nagy 

szerepet vállat az Ezüst Gólya 
Nyugdíjas Klub, összekötve az 
alkalmat az Idősek Világnap-
jával is. Erről Árvai Istvánné 
klubvezető a következőket írta: 
„Október-november hónapban 
a világ minden táján megün-
neplik az időseket. Ez történt 
nálunk is november 19-én. 
Nagy reményekkel és izgalom-
mal készültünk erre a napra. 
Reméltük, hogy a televízióban 
és az újságban meghirdetett 

rendezvényre minél többen el-
jönnek. Tudjuk, minden kezdet 
nehéz, főleg idősödő korban, 
hiszen az idős emberek meg-
szokták már a TV. közelségét, 
hogy nem szívesen mennek el 
mellőle, nem beszélve a mozgá-
si nehézségekről. Így a vártnál 
kevesebben jöttek el. Az önkor-
mányzat anyagi támogatásával, 
a Nyugdíjas Klub meg a ren-
dezvény szervezésével segített, 
foglalatoskodott. Szeretnénk 
megköszönni az óvodásoknak, 
iskolásoknak a színvonalas mű-
sorokat. Felkészítőiknek pedig, 
hogy szabadidejüket velünk 
töltötték. Mi pedig ígérjük, hogy 
aki most talpon volt és helytállt 
a szervezésben, kiszolgálásban, 
az a következő meghívásnál is 
szívesen és örömmel megteszi.
Jövőre is várunk benneteket 

kedves nyugdíjas barátaink! 
Gyertek, mi ott leszünk!”
A résztvevők közül többen 

megköszönték a szervezők-
nek a találkozási lehetőséget. 
Vida István és Vida Istvánné 
(Damjanich u. 1.) írásba is fog-
lalták köszönetüket: „A városi 
nyugdíjas találkozó alkalmából 
szeretnénk megköszönni mind-
azon szervezők munkáját, akik 
kigondolták és megvalósították 
ezt a találkozót. Köszönjük a 
gyerekeket felkészítő óvónők, 
pedagógusok munkáját, a gye-
rekeknek a szép műsorokat. 
A nyugdíjas klubosok spanyol 
tánca is igazán nagyszerű volt. 
Köszönet az önkormányzatnak 
is a támogatásért és mindenki-
nek, akinek ezt a szép délutánt 
köszönhetjük.”



2011. december 20. �. oldalIZSÁKI Hírek
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Református múltunk 35.Idén is lesz karácsony?

Gyülekezeti hírek
- december 22 és 23.(csütörtök, péntek), 18 órától: bűnbánati előkészítő istentiszteletek 

a gyülekezeti házban
- december 24-én (szombat), 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 (szombat), 16.00: óévi istentisztelet.
- január 1-én (vasárnap)10.00 és 16.00: újévi istentiszteletek.
- január 1-én (vasárnap), 13.30-tól: Kisizsákon újévi istentisztelet.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartó járulékaikat, sírhely-megváltá-

saikat ne mulasszák el rendezni. Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, 
akik rendszeres egyháztagjaink, a közös teherviselésből kiveszik részüket. Köszönjük!
Ha valaki sárga csekket szeretne igényelni befizetéseihez, kérjük, jelezze a Lelkészi Hiva-

talban: 374-154.
Minden Krisztust hívő, jóakaratú embernek áldott Karácsonyt és Újesztendőt kívánunk!
Isten, áldd meg a magyart!

IKEM hírek 

- december 21 (szerda), 17 óra: Fénylánc Magyarországért, közös imádság és virrasztás a 
Fogathajtó pálya szélén. Aki tud, hozzon magával egy szál gyertyát.
- január 1-én (vasárnap), 15 órakor koszorút helyezünk el a Bocskay emlékkopjafánál, 

Bocskay István erdélyi fejedelem születésének 455. évfordulóján. Szeretettel várunk minden 
megemlékezni szándékozót.
- február 18. (szombat), 15 óra: a református gyülekezeti házban, az IKEM közgyűlésére 

kerül sor. Szeretettel és tisztelettel várjuk új egyesületi tagok jelentkezését is!

Egyházi hírek
- Adventban hétfőtől péntekig hajnali szentmisék vannak reggel 6 órakor. Előtte gyónási 

lehetőség, utána szeretet-vendégség a résztvevőknek.
- Minden szombat és vasárnap este a szentmisék előtt és alatt vendég lelkiatyák gyóntatnak. 

Készüljünk fel lélekben Krisztus születésére!
- December 24-én, karácsony vigíliáján du. 4-kor pásztorjátékot adnak elő a gyermekek a 

templomban. Éjfélkor Jézus születésének emlékmiséje.
- Karácsony 1. és 2. napján vasárnapi szentmise rendet tartunk.
- December 31-én, Szent Szilveszter napján este 6 órakor kezdődik az év  végi hálaadás és 

beszámoló. Éjjel fél 12-től elmélkedés és szentségimádás a templomban, utána a közösségi 
házba egy pohár pezsgővel várjuk testvéreinket!
- Vízkereszt ünnepe január 8-án lesz, a vízszentelést a 9 órai szentmisében végezzük.
Minden kedves Testvérünknek áldott, békességes, boldog Karácsonyt kívánunk!

Gyerekkorom karácsonyaira visszaemlékezve 
többféle érzés fog el. Édesanyám betegségei, kór-
házak, orvosi rendelőkben való várakozások, - és 
az a bizonytalanság, hogy vajon édesanyám otthon 
lehet-e karácsonykor..? Aztán a karácsonyi pász-
torjátékok, próbák és az azokkal járó feszültségek, 
hogy vajon sikerül e megszülettetni a szívekben 
Jézust úgy, ahogy szerettük volna azt, - mi kis 
szereplők, hozzá tudtunk-e ahhoz járulni? 
Ma is átélem, amikor a hajnali misére készültem, 

és hóban-fagyban legyalogoltam azt a két - három 
kilométert, hogy beérjek a hajnali misére, még a 
tanítás előtt.... 
De képzeletben ott állok a fenyőfaárusnál is, 

nézem azt a nagy és magas fát, amit szerettem 
volna, ha az enyém lehetne, csak hát drága, és 
nincs most idén arra való pénz. Aztán megyek 
halért, mert estére annak kell lenni az asztalon, 
mármint ha már minden más „összejön”. Aztán 
a találgatás a bátyámmal, hogy vajon kapunk-e 
ajándékot, mert érzésünk szerint a zoknin, haris-
nyán, atlétán kívül másra úgysem számíthatunk. 
Ugyan mindig feltette édesanyám a kérdést, hogy 
mit szeretnénk? -  a választ a legtöbbször ő már 
úgyis tudta.
Aztán jött a takarítás, az idegeskedés, a vita, míg 

végre este jöhetett Mennyből az angyal, aki halk 
csengővel jelezte, hogy kinyílhat az ünnepi ajtó 
és megláthatjuk a feldíszített karácsonyfát, ami 
úgy állt a szobában, mint valami fényes oszlop, 
tekintélyt szerezve az ünnepnek! 
Ebben a fényben és mindig meghökkentő 

csodálkozásban édesapám kezdte a felolvasást: 
„Augusztus császár rendeletet adott ki...”
Hallottuk a szavakat, de én mégis édesapámat 

csodáltam, aki a család egyetlen pénzkeresője 
volt, akit alig láttam, mert reggel az öt óra húszas 
vonattal ment dolgozni és a négy órai vonattal 
jött haza, aki állandóan tevékenykedett, hol a 
pincében, hol a kertben, hol orvoshoz indult, 
hol kórházba, és az igazat megvallva ő olyan volt 
ezek után otthon mint valami pap, aki az élete 
áldozatával és minden szeretetével ott áll mellet-
tem az ünnepben, akire mindig számíthatok és 
akire Isten bízott engem, mert jobbat nem talált 
a földön, akire rábízhatott volna. 
Ámultam mindig édesapám szavain, amikor 

olvasott és csodáltam a sokrétűségét. A munká-
ján, mert rettenetesen precíz volt a gyárban is és 
otthon is, a szolgálatain, mert azt is becsülettel 
végezte és a játékán is, mert mindig jutott ideje 
arra, hogy játsszon is velünk. Nos, ő olvasta fel 
karácsonykor ezt a szentírási részt, melyet rövid 
ima követett, és pár ének, ami úgy történt, hogy 
a bátyám zongorával kísérte azt az éneket, amit 
én hegedültem, a család többi tagja énekelt. 
Ugye, mennyire érdekes, és mennyire egyedi ez 
a karácsony?
Talán manapság ez már-már példátlan is! Mert a 

televízióban kicserélték a Jézus várását bolondsá-
gokra. Télapó hordozza a fenyőfákat krampuszok 
hol jó, hol rossz szerepekben ijesztgetik, vagy bá-
torítják az embereket, és a szerepek felcserélődve 
folynak. A nevelésben pl. az óvodában a fiút nem 
lehet a férfiasságra nevelni, mert lehet, hogy majd 
egykor nő akar lenni és a lányokat nem lehet az 
anya szerepre nevelni kicsi kortól, mert lehet, 
hogy az épp bányász férfi akar majd lenni.

