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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Izsáki vigasságok

Augusztus 20-ai városi ünnepség

Az új kenyeret Nagy Árpád református lelkész és 
Podmaniczki Imre katolikus esperes áldotta meg.

A Sárfehér Néptánc Együttes kis táncosai arató 
táncukkal színesítették a programot

Varga István, a Tegyünk Izsákért Egyesület elnöke és 
Sörösné Boldoczki Tímea, az egyesület titkára örömmel 

köszönte meg az izsákiak nagy érdeklődését

Az újkenyér mellé 
Tóthné Erzsi font gyö-

nyörű búzakoszorút

A Tegyünk Izsákért Egye-
sület kezdeményezésére 
és szervezésében került 
megrendezésre az augusz-
tus 20-ai városi ünnepség. 
Mintegy kétszázan jöt-
tek össze a Művelődési 

Ház előtti téren rendezett 
megemlékezésre. Ünnepi 
beszédet Mondok József 
polgármester mondott. 

Egyebek mellett arról 
szólt, hogy ez az az ünnep, 
amely a magyar emberek 
szívében mindig is Szent 
István király napjaként 
élt, noha voltak idők, ami-
kor igyekezetek az éppen 

ha augusztus 20-al kap-
csolatban kívántak valamit 
megjelölni, hogy István 
királykor. Tették ezt akkor 
is, amikor alkotmányün-
nepként, vagy újkenyér 
ünnepként nevezte a hi-
vatalos megfogalmazás. 
Kitartóan ragaszkodtak 
az ünnep évszázados va-
lódi tartalmához. Érthető 
ez a ragaszkodás, hiszen 
első nagy királyunkat és 
államalapító művét idézi 
e nap. A beszéd után Pod-
masniczki Imre katolikus 

esperes és Nagy árpád re-
formátus lelkész szentelte 
meg az újkenyeret. Ezt 
követően Balogh Pálné 
verssel, a Sárfehér Néptánc 
Együttes táncosai arató-
tánccal, Bíró Jánosné és Jó-
zsa László citeramuzsikával 
köszöntötte az ünneplőket. 
A megemlékezés zárása-
ként a nyugdíjas klub tagjai 
a megszentelt újkenyérrel 
és péksüteményekkel kínál-
ták a résztvevőket.
A városi ünnepség után a 

szervező egyesület vezetői 
az Aranyfürt Idősek Ott-
honába is elvitték az újke-
nyeret, azzal és péksütemé-
nyekkel vendégelték meg 
az otthon lakóit. Köszön-
tést és áldást Podmaniczki 
Imre esperes mondott. 

Fotó: Huszta Anikó

hatalmon lévők más tar-
talmat adni ennek a nap-
nak. Az emberek azonban 
akkor is úgy fogalmaztak 

Egy új izsáki rendezvény indul útjára szept-
ember 29-én, Izsáki vigasságok elnevezés-
sel. A program a helyi értékek bemutatását, 
népszerűsítését tűzte célul. Ezen értékek 
alatt a művészeti, kulturális elemek mellett 
a helyi termékek, termények is teret kap-
nak. Mint a meghirdetett program mutatja, 
mindezekkel együtt az is fontos célja a ren-
dezvénynek, hogy a családok, köztük a gyer-
mekes családok is jól érezhessék magukat 
az egész napos program alkalmából. Ők is 
találhassanak maguknak olyan műsorokat, 
ahol nem csupán passzív résztvevők, hanem 
aktív közreműködők is lehetnek.
Az Izsáki vigasságok egy kísérlet, egy pró-

bálkozás arra, hogy kiformálódjon Izsákon 
egy, a népi hagyományokat, népművészetet 
népszerűsítő, ápoló program, amely akár 
hagyománnyá is válhat, s amely segítheti 
a helyi civil közösségek megerősödését, 
újak alakulását. Éppen ezért, ez az első 
rendezvény is civil személyek, egyesületek, 
szervezetek összefogásával valósul meg, 
melyhez az önkormányzat nyújtott anyagi 
támogatást.Kérjük az izsákiakat, hogy rész-
vételükkel járuljanak hozzá, hogy ez a nap 
közös örömünk lehessen! Töltsünk el együtt 
egy tartalmas napot! (A részletes programot 
a 8. oldalon olvashatják.)