De a családokban is megcsappant a kitartás, az 
összefogás, és ha nehézség akad, azt nem akarja 
senki megoldani, hanem azonnal a válás, az új 
kapcsolatokba való menekülés a „megoldás”. A 
gyerekek zavarban vannak Apák napján, mert 
nem tudják, hogy kinek is adják át az apák napi 
meghívót. Anya még van, de az apa, már változó...  
A gyerek nem akar senkit megbántani, tehát a 
feszültséget magába zárja. A szülők, pedagógu-
sok pedig csodálkoznak, hogy mennyi hiperaktív 
gyerek van?! A gyerekek hihetetlen terheket 
hordoznak, amiket a szülők, ismerve a helyzetet, 
sok esetben engedékenységgel jutalmaznak. 
Holott a gyereknek szüksége a van a szabályokra, 
a keretekre. 
A gyerekeket a szülők nem merik terhelni. Nincs 

szívük vasárnap délben sem felkelteni, mert 
olyan fáradt, hisz hajnalig szórakozott, esetleg 
gépezett... Nemhogy a hajnali misére eljönni??!! 
Micsoda? Az korán van! Betlehem nélkül az 
élet feszültség, agresszió, válás, háború! És én 
elhiszem azt is, hogy bizony ez az élet, nagyon 
kemény élet! Sok-sok szenvedés van benne és 
sok baj! De erről Isten nem tehet!
Erről az ember tehet, aki hagyta, hogy ilyenné 

váljon! S hogy ez a világ mennyire kívánkozik Is-
ten után, azt abból is látjuk, hogy soha ennyi szek-
ta nem volt még, mint amennyi ma van! Terjed a 
babona, az ezoterikus gondolkodás, a sátánizmus. 
Mindenki keresi a természetfelettit! 
Mindenki vágyik arra, hogy élménye legyen. 

Hogy megpihenjen a napi zavarokban, hogy egy 
kis békét, nyugalmat találjon, egy kis megértésre 
leljen... - és ezért akár fizetni is hajlandó! Példá-
ul. betelefonálós televíziós műsorokba. Ezekből 
nagyon sokan jól meg is élnek!
Ez a világ a maga forgatagával és kínálataival 

hasonlít a kétezer évvel előtti világhoz. Akkor sem 
akadt Jézusnak helye, szállása az emberek között! 
A kor vezető divatvallásai között nem volt Jézusra 
szükség a közmédia szerint sem. De Isten más-
hogy döntött! Ezért lehet nekünk karácsonyunk! 
Eldöntötte, hogy megment bennünket! Nem azért 
mert jók vagyunk, vagy mert megérdemelnénk, 
hanem azért, mert Ő - jó! Ekkor született meg 
Jézus, hogy Isten ingyenes szeretetét, békéjét, 
ragaszkodását elhozza! Nem 325 Ft/ hívás +ÁFA-
ért, hanem ingyen! A betlehemi jászolban nem 
egy tehetetlen kisded fekszik, hanem az Isten Fia! 
Aki azért jött tehát, hogy te szabad lehess ennek a 
világnak a szennyitől, hogy merj más lenni, mint 
amit elvárnak tőled azok, akik normális gondol-
kodásúaknak mondják magukat! Hisz nem az szá-
mít, hogy ki mit mond, vagy mit reklámoz magáról 
bármilyen pénzből, hanem a fontos az, hogy Isten 
mit mond! Az a fontos hogy Ő mit gondol rólad! 
Isten úgy döntött, hogy idén ránk bízza a Fiát! 
Elküldi a házadba. Ott lesz veled Karácsonykor. 
Észre fogod-e venni? Ha igen, megváltozik az 
életed! Ha megváltozik az életed, a gondolkodásod 
is meg fog változni és befogadod Jézust, - akkor 
keresztény leszel. Ha keresztény, akkor krisztusi. 
Akkor az Isten Fiának a szabadságában fogsz élni, 
ami az örök karácsonyt fogja elhozni, ami annyit 
jelent: Velünk az Isten! Idén és az életünk további 
részében, - ne hagyjuk Őt magára!
Légy boldog és áldott a Karácsonyban! 

 Földvári Józsi diakónus

„1806. Jan.1. Gyűlés tartatik, melyben továb-
ra is Hamza Sámuel úr Rectori Hivatalában 
meghagyattatik.
Itt végződnek a Néh Tiszt T. Körtvélyessy 

Imre úr idejebéli Consistoriom Acták. Kö-
vetkeznek Néh. T.T.Tekes István Pred úr 
idejebéliek:
1807. Jún.3. Köz Gyűlésben: A Nagy harangra 

nézve 24.apr. 1803. (hozott határozati hivat-
kozás - N.Á.), hogy nem egyébkor, hanem 
tsak Innep és Vasárnapokon huzattassék 
meg; de mivel sokan, kivált a Templomtol 
meszsze lakók panaszolkodtak a felől hogy a 
harang szót nem halván, az Isteni tiszteletről 
el maradnak; tekintetbe vétetvén ezen harang 
tulajdon költségén vevőjének, az Isten ditső-
sége mellett buzgólkodó Érdemes Damásdi 
János Előljáronak, a templomtol távol lakása, 
a feljebb említett végezés semmivé tétetik, 
és a Nagy harangnak minden napi huzatása 
rendeltetik.
1807.Július 5. Gyűlésünk lévén melybe jelen 

voltak Gudits István, Gáspár János, Fekete 
István, Mészáros István, Horvát Péter, Cura-
tor Damásdi János és Nagy Ferentz uraimék . 
Végeztetnek ím ezek:
1. Bába vallásunkon nem lévén, köz megegye-

zéssel választatott Ölvödi Szabó Gergelyné.
2. Elöljáróságra választattak: Szegedi Mihály 

és Cséplő János uraimék és 12. Júl. fel is 
eskettettek.
3. Eddig tsak a középső harangal lévén az 

estvéli 9 orai harangozás; most nehogy valaki 
magát a jeladás nem hallásával menthesse, 
végeztetett hogy légyen a nagy haranggal.
4. Panaszsza lévén a Sellérségnek az eránt 

hogy az ugy mondatott Lecticalét egy aránt fizeti 
a földet bíró gazdákkal, s kézi kézi bé nyujtott 
Levelében, ennek valamennyiben lejéndő kön-
nyebbülését végeztetett: Mivel a marhátlan és 
földetlen emberek sem nem szántanak sem nem 
hordanak, azomba az Eklésiának a Lecticaléból a 
Conventionatusok ki fizetésétől el marado kevés 
búzának és zabnál egyéb jövedelme nints. Nagy 
Attyáiknak is redelések ez volt, tehát kérések 
kivánságok nem tellyesittethetvén lészen a régi 
szokás szerént.
5. A Superintendentia Cassájának nevelése 

(növelése - N.Á.) végett proiectáltatván a többek 
között; a Vallásunkon lévő párszemélyektől 
esztendőnként, 3 esztendeig való 2 garas (egy 
forint huszad része - N.Á.) fizettes. Sőt ennek 
tellyesitésére bonis modis (a jó rendért - N.Á.) 
az Eklak., kérettetvén; ennek a lakosokra valo 
ki vetése helyett, nehogy e gyenge terheltetés 
által is panaszolkodásra adodjon alkalmatosság. 
Az Ekla. közönséges Cassajábol esztendönként 
a V. Supt. Cassaja nevelésére 10 frtok kiadatni 
rendeltetnek.
1807.dec.20. Czirkos János, Szabo Mihály, 

Damásdi János, Szegedi Mihály és Cséplő Já-
nos jelen lévén: Paksi István és Paksi Mihály 
panaszolkodtak az eránt hogy az ő testvérjek 
Paksi János reájok felette neheztel, nem tsak 
hanem átkozza is őket az osztozásért, s kérik 
az ő megintettetését, melyre nézve Paksi János 
bé hivattatván, és helytelen tselekedeteröl in-
tetvén és feddetvén, nem tsak ajanlotta magat, 
testvérjeivel valo megbékellésre, hanem ennek 
nagyobb bizonysagara vélek kezet is fogott.”  
(P/IV.: 23-24.ol.)      közli: Nagy Árpád
Az 1806-os év rövid, tömör bejegyzés árulkodik arról 

is, hogy a 19. század valamely 
részében elrendelhették, hogy a 
korábbi iratokat, jegyzőkönyvi 
töredékeket másolják és foglalják 
egybe. Valószínűleg így marad-
hattak ránk azok a kis „pillanat-
képek”, melyekből mi is fogalmat 
nyerhetünk, hogy miként éltek a 
hitben előttünk járt nemzedékek. 
Reméljük, hogy ezen közlésekkel, 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

melyek sorában most az esztendő 
végére értünk, mi is tehetünk 
azért, hogy az immár rongyolt és 
kopott egyetlen jegyzőkönyvi pél-
dányok maradandó tanulságai az 
utánunk jövőknek is megadják azt 
a lehetőséget, hogy tanulhassanak 
felmenőik erényeiből, hibáiból a 
krisztusi úton baktatás nehézségei 
közepette. E mostani bejegyzések 

arra emlékeztetnek minket, hogy 
a jó rend, a hagyományok és a 
krisztusi békesség rugalmas böl-
csességgel való ötvözése minden 
időben és társadalmi rend keretei 
között lehetséges. Válságos időben 
is törekedhetünk a jó cselekvésére, 
mert Jézus Krisztus jócselekede-
teket előkészítő szeretete nincs 
válságban!                        -na-

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
TAKÁcS LÁSzLónÉ Mancika néni temetésén megje-
lentek sírjára koszorút, virágot helyeztek és gyászunk-

ban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a 
felejthetetlen jó édesanya, nagymama, dédnagymama  
S. JUHÁSz  JÁnoSnÉ temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban 
együttérzésüket fejezték ki.

A gyászoló család

Szeretettel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett nővérünk, MózES EMMA AnciLLA 

szerzetesnővér Mennyei Atyjához való hazatérésének 
végső útján velünk tartottak, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek.
A Szociális Missziótársulat nővérei és családtagjai
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Advent

Ünnepváró
Csaba karácsonya Mikulás-esti történet

Éppen tíz évvel ezelőtt, Karácsony 
előtt három héttel történt, hogy a 
nagycsoportos óvodásaimmal be-
szélgettünk az ünnepi készülődésről, 
szeretetről. Minden gyermeknek volt 
mondanivalója ezzel kapcsolatban, 
csak egy valaki maradt csendben... 
Nem jelentkezett, de könnybelábadt 
éjfekete szemei kérdéseimre tagadó-
an válaszoltak; melyekből csak ezt 
olvastam ki: „nem, nem merem 
elmondani”...
Mivel Csabát tisztán járatták óvodá-

ba, így nagyobb örömmel simogattam 
meg kis buksiján ébenfekete haját. 
Szerettem Őt, mint minden gyermeke-
met. Soha nem volt szempont nálam, 
hogy milyen családból származik, ha 
éppen nem az irodai gyermekvédelmi 
feladatommal foglalkoztam. Ő is szere-
tett és ezt mindig olyan erős szorítással 
bizonyította, hogy időnként tanítgat-
nom kellett finomabb ölelésre. Hát ez 
nemigen ment Neki, de végül is nem 
bántam... Ahogy akkor is átölelt, csak 
hallgatott, - de kis szíve azt dobogta: 
„nem, nem merem elmondani.” Meg-
ígértem Neki, hogy erről csak ketten 
fogunk beszélgetni később...
A gyermekeimnek sétát ígértem, s 

Ők nagy hanggal kiabálták: „óvónéni! 
Esik a hó, esik a hó!” No erre az én 
Csabám kinyílt és azzal folytatta, hogy 
mit csinál a ló, ha esik a hó. Rászóltam, 
de közben örültem, hogy feloldódott 
egy kicsit.
A mosdózás után az öltözőben a 

csizmák, cipők feladásával küszköd-
tem. Komoly fizikai erőt, türelmet 
igénylő munka volt ez, hiszen volt 
olyan gyermek, akinek nagy erőfeszí-
téssel sikerült a lábára „varázsolni” a 
lábbelijét. Talán még két gyermek vá-
rakozott, hogy segítsek... Én hangosan 
megjegyeztem: „gyerekek! Aki nagyon 
ügyes, az felveszi a kabátját, sapkát 
és sálat, és visszarakja benti cipőjét 
szépen egymásmellé aztán húzza el 
a függönyt a szekrényen! Segítsetek 
egymásnak, én meg majd megigazítom 
rajtatok amit kell!”
Csurom izzadt voltam Dőlt rólam a 

víz, mert két gyerek „észrevette”, hogy 
nagyon „elfoglalt” vagyok és hancúro-
zásba kezdett volna.
- Márkó, Zolika! Így nem megyünk 

sétálni! Aki készen van, sorakozzon 
az ajtó előtt! - emeltem fel a hango-
mat... Közben Csaba szorító ölelését 
éreztem nyakamon, aki már kissé 
kopott, de tépőzáras csizmáját egyedül 
felvette. Hozzám hajolt és a fülembe 
harsogta: „óvónénikém! Kösd be az 
enyémet is!”
- Csabám, a Tiéd rendben van! Igazán 

ügyes vagy! - mondtam értetlenül a 
kisfiúra mosolyogva.
De nem tágított, és most már ki-

mondta a lényeget: „de a többieknek, 
nekik odaér a Karácsony...”
- Ó! Hát ezért kérdeztelek én hiába! 

Most már tudom, mi bánt Téged... 
Nálatok nincs Karácsony?
- Nincsen soha, pedig úgy szeret-

ném! - kiáltotta Csaba, hogy biztosan 
meghalljam, mert már a többiek tü-
relmetlenül zsibongtak. Átöleltem Őt, 
csillagszemébe néztem és azt mond-
tam: - Megkérem az angyalkákat, hogy 
feltétlenül gondoljanak Rád is - jó?
Gyors ellenőrzés, hogy minden rend-

ben van-e velük, dajka nénire várás 
már az udvaron és végre indulás, séta 
a havas tájban...
Másnap Csabát nem hozták óvodába. 

Így a gyerekeknek el tudtam mondani 
a Vele kapcsolatos dolgokat, hogy 
azért volt szomorú mert Náluk soha 
nincsen Karácsony. Megkértem a gye-
rekeimet, hogy aki teheti, másnapra 
lepje meg Csabát valamivel. Például 
egy még jó állapotban lévő kis játékkal, 
rajzzal, festménnyel, amit Ők készí-
tenek. Vagy valaki megoszthatja vele 
napi „édesség adagját”, verset, mesét 
is lehet előadni, vagy énekelni... Az is 
jó, ha Ők találnak ki valamit együtt, 

amivel örömöt szerezhetnek ennek a 
kisfiúnak. Én egy mesekönyvet vittem 
ajándékul. Mikor az oviból hazafelé 
ballagtam, erősen megszólalt bennem 
az egóm: „és mi lesz, ha a szülők 
nemigazán lesznek toleránsak?” Az 
igaz, hogy Csaba cigány származású, 
de Ő nekem ugyanolyan gyermek, 
mint a másik, aki szeretetre vágyik a 
legjobban. Ő egy másik lélek és azért 
jött le a Földre, hogy saját problémáit, 
leckéit oldja meg és persze tanuljon 
a szülőktől. Mert bizony a negatív 
mintákból is ugyanúgy tanulhatunk, 
mint a pozitívakból. Így tehát min-
denképpen tisztelni kell a szüleinket! 
Mert a szépet és a jót érdemes átvenni, 
a negatív mintát pedig nem kell utá-
nozni. Hát remélem, hogy Csaba is 
majd így fog dönteni, ha itt lesz az ideje 
- meditáltam egész délután.
Csaba még mindig nem jött óvodába, 

sajnos lebetegedett, de minden ros-
szban van valami jó. Másnap nagyon 
boldog voltam. A gyermekeim csillogó 
tekintettel, kezükben kis ajándékkal 
érkeztek meg. Volt akinek ezen a 
napon ez volt a köszönése: „óvónéni, 
Csaba itt van már?”
- Csak a jövő héten jön, sajnos lebete-