Szervezőbizottság

Vegyészcsapattal főztünk 
Szolnokon

Idén, ismét vendég volt 
Izsák a Szolnoki Gulyás-
fesztiválon. Szeptember 
8-án öt, Szegedről, Kő-
szegről, Budapestről és 
Eger mellől érkezett csi-
nos ifjú hölgy öregbítet-
te jó hírünket. Nyilván 
felmerül a kérdés, hogy 
miért nem izsákiak al-
kották az idei csapatot. 
Nos, mi a májusi Tészta 
Majálison láttuk vendégül 
a szolnokiakat.  Folytatás 
a 8. oldalon

Izsák az V. Nemzeti Vágtán

Nagy érdeklődés, kiváló 
lovasok, lovak, izgalmas 
futamok: szeptember 15-
16-án ötödik alkalommal 
került megrendezésre Bu-
dapesten a Hősök terén 
Magyarország legnagyobb 
szabadtéri lovasrendezvé-
nye, a Nemzeti Vágta. A 
szombati elődöntőkben 
hetvenkét település ver-
senyzője versengett, ahon-
nét a huszonnégy legjobb 
jutott a vasárnap délelőtti 
középdöntőbe. Köztük 
Ádám Dávid, Izsák lovasa 
Keselyüstök nyergében.
Az öt évvel ezelőtt, or-

szágimázs-építő szándék-
kal létrehozott program 
mindjobban betölti hívatá-
sát. Amint Geszti Péter, a 
Vágta életre hívója, kreatív 
igazgatója kérdésünkre 
válaszolva elmondta, a fél 
évtized alatt immár vég-
leg felnőtt a rendezvény. 
Olyan program, amely 
mind több érdeklődőt vonz 
évről-évre. Idén ismét né-
zőszámot döntöttek. A 
szombat reggeli program-
nyitó sajtótájékoztatón 
Mondok József, a Vágta 

alelnöke arról szólt, nagy 
öröm, hogy immár egész 
éves lovaseseménnyé nőtt 
a Vágta. A tavasztól folyó 
területi elővágták több 
száz lovast és sok ezer ló-
kedvelőt mozgatnak meg, 
folytatva ezzel és életben 
tartva a nemes magyar 
lovashagyományokat. Sőt 
külföldi magyarlakta terü-
letre is sikerült eljutni, hi-
szen Erdély már jelen van a 
Vágtán, s terveik szerint a 
következő években Délvi-
dék és Felvidék lovasait is 
meg kívánják mozgatni. A 
főszervezők, Lázár Vilmos, 

Lázár Zoltán és Mondok 
József munkájáról elisme-
réssel szólt a tájékoztatón 
Balog Zoltán az emberi 
erőforrások minisztere, aki 
hangsúlyozta, a kormány 
célja a mindennapos isko-
lai sportba is integrálni a 
lovaglást. Lezsák Sándor 
az országgyűlés alelnöke 
ugyanitt kijelentette: a 
lovaskultúra nagy nem-
zeti reneszánszát éljük, 
köszönhetően az olyan 
rendezvényeknek is, mint 
a Vágta. 
Izsák ismét sikerrel szere-

pelt az ország legnagyobb 
lovas eseményén. Az Izsáki 
Háztészta Kft. és a Royal-
sekt Zrt. főtámogatóként 
közreműködött. A Royal-
sekt nevezte a versenyre 
Ádám Dávidot, a Házitész-
ta Kft. pedig a VIP-részleg-
ben látta vendégül tésztá-
ikból főzött hagyományos 
magyar ételekre – slam-
bucra, pásztortarhonyára 
– a meghívottakat. Köztük 
Szijjártó Péter államtitkárt, 
aki úgy nyilatkozott la-
punknak, hogy nagy öröm-
mel kóstolta meg az izsáki 
tésztákból készült hagyo-
mányos ételeket, amelyek 
neki is családjának is igen 
ízlettek. 
Folytatás a 8. oldalon.

Az V. Nemzeti Vágta ünnepi megnyitóján Fodor 
Lajos honvédelmi államtitkár (balról) mondott 
köszöntőt. Mellette Balog Zoltán miniszter, Lázár 

Vilmos és Mondok József

Ádám Dávid (középen) kiválóan teljesített, első 
vágtaszereplésén a középdöntőig jutott

A lányok nemcsak a vegykonyhában mozognak ott-
honosan, hanem a bogrács körül is, hiszen nagyon 
finom gulyást főztek, emellett igen bájosak voltak 

babos kötényükben, kendőjükben
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Énekeljünk!
15 éves a Városi Vegyeskar