gedett - mondtam. De nézzétek csak! 
Ebbe a dobozba gyűjtjük a Csabának 
szánt ajándékokat. Alig két óra hossza 
alatt tizenhét gyermek ajándéka került 
a dobozba. Volt abban sok minden: 
plüss maci, kis elefánt, Kinder-tojás, 
csoki, kisautó, játékkatona, kislabda, 
üveggolyó, pár színes ceruza, gyur-
ma, alma, dió, pár szem szaloncukor, 
Biga-Csiga újság, meséskönyv, gyu-
fásdoboz-vonat, gesztenye-emberke, 
zsírkréta...
Egyre közeledett a Karácsony, szépen 

feldíszítettük a csoportszobánkat, 
elkészültek a szülőknek, testvéreknek 
szánt ajándékok is. Csabi dobozára 
szép csillogó képek és egy piros masni 
került. A „meglepetés” fogalmát is 
tisztáztuk a gyermekekkel, nehogy 
idő előtt elszólja valaki magát. Mire 
Csaba újra oviba jött, már nagyon 
felfokozott volt a hangulat és igazán 
kedvesen köszöntötték Őt. A reggeli 
játékidő alatt azon izgultam, nehogy 
valamelyik gyermek elárulja megle-
petésünket, amely a szekrény tetején 
volt, letakarva. Igyekeztem, hogy a 
lányokkal a babakonyhában szépen 
megterítsünk és az asztalra tálaljunk 
minden finomságot (só-liszt gyurmá-
ból készült hurkát, kolbászt, krumpli 

köretet, stb.). Előkészítettük a tortát, 
süteményeket is. Megkértem Őket, 
hogy most hagyjuk így a babakonyhát. 
Mosdózás után a szőnyegen körbe 
ültünk, de Csabát a babakonyhába 
tessékeltük. Sugárzott a boldogságtól, 
de nem csak Ő, mi is mindannyian. 
Időben is egyre aktuálisabbá vált a 
családról, a szeretetről, egymás elfo-
gadásáról való beszélgetésünk felele-
venítése, ahol végül ezt a kérdést is 
feltettem nekik: „gyerekek, szerintetek 
adni jobb, vagy kapni?!” Persze volt, 
aki azt válaszolta: kapni és elmondta, 
hogy miért... De szerencsére többen 
hozzátették: adni, mert a másiknak 
örömöt szerzünk vele.
- No, akkor most próbáljuk ki! 

Képzeljük el, hogy már most ünnepe-
lünk. Karácsony van, már mindenki 
megkapta az ajándékát, de Csaba még 
nem. Örülünk, hogy végre meggyó-
gyultál Csaba! Vedd úgy, hogy ez a 
te Karácsonyod! Boldog Karácsonyt! 
- zúgtuk végül együtt és mindannyian 
tapsoltunk.
- Óvónéni! Én egy szép téli tájat készí-

tettem zsírkrétával - mondta Salome 
olyan kedvesen, hogy könnybelábadt 
a szemem.
- Én gyufásdobozból ragasztottam 

kisvonatot - rebegte Szilvike.
- Én úgy gondolom, hogy egyedül 

énekelek egy karácsonyi dalt - ujjon-
gott Márkó.
- Jól van gyerekek, aranyosak vagytok. 

De mire ezt kimondtam, Csaba ott 
termett az ölemben, és szinte zokogott 
a meglepetéstől.
- Ó! Nem úgy van az komám, várj 

csak! Az angyalkák segítségével még ez 
a csomag is a Tiéd. A mi csoportunktól 
kapod Karácsonyra.
- Boldog Karácsonyt, Csaba! Har-

sogtuk mindannyian, és önfeledten 
tapsolt minden gyermek. Látni kellett 
volna Csabát! Sírt, nevetett egyszerre 
amikor kibontottam a csomagot. Ne-
hezen hitte el, hogy minden ajándék 
csak az Övé.
- No, gyerekek, adni jobb, vagy kap-

ni?! - kérdeztem Tőlük.
- Adni! Adni! Adni! - kiabálták 

kórusban.
Ezt a szép délelőttöt a babakonyhá-

ban a már előre elkészített finom „éte-
lek kóstolgatásával” fejeztük be. Ha 
rágondolok még ma is érzem, ahogy 
Csaba kis szíve ezt dobolja: köszö-
nöm, köszönöm, köszönöm! Biztosan 
tudom, hogy feledhetetlen Karácsony 
volt ez mindannyiunk számára.
2011. október 7.

Szekér Istvánné

Az alábbi eset még a múlt század 
ötvenes éveiben történt velem. 
Közel hatvan év távlatából úgy 
gondolom, talán 6-7 éves lehet-
tem. Akkoriban is szerettem a 
karácsonyi húsvéti ünnepeket, de 
nem azért, mintha sok ajándékot 
kaptam volna. Szűkösen éltünk 
Édesanyámmal, Nevelőapámmal 
hármasban. Édesapám a háború 
áldozata volt, így félárva lettem. 
Abban az évben is vártam a Ka-
rácsonyt mint mindig. Igen ám, 
de ahhoz, hogy Karácsony legyen, 
előbb a Mikulásnak kellett jönni.
Felénk abban az időben a Miku-

lás-nap előestéjén „krampuszok” 
jártak „szülői megrendelésre”, 
amiről mi kisgyerekek természe-
tesen nem tudtunk. Kik voltak 
a krampuszok, hát olyan suttyó, 
mindenre kapható 18 év körüli 
gyerekek. Különböző sötét álar-
cot tettek az arcuk elé, fejükre 
hatalmas vörösre festett szarvakat 
csináltak papírból. Kifordított bun-
dába öltöztek, derekukra hosszú 
láncot tekertek, hogy a két vége 
a földre ért. Jártukban-keltükben 
hangosan csörgették a láncokat, 
úgyhogy roppant ijesztőek voltak 
a kisebb gyerekek számára.
Volt is nagy riadalom annál a 

háznál, ahová bementek. Persze 
a legkisebbeket nem ijesztgették, 
csak a már nagyobb lurkókat, akik 
már tudatosan tudtak rosszak 
lenni. Én viszonylag csendes, zár-
kózott, jó gyerek volta. De, hogy 
ez így is maradjon, Édesanyám 
úgy döntött, nekem sem árt egy 
kis leckéztetés. Így aztán hozzánk 
is bejöttek a krampuszok. No, 
lett is nagy ijedelem, sírás-rívás, 

fogadkozás, hogy mindig jó leszek! 
Persze ez nem hatotta meg a kram-
puszokat, így a nyomaték kedvéért 
megfogtak, kivittek az udvarra és 
odaláncoltak a kúthoz. Már nem is 
tudom, mi volt rosszabb, a félelem, 
vagy a hideg. Nem tudtam, hogy 
most mi lesz velem, ráadásul a me-
leg szobához voltam öltözve, így 
kegyetlenül fáztam a jeges, havas 
szélben. Nem tudom, hogy men-
nyi ideig lehettem kint, talán öt 
percig, de lehet, hogy tovább. Min-
denesetre nekem iszonyú hosszú 
időnek tűnt, mire kijöttek értem. 
Újabb fogadkozások után végre 
bemehettem a jó meleg szobába. 
Az esetnek volt egy hozadéka, a 
későbbi években mikor lánccsör-
gést hallottam Mikulás idején, 
azonnal megcéloztam az ágy alját, 
és sipirc be alája! Édesanyámék 
ígérhettek bármit, onnét elő nem 
jöttem, míg úgy gondoltam, hogy 
a krampuszok még a közelben 
járnak. Pár év múltán, mikor már 
nagyobb, „felvilágosult” gyerek 
lettem, számomra is véget ért a 
krampuszosdi.
A Mikulással nem volt sok gon-

dom. Este szépen kipucoltam a 
cipőmet és kitettem a két balak 
közé. Reggelre ott volt a cipőben a 
csomag, amit a „Mikulás hozott”. 
Örömmel bontottam ki a piros ce-
lofánzacskót. Volt abban dió, alma, 
pár darab selyempárna-cukor (a 
kedvencem), pár szem Édesanyám 
készítette szaloncukor, valamint 
az elmaradhatatlan virgács. Persze 
a krampuszosdival együtt ennek is 
vége lett. Hát ilyen Mikulásom volt 
egyszer nekem.

Szekér István

Homályos térben, szürkés sötétben
vékonyka résen átszitál a fény;
moccanna a láb, feléje menne,
s a mozdulásra kitágul a rés.
Felsír a lélek, kinyúl keresve
finom rezgéssel rá is talál,
szívdobogása viszi a csendbe,
s ott valahol mélyen felmuzsikál
Valaki hangja - kívül nem hallja
sejtett zenéjét nem fogja a fül,
csak a vágy sodor felé akarva
s a vékony fény rá, feltündököl.
Jönnék hozzátok, tudom, hogy vártok;
Mért nem nyittok hát nekem kaput?
Nem értitek ti, csak e-világot,
mert úgy tudjátok, hogy az adni tud!
Üres a tenyér, és dermedt a szív,
a lábujjak is rideg merevek,
s csodálkoztok, mily vékonyka a híd,
földi homályban, mely hozzám vezet.
Nem érzitek, hogy rátok sugárzom
az én feloldó jó melegemet?
Amire vágytok itt a világban,
úgy tudtok róla, itt, hogy: szeretet.

Gyere felém, ha botlik is a lábad
sebes a lelked, s a tested is fáj!
Keress engem, és én megtalállak,
s boldog békességet hozok. Várj!
A szabadulást hoztam el ma néked,
rabság után, a kinyújtott mennyet,
Velem született meg az üdvösséged;
Azért jöttem, hogy megmenthesselek.
2011. Karácsonyán

Magyar Gyuláné

„Mert segíteni jó, 
és nemes cselekedet”

 

2011. december 10-én a Biczó-csárdában igazán nagy meglepe-
tésben volt részük a Royalsekt Zrt-nél dolgozók gyermekeinek és 
50 hátrányos helyzetű kisgyermeknek. A ott megrendezett zenés 
gyermekműsort a Mikulás érkezése követte, aki igen tartalmas 
ajándékokkal kedveskedett a résztvevőknek. 
 Ezúton szeretnék köszönetet mondani  a feledhetetlen délutánért 

a Royalsekt Zrt. vezetőségének.
 -sörösné-
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Ünnepváró

 Szaloncukor házilag
Rengetegféle, ízű, minőségű és árú szaloncukor kapható a boltok-

ban. Az olcsóbbak azonban szinte csak cukrot, aromát és színezéket 
tartalmaznak így nem is igazán finomak. Bizonyára többen kíváncsi-
ak arra, vajon milyen lehetett a házi készítésű szaloncukor, amelyet 
régebben készítettek a háziasszonyok különböző meggondolásból. 
Vagy azért mert nem tellett a boltira, vagy azért, mert akkor is 
jobbnak találták a saját készítésűt. Manapság már nincs az otthoni 
szaloncukor készítésnek divatja, ám ha valaki mégis ki szeretné 
próbálni milyen lehet a saját készítésű szaloncukor, annak adunk 
néhány receptet.

 Fondant szaloncukor
Hozzávalók: 50 dkg cukor, 10 evőkanál víz, kakaó vagy csokoládé, 

vaj.
Elkészítés: Egy edénybe öntjük a fél kiló fehér vagy barna cukrot, 

hozzáteszünk 10 evőkanál vizet. Folyamatosan kevergetve forrás-
tól 8 percig főzzük. A hatodik percben egy kanál masszát tányérra 
teszünk és eldörzsöljük. Ha sűrűsödik és keményedik, a cukor 
elkészült. Levesszük a tűzről és ízesítjük. Az ízesítés történhet 10 
deka csoki és 5 deka vaj vízgőz fölött összeolvasztott keverékével, 
10 deka kókuszreszelékkel vagy fahéjjal, dióval, darált mazsolával, 
datolyával, pisztáciával. 
Az elkészült masszát nedves kézzel rúddá sodorjuk. Ha lehet, por-

celántálat vagy műanyag vágódeszkát használjunk. Mielőtt teljesen 
kihűl, tetszés szerinti darabokra vágjuk. Olvasztott csokoládéval 
bevonjuk, és a teljes kihűlés után színes papírba csomagoljuk.

 Marcipános szaloncukor 
Hozzávalók: 20 dkg darált mandula, 15 dkg porcukor
20 dkg csokoládé (legalább 50% feletti kakaótartalommal), pár 

csepp mandulaaroma, víz.

Elkészítés: Vízgőz fölött a csokoládét megolvasztjuk. 20 deka darált 
mandulát összekeverünk 15 dkg porcukorral. Tehetünk bele pár 
csepp mandulaaromát. Evőkanállal lassan vizet adagolunk hozzá, 
hogy gyúrható masszát kapjunk. Óvatosak legyünk a vízzel, hogy 
a massza jó kemény maradhasson. Ha túl folyós, keményíthetjük 
darált keksszel vagy darált dióval. A masszából golyókat formázunk, 
és bevonjuk őket az olvasztott csokival.

 Rumosdiós szaloncukor
Hozzávalók: 50 dkg cukor, 1,5 dl víz, 50 dkg tejpor, 10 dkg kakaó, 

15 dkg darált dió, 15 dkg vaj, fél dl rum
Elkészítés: A cukrot felfőzzük a vízzel, 5 percig forraljuk, majd hoz-

záadjuk a kakaóval elkevert tejport, habverővel eldolgozzuk, 1-2 perc 
elteltével levesszük a tűzről. Belekeverjük a diót és a rumot, majd 
folytonos keverés mellett a vajat is. Mikor már sűrűsödik, kivajazott 
tepsibe öntjük, hagyjuk dermedni egy éjszakát. Másnap vizes késsel 
felvágjuk, csokimázat öntünk rá és becsomagolhatjuk.

Kérés
Várlak! Kinyitva minden ablak
és a vén, korhadt kapu is tárt!
Vágylak, kereslek, hívlak, akarlak
már a hiányod régóta fáj!
Hívó hangomat szorítja a sírás
szómnak zenés szépsége nincs,
tőlem örökre szól a hívás,
fogjad, előtted nyit a kilincs.
Lépj be magamba halk suhanással
foglalj el bennem minden zugot
ismertess meg a boldogsággal
amelyet Szentlelked adni tud!
Mert a boldogságra éhes az ember,
keres, felkutat minden zugot,
csak sejti még, nagy félelemmel,
hogy Te vagy az, aki adni tudsz.
Várlak! Mint minden ember itt lenn,
tán az is, ki máskor nem keres;
minket szerető gazdag Isten!
Hozd el nekünk a békességedet!

2011. Karácsonyán
Magyar Gyuláné

Karácsony
Száncsengő csilingel a havas határon.
Már nagyon vártunk Rád csodaszép Karácsony!
Lelkünkben készültünk minden széppel-jóval,
Köszönő imával, halk muzsikaszóval...

Mily finom illatok járják át a házat,
Csillogó, villogó karácsonyfa ágat...
Mikor a gyermeki óhaj teljesedik,
Szárnyaló lelkünk is fentebb emelkedik...

Csilingelő harang, csillagszórók, gyertyák,
Kellemes dallamok szívünket átjárják.
Hogy adni milyen jó, egyre többen tudják,
Összetartozásra lelkünket buzdítják...

Áldott szép ajándék az Úr asztalára:
Béke és boldogság, szeretet és hála...
Tündöklő színes fény költözött be hozzánk,
Mintha az Angyalok üzenetét hoznák.

Szeretet érzése hat át mindenünket,
Nyissuk ki és hagyjuk nyitva a szívünket...
Ha ünnepünk múlik, vagy tán oly messze jár,
Akkor se szűnjön meg szívünkben e fényár.
Kisizsák, 2004. november 24.

Szekér Istvánné

Lovas 
Mikulás

December 6-án Tóth Renáta 
szép meglepetést okozott több 
izsákinak azzal, hogy az alka-
lomhoz illően felszerszámozott 
és díszített lovával járta a vá-
rost és szaloncukrot osztott a 
járólelőknek. Kezdeményezése 
egy új színt hozott az ilyenkor 
szokásos ünneplésbe.

Gondolatok a pénzről
Pénzről, amely oly sok gondot, 

gondolatot okoz az emberiség-
nek. Ha két ember beszélget 
előbb-utóbb szóba jön valami-
lyen formában.
Történt az alábbi eset is egy 

társaságban. Újságolja az egyik 
ember a többinek: Képzeljétek! 
Jani elvette azt a nagyon gazdag 
nőt és rövid idő alatt elverte a 
pénzét. Mire valaki közbeszól: 
Inkább tette volna fordítva.
Már Petőfinek is voltak furcsa 

gondolatai a pénzről. „A pénz, a 
pénz! Ez ám a bökkenő./Ez éle-
tünkben a szekérkenő./Nélküle 
a kerék lassan forog,/S forgása 
közben szörnyen nyikorog.”
Karinthy Frigyes szerint „A 

pénz kétivarú fejlődés útján 
szaporodik. Ezt bizonyítja a köz-
mondás: Apád, anyád idejöjjön!” 
A pénzverdéről ezt gondolta: 
„Az a hely, ahol a pénzt verik - el 
(kocsma, kártya, asszony).
További gondolatok a témában.

Nős ember számára a legna-
gyobb rejtély, hogy mit csinál 
a pénzével egy agglegény Ne 
nősülj pénzért, olcsóbb, ha 
kölcsönt veszel fel! Ha azt aka-
rod, hogy pénzt kapjál kölcsön, 
hitesd el, hogy van pénzed. A 
pénznek nincs szaga, legfeljebb 
annak, akinek nincs pénze. A 
pénz nem boldogít. Egy ember, 
akinek három milliárdja van, 
egy csöppet sem boldogabb, 
mint akinek csak kettő van. Aki 
mindent csak pénzért hajlandó 
megtenni, valószínűleg pénzért 
mindent hajlandó megtenni. 
Igaza mindig annak van, aki-
nek telik rá. Megállhatunk-e 
nevetés nélkül olyan emberek 
láttán, akik pénzért prédikálják 
a javak megvetését? Annak, aki 
a fogához veri a garast, nem 
garasa lesz több, hanem foga 
kevesebb. 
A bank ernyőt ad, amikor hét 

ágra süt a nap és amikor esni 

kezd, visszaveszi. Azt mondják, 
hogy pénzért mindent meg le-
het kapni, de ez nem igaz. Ételt 
vehetünk pénzért, de étvágyat 
nem; orvosságot igen, de egész-
séget nem; csillogást igen, de 
hűséget nem; szabadidőt igen, 
békességet nem. Pénzért csak a 
kérgét kapod meg mindennek, 
nem a magvát.
Magyar közmondások a pénzről.
A kamatos pénz veled együtt 

eszik. Becsüli a pénzt, kinek kör-
me kopik utána. Csúnya lánynak 
is szép a pénze. Egy hamisan 
jött pénz, száz igazat elhajt. 
Ember pénz nélkül, ember bot 
nélkül. Ha pénz nem volna, sok 
kevély elmúlna. Ha a barátoktól 
meg akarsz szabadulni adj ne-
kik pénzt kölcsön. Kettőt nem 
tanácsos elvenni: vénasszonyt 
pénzéért, ócska kocsit vasáért. 
Pénzt, pipát, paripát ne bízd 
másra. Pénznek szerelme - go-
noszság gyökere. Pénz olvasva, 
az asszony ver... (no ezt már 
nem merem leírni.)

Közreadja: 
Varga László

EGy KIS VIDÁMSÁG

Főtéri gyertyagyújtás
Immár negyedik éve gyűlnek 

össze egyre többen a főtéren, 
hogy az otthoni adventi gyer-
tyagyújtás mellett részesei 
legyenek a közös gyertyagyúj-
tásnak is. 
A fények  vasárnapról-va-

sárnapra az ünnepre hangoló 
gondolatok, énekek, versek 
elhangzása mellett lobbantak 
fel, Podmaniczki Imre, Földvári 
József, Nagy Árpád, az Ezüst 
Gólya Nyugdíjas Klub, a Városi 
Vegyeskar, katolikus énekka-
rosok, hittanosok és iskolások, 
valamint Mondok József és 
Tetézi Lajos szolgálatával.
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Origami kiállítás 
Muzslai Katalin munkáiból

Az origami játék és művészet, 
kreatív szabadidős tevékenység, 
stresszoldó, felzárkóztató terápia. 
Évszázadokkal ezelőtt, feltehetően 
Kínában született.
A kínaiak évszázadokon át nem 

fatáblát használtak azokhoz a 
játékokhoz amit ma mi táblajá-
tékoknak nevezünk, hanem egy 
négyzet alakú papírívet hajtogattak 
úgy, hogy az egymást metsző haj-
tásvonalak négyzetekre tagolták a 
felületet. Ezután a tusba mártott 
ecsetet végighúzva a hajtáséleken 
pontosabban beosztott mezőt kap-
tak, mintha vonalzóval húzták vol-
na. A kínai papírhajtogatás hagyo-
mányát elsősorban a hagyományos 
temetési szertartásokban találhat-
juk meg. Ekkor az elhunyt javait 
(pénz, egyéb értékek) helyezték 
el síremlékként, vagy égették el a 
szertartás során. Ez a temetkezési 
forma azonban maga után vonta 
a sírrablók próbálkozásait. Új 
módszer kellett. Ez pedig az lett, 
hogy a valódi használati tárgyakat 
papírból készült másolatokkal 
helyettesítették. A szertartásos 
papírhajtogatásnak a középkor óta 
fontos szerepe van mind a vallásos, 
mind a világi életben. Ebből a szer-
tartásos hagyományból nőtt ki az 

origami mindennapos hagyomá-
nya. Az origami már évtizedekkel 
ezelőtt megtalálta méltó helyét, 
mint kreatív alkotó tevékenység 
az oktatásban és a művészetekben 
egyaránt. Az iskolákban elősze-
retettel alkalmazzák az origami 
módszerét a gyermekek térlá-
tásának tökéletesítése céljából. 
Az Origami Világhét alkalmából 
Muzslai Katalin napközis tanító-
nő munkáiból kiállítást láthattak 
az érdeklődők a könyvtárban. Az 
origami nagy precizitást, türelmet 
és kitartást igényel, de Kati néni 
fáradtságos munkája kifizetődő, 
ahogyan azt a hazai és nemzetközi 
versenyeken elért eredményei és 
a többszáz látogató boldog arca is 
bizonyítja. A tematikusan elrende-
zett alkotások között Fekete Irma 
kalauzolta a látogatókat. Muzslai 
Kati néni évek óta nagy sikerrel 
vezeti az origami szakkört, de a 
világhét alkalmából a könyvtár 
olvasótermében bárki bepillan-
tást nyerhetett a papírhajtogatás 
rejtelmeibe. Nagyon köszönjük 
Muzslai Katalin tanítónőnek, hogy 
megosztotta velünk ezeket a cso-
dákat és reméljük, hogy a jövőben 
is lehetőségünk lesz a munkáit 
bemutatni.          Könyvtárosok
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

1/2011. (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 2011. 
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009.(XII.21.) Korm. rendelet rendelkezéseit- az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
1/2010.(II.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 
A költségvetési főösszeg
1.§
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) számú rendelet (a továbbiakban: 

R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
    Főösszegét                   1.173.236 forintban
    a) költségvetési bevétel összegét  1.091.330  ezer forintban,
    b) költségvetési kiadás  összegét  1.173.236  ezer forintban 
    c) a költségvetési összesített hiány összegét  81.906  ezer forintban állapítja meg, melynek finan-

szírozásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.
I.  Költségvetési bevételek
2.§
A R. 4.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és fel-

halmozási cél szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások
3.§
A R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület a kö-

vetkezők szerint határozza meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen:                         763.742 e.Ft
- személyi jellegű kiadások                                                  301.716 e.Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:                                          78.533 e.Ft
- dologi jellegű kiadások.                                                    258.367 e.Ft
- speciális célú támogatások( segélyek):                             123.626e.Ft
- támogatásértékű kiadások:                                                    1.500 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 előirányzatonként az e rendelet 3/a számú melléklete szerint állapítja meg:
4.§
A R. 6.§ (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. 9.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza 

az igazgatási és egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen e rendelet 8. 

számú melléklete mutatja be, valamint az alaprendelet 10. számú melléklete szerinti előzetes adatok 
alapján készült önkormányzati mérleg.
Záró rendelkezések
7.§
 E rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba.
Izsák, 2011. november 29.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly  címzetes főjegyző

Eredeti előirányzat mód.ei. mód.ei. Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat mód.ei. Eredeti 

előirányzat mód.ei. mód.ei.

1. I. Működési bevételek 384 387 384 387 384 387 367 537 367 537 367 537 16 850 16 850 16 850

2. 1. Intézményi működési bevételek 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000

3.  1.1 hatósági jogkörhöz kötött bevételek 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

4.  1.2 egyéb sajátos bevételek 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

5.  1.3 kamat bevételek

6. 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 338 387 338 387 338 387 321 537 321 537 321 537 16 850 16 850 16 850

7.  2.1 helyi adók 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000

8.   2.1.1 vállakozók kommunális adója

9.   2.1.2 iparűzési adó 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000

10.  2.2. Átengedett központi adók 266 687 266 687 266 687 249 837 249 837 249 837 16 850 16 850 16 850

11.   2.2.1Szja helyben maradó 33 457 33 457 33 457 33 457 33 457 33 457

12.   2.2.2jövedelemkülönbség mérséklésére 158 230 158 230 158 230 141 380 141 380 141 380 16 850 16 850 16 850

13.   2.2.3 gépjárműadó 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

14.  2.3. Bírság, pótlék 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200

15.  2.4 Talajterhelési díj 500 500 500 500 500 500

16. II. Támogatások 654 437 664 007 666 043 355 176 364 746 366 782 299 261 299 261 299 261

17. 1. Önkormányzati költségvetési támogatás 654 437 664 007 666 043 355 176 364 746 366 782 299 261 299 261 299 261

18. 1.1 normatív hozzájárulás 246 099 244 334 244 334 246 099 244 334 244 334

19. 1.2 központosított előirányzat 6 502 6 502 6 502 6 502

20. 1.3 normatív kötött felhasználású támogatás 1 722 1 764 1 764 1 722 1 764 1 764

21. 1.4 egyes jövedelempótló támogatások 107 355 109 078 109 199 107 355 109 078 109 199

22. 1.5 egyéb központi támogatás 3 068 4 613 3 068 4 613

23. 1.6 Feljesztési célú támogatások (pályázatok) 299 261 299 261 299 631 370 299 261 299 261 299 261

24. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

25. 1. tárgyi eszköz értékesítés

26. 2. önkormányzat sajátos felh.és tőkejell.bevétele 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

27. IV. Támogatás értékű bevételek 29 400 29 400 29 400 19 000 19 000 19 000 10 400 10 400 10 400

28. 1. támogatás értékű működési bevétel 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000

29.  ebből: TB alapból átvett 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

30. 2. támogatás értékű felhalmozási bevétel 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400

31. V. Véglegesen átvett pénzeszköz

32. 1. működési célú pe.átvétel áht-n kívülről

33. 2. felhalmozási célú pe.átvétel áht-n kívülről

34. 3. felhalmozási célú pe.átvétel áht-n belülről

35. V. Támogatási kölcsön visszatérülése 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

36. 1. visszatérülés aht-n kívülről 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

37. 2. visszatérülés áht-n belülről

38. Költségvetési bevétel 1 079 724 1 089 294 1 091 330 741 713 751 283 753 319 338 011 338 011 338 011

2. számú melléklet

oldal 1/1

Az önkormányzat 2011. évi összes bevétele - forrásonként
Ezer forintban

Előirányzatok 

Sor-
sz. Bevételi forrás megnevezése

Összesen
Működési (2)

Összesenből
Felhalmozási (3)

Eredeti 
előirányzat

módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

módosított 
előirányzat

módosított 
előirányzat

1. I. Működési kiadás 752 136 761 706 763 742 752 136 761 706 763 742

2. 1. Személyi juttatás 295 806 300 489 301 716 295 806 300 489 301 716

3. 2. Munkaadót terhelő járulék 77 038 78 215 78 533 77 038 78 215 78 533

4. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 254 166 257 876 258 367 254 166 257 876 258 367

5. 4. Támogatás értékű kiadás 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126 125 126

6.  4.1  támogatások 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

7.  4.2 társadalom -és szociálpolitikai 
juttatás 123 626 123 626 123 626 123 626 123 626 123 626

8. II. Felhalmozási kiadások 328 739 304 665 304 665 328 739 304 665 304 665

9. 1. Felújítási kiadás 238 782 238 782 238 782 238 782 238 782 238 782

10.   ebből: ÁFA 47 756 47 756 47 756 47 756 47 756 47 756

11. 2. Beruházások 89 957 65 883 65 883 89 957 65 883 65 883

12.   ebből: ÁFA 17 991 13 177 13 177 17 991 13 177 13 177

13. 3.Felhalmozási célú pe.átadás

14. Pénzforgalmi kiadások 1 080 875 1 066 371 1 068 407 752 136 761 706 761 706 328 739 304 665 304 665

15. III. Pénzforgalom nélküli kiadás

16. 1. Pályázati tartalék

17. Költségvetési kiadás 1 080 875 1 066 371 1 068 407 752 136 761 706 761 706 328 739 304 665 304 665

Összesen  (2+3)
Összesenből

Működési (2) Felhalmozási (3)

3. számú melléklet

Az önkormányzat 2011. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

Előirányzatok 

S. 
sz. Kiadási előirányzat megnevezése

Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév

Mérleg adatai -
A.  Befektetett eszközök 13.908
I.  Immateriális javak 
II. Tárgyi eszközök 13.908
III.Befektetett pénzügyi eszközök 
B.  Forgóeszközök 20.520
I.  Készletek 504
II. Követelések 19.990
III.Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 26
C.  Aktív id beli elhatárolások 
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 34.428
D.  Saját t ke 5.079
I.  Jegyzett t ke 500
II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-) 
III.T ketartalék
IV. Eredménytartalék 253
V.  Lekötött tartalék 
VI. Értékelési tartalék 
VII.Mérleg szerinti eredmény 4.326
E.  Céltartalékok 
F.  Kötelezettségek 29.241
I.  Hátrasorolt kötelezettségek 
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 15.665
III.Rövid lejáratú kötelezettségek 13.576
G.  Passzív id beli elhatárolások 108
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 34.428

Eredménykimutatás adatai -
Értékesítés nettó árbevétele 92.624
Aktivált saját teljesítmények értéke 
Egyéb bevételek 11
Anyagjelleg  ráfordítások 42.443
Személyi jelleg  ráfordítások 38.861
Értékcsökkenési leírás 3.174
Egyéb ráfordítások 1.410
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 6.747
Pénzügyi m veletek bevételei 0
Pénzügyi m veletek ráfordításai 2.421
PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE -2.421
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 4.326
Rendkívüli bevételek 

Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév

Rendkívüli ráfordítások 
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 
ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY 4.326
Adófizetési kötelezettség 
ADÓZOTT EREDMÉNY 4.326
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 4.326

Közhasznú eredménykimutatás adatai -
Összes közhasznú tevékenység bevétele 81.582
Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás 
- alapítótól 
- központi költségvetésb l
- helyi önkormányzattól 
- egyéb 
Pályázati úton elnyert támogatás 
Közhasznú tevékenységb l származó bevétel 81.571
Tagdíjból származó bevétel 
Egyéb bevétel 11
Vállalkozási tevékenység bevétele 11.053
Összes bevétel (A+B) 92.635
Közhasznú tevékenység ráfordításai 81.001
Anyagjelleg  ráfordításai 40.127
Személyi jelleg  ráfordítások 34.857
Értékcsökkenési leírás 2.643
Egyéb ráfordítások 1.242
Pénzügyi m veletek ráfordításai 2.132
Rendkívüli ráfordítások 
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 7.308
Anyagjelleg  ráfordítások 2.316
Személyi jelleg  ráfordítások 4.004
Értékcsökkenési leírás 531
Egyéb ráfordítások 168
Pénzügyi m veletek ráfordításai 289
Rendkívüli ráfordítások 
Összes ráfordítás 88.309
Adózás el tti vállalkozási eredmény 3.745
Adófizetési kötelezettség 
Tárgyévi vállalkozási eredmény 3.745
Tárgyévi közhasznú eredmény 581

Tájékoztató adatok -
Személyi jelleg  ráfordítások 38.861
Bérköltség 27.160

Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév

bérköltségb l: megbízási díjak 
bérköltségb l: tiszteletdíjak 100
Személyi jelleg  egyéb kifizetések 2.975
Bérjárulékok 8.626
A szervezet által nyújtott támogatások 

Adószám: 20629�2�-2-0�
cégbíróság: BÁcS-KiSKUn MEGYEi cÉGBiRóSÁG KEcSKEMÉT           

cégjegyzék szám: 0�-09-118296
izSÁK inno-KoM nonPRoFiT KFT

60�0 izSÁK, KoSSUTH tér 8. 

Közhasznúsági jelentés 2009.
Fordulónap: 2009. december �1.

Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009. december �1.
izsák, 2010. március 11.

A gazdálkodó képviselője

1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló főbb adatai az 

alábbiak:
Számviteli beszámoló adatai

2. A szervezet bemutatása

2.1. Tevékenység általában
Az Izsák KHT 2000 évben jött létre. Az 

alakulás célja, az Izsák Önkormányzat 
területén közfeladatok ellátása.

2.2. Közhasznú tevékenység
A Izsák Nonprofit Kft tárgyévi köz-

hasznú tevékenysége - annak tartalma, 
volumene, jellemzői, körülményei - az 
alábbiakban foglalható össze: 
A Nonprofit Kft tevékenységéből a 

közhasznú tevékenység aránya a 2009. 
évben 88,06 % volt.
Mérleg szerint eredmény 4.326 e Ft.
2009. évi közhasznú árbevételünk 

számlázás alapján realizálódott az aláb-
biak szerint:
Közétkeztetés: Önkormányzati rendelet 

alapján megállapított normatíva +60 % 
rezsi.
Városgazdálkodás: Önkormányzat 

2009. évi költségvetésében meghatáro-
zott összeg (2.083 e + áfa x 11 hónappal) 
, továbbá az Intézmények részére végzett 
szolgáltatás ( festés, villanyszerelés, stb) 
rezsi óradíjjal számolva.
Vállalkozási tevékenységből származó 

bevételünk kábel TV ügyfélszolgálati 
tevékenysége, iroda bérbeadása, és egyéb 
szolgáltatásokból tevődik össze.
Általános költségek (közvetett) rész-

letezése
a) Javító karbantartó, szállító részleg: 

23.006 e Ft
    
b) Központi irányítás, iroda: 10.011 

e Ft

Ezen költségek felosztása bevételará-
nyosan történik.    

3. A vagyon felhasználása, alakulása

3.1. Eszközök
- Befektetett eszközök nettó értéke 

13908/17152  = előző évihez viszonyí-
tottan, 81 %-ra csökkent.     

- Forgóeszköz alakulása 20520/6401 
= előző évihez viszonyítva 320.57 %-ra 
növekedett, a vevő kint   levőségünk 
miatt

- Aktív időbeli elhatárolás 2009. évben 
nem volt.

-3.2. Források
-  Saját tőke előző évhez viszonyítva 

5079/753, növekedése 674  %-os.
-  Kötelezettségek. Rövid- és hosszú le-

járatú kötelezettségek túlnyomó részben 
szállítói tartozások, 
   adók, lizing ügyletek folyószámla hi-

tel. 29241/26187 111.66 %-os az előző 
évihez viszonyítva.
-  Passzív időbeli elhatárolások a 2010. 

évben érkezett, de 2009. évet terhelő 
(villany, gáz, stb) költségeket mutatja.
4. Vezető tisztségviselők díjazása

- ügyvezető igazgató éves munkabére 
 1.200 e Ft
- felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja                 

100 e Ft
Átlagos állományi létszám 22 fő. 

 

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló sza-

bályszerűségét, megbízhatóságát és 
valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. 
A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló 
neve, címe és kamarai tagsági száma: 
Kocsó Márta
6000 Kecskemét Fagyöngy u 1
Kamarai tagsági száma: 002163

1.3. Kiegészítések a számviteli beszá-
molóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet 

gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és 
jövedelmezősége helyzetéről megbízha-
tó és valós képet mutat, ahhoz további 
kiegészítő információk közlése nem 
szükséges.
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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

GYROS BÜFÉ
Kossuth tér 1.

2010-es árakkal, újdonságokkal, akciókkal várjuk 
kedves vendégeinket! Frissen sültek, gyros, 

hamburgerek, és melegszendvicsek széles választéka!

Minden hónap utolsó csütörtök 
TORKOS CSÜTÖRTÖK

TÉLI AKCIÓNK január 1-től hétfőtől csütörtökig, 
9 - 12 óráig és 14 - 17 óráig minden kedves vendé-

günk 10% kedvezményt kap a számla végösszegéből. 
JANUÁR 1-jétől ÉTKEZÉSI UTALVÁNY  ELFOGADÁS.
- SODEXO ENNI KÉK, TICKET RESTAURANT, COOP

Rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Téli nyitva tartás: hétfőtől  - csütörtökig 8.00 -20.30-ig

Péntek 7.00 -20.30-ig (lángos)
Szombat 15.00 -20.30-ig

Vasárnap 15.00 - 20 óráig
Jó étvágyat kívánunk!

ÜGYELETEK
oRVoSi ELÉRHETŐSÉGEK

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

péntek: 1�-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 2� órában
Szabadszállás, Mindszenti tér �. Telefon: �6/���-�2�

izSÁKi oRVoSoK DÉLUTÁni ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes �6/���-���
kedd: 12-1� óráig Dr. Bíró Sándor �6/���-8��
 1�-16 óráig Dr. Szántó Ágnes �6/���-���
szerda: 12-1�,�0 óráig Dr. Rigó József zsolt �6/���-190
 1�,�0-16 óráig Dr. Bíró Sándor �6/���-8��
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József zsolt �6/���-190
péntek:     12-1� óráig Dr. Bíró Sándor �6/���-8��
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/62�-�9� 

Kábeltévé ügyelet
internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-�0/811-111

Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 0630/908-1799

Polgárőrség: 06-20-9��-�818

Izsák központjában belvízmen-
tes helyen kétszobás + nappalis új 
fürdőszobás, új központi fűtéses, 
teljesen alápincézett, szuterénes, 
dupla garázsos családi ház gondozott 
kerttel eladó.
Ugyanitt megkímélt étkező bútor is 

eladó. Érd.: 70-295-3477

Legelőt és szántóföldet napi áron vásá-
rolok. Nagy Ferenc, T. 06-30/938-1365

Víz- és gázszerelési munkákat vállalok. 
Csernák Gábor T.: 30/628-8900

Piktor Bolt ajánlata
Megújult árukészlettel kedvező árakkal! 

Kül- és beltéri glettek, faragasztók, 
tömítőanyagok, csemperagasztók, 

csempefugázók, alapozók, zománcok, 
lazúrok, zárak, csavarok, tisztítószerek. 

Hőszigetelő rendszer 2000 Ft/m2 
Beltéri falfesték 14 liter 2500 Ft.

Kültéri csemperagasztó 25 kg 980 Ft. 
Vastag lazúr 0,75 liter 1750 Ft.

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Hétfőtől - péntekig 7 órától 17 óráig,

szombat 7 órától 12 óráig.
Tel.:06-30-988-5951

Aletta, Bianca, cserszegi gyökeres vessző 
államilag ellenőrzött telepről eladó. 

Ára 80-1�� Ft/db.  Tel.: �0-��9-�91�  
Kiskőrös, Bánffy u. 9. Budavári László

Születtek: Csomor Norton (anyja: Izsák Melinda), Balogh 
Nóra (anyja: Kovács Márta), Turcsán Panna (anyja: Bíró 
Eszter), Csongár Adrián Kálmán (anyja: Sóber Julianna).
Házasságkötés: Megyesi Krisztián-Krémer Anita,  Tigyi 
Andrea-Drozdik István (Kecskemét), Szabó András-Szabó 
Veronika Judit, Balogh Tamás-Kovács Anikó.
Meghaltak: Kovács Józsefné szül.: Pálfi Ilona 85 éves Deák 
F. u. 2/a. szám alatti lakos, Cecei Horváth Tibor volt izsá-
ki lakos 65 éves budapesti lakos, Oravecz Jánosné szül.: 
B. Tóth Margit 77 éves volt izsáki lakos, Takács Lászlóné 
szül.: Fejszés Mária 88 éves Gödör u. 20. szám alatti lakos, 
Mózes Emma Ancilla S.M. 89 éves, Sutus-Juhász Jánosné 
szül.: Király Magdolna 83 éves Kecskeméti út 26. szám alatti 
lakos, Benyovszki Sándorné szül.: Lédeczi Erzsébet 76 éves 
csengődi - volt izsáki  lakos. 

December 20. kedd
14.00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

December 21. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika
19.35: Gyertyagyújtás 
           a főtéren - 4. gyertya
19.45: Képviselő-testületi 
           ülés felvételről

December 22. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: Gyertyagyújtás a főtéren 
           4. gyertya
19.45: ITV Híradó

December 28. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika
19.45: Sárfehér Napok 2011. 
           3. rész

December 29. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.35: ITV Híradó

Január 4. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Megyei Krónika
19.35: Városi nyugdíjas
           találkozó

Január 5. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Megyei Krónika
19.45: Sárfehér Napok 2011. 
           3. rész

Január 11. szerda
18.00: Kölyök TV.
19.05: Rovásírástábla-avató 
           és tárogatóhangverseny

Január 12. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19:05 Izsáki Lajtabánság 
          konferencia 1. rész