A Városi Vegyeskar működésének 
kiemelkedő eseményei, momentumai

1997: Azelső fellépés Izsák városavató ünnepségén.
- Az első karácsonyi hangverseny a Művelődési Házban
2000: A „Kultúrával a Nyugat kapujában” rendezvénysorozat.
- A „Múzeumi koncertek” sorozat a Budavári Palotában.
2001: Fellépés a Művészetek völgyében Taljándörögdön.
2002: Testvérvárosi látogatás Strullendorfban, mely alkalomból a 
Bambergi Dómban énekelhetett a kórus. 
2003: Részvétel a IX. Nemzetközi Kórusversenyen Budapesten a 
Vigadóban.
2004: Részvétel a XII. Cantate kórustalálkozón Sepsibodokon.
2008: Fellépés a Cifrapalota Munkácsy kiállításán.
- A városi adventi gyertyagyújtás életre hívása.
2009: Az első kórustalálkozó megszervezése, mely azóta „Vándor 
Kórusfesztivál” néven évente megrendezésre kerül.
Elismerések
2000: A kórusvezető „Izsákért emlékérem” kitüntetése.
2001:.Arany minősítés szerzése Egerben.
2002: A kórus „Izsákért emlékérem” kitüntetése.
2005: A második Arany minősítés megszerzése Egerben
2011: A harmadik Arany minősítés Egerben
Hagyományteremtés
 - Fellépés a Sárfehér Napokon.
- Karácsonyi hangverseny.
- Adventi gyertyagyújtás.

Alapítók
Antal Ferencné, Ázsóth Ilona, Ázsóth Tamás, Balogh Márta, Balogh Rita, 
Bérces Lajos, Bíró János, Bíró Jánosné, Dr. Bozóky Imréné, Dr. Turainé 
Lakatos Edit, Fadgyas Erzsébet, Fodorné Bálint Éva, Földvári Józsefné, 
Geisztné Kamasz Erzsébet, Muzslai Katalin, Podmaniczki Imre, Szabó 
József, Szabó Katalin, Tóth Edit.

Egyszer volt (tagok voltak) 
Bálint Levente, Dr.Sőreghyiné Muladi Ildikó, Felföldi Anna, Feró Andrea, 
Grijnovitz Anikó, Huszta Róbert, Józsánéné Szegedi Mónika, Kelemen 
Sarolta, Kovácsné Wolf Szabina, Nagy Lászlóné, Nagy Máté, Nagyné 
Igaz Melinda, Némedi János, Némethné Bóbis Mónika, Rigó Mónika, 
Stégermájer Károlyné, Szalai Krisztina, Szekér István, Szekér Istvánné, 
Tercsiné Hetényi Viktória, Zayzon Éva, Zsákainé Bérces Edit

Aktív tagok 
Ádám Dávid, Antal Ildikó, Antal Melinda, Árvai Zoltánné, Ázsóth Ilona, 
Balogh Rita, Bíró Jánosné, Csabanyi Istvánné, Dr. Bozóky Imréné, Dr. 
Turai József, Dr. Turainé Lakatos Edit, Farkas Renáta, Fekete Rebeka, 
Geiszt István, Izsák Károlyné, Juhász Edit, Juhász Lajos, Juhászné Tege 
Marianna, Miklovics Józsefné, Miklovics Paulina, Mondok Józsefné, Mu-
zslai Katalin, Németh Hella, Perjés Zoltán, Perjésné Kiss Etelka, Simon 
Csaba, Szénásiné Vida Jolán, Tánczos Lászlóné, Vargáné Nagy Katalin

Az Izsáki Városi Vegyeskar 
működésének másfél évtizedes 
évfordulójához ékezett. Mint a 
kórus volt tagja hadd fűzzek né-
hány gondolatot ehhez az ünnepi 
évfordulóhoz.
Szeretek énekelni. Szeretek 

magamban énekelni. Az ember 
belsőjéhez, lelkéhez legközelebb 
álló megnyilatkozás az éneklés. 
Az emberi legbelsőbb legegysze-
rűbb kivetülése az éneklés. Az 
ősi, úgynevezett ”munkadalok”, 
sirató énekek, örömöt, szerel-
met kifejező, lélekből felszakadó 
dallamok mind mindenféle külső 
eszköz használata nélkül törtek 
elő a lélek mélyéből. Ez a belső, 
ösztönös ajándék alapja a közös 
éneklésnek.
/A tánchoz már nagyobb nyi-

tottság, megnyílás és felszaba-
dultság kell lélekben és testben 
egyaránt./
Szeretek másokkal közösen 

énekelni. Kórustagságom nagy 
élménye nem csak abból állt, hogy 
szépen zengett a „mamemámé-
mimomú”, hanem azok az össz-
hangok, amelyeket a zeneszerzők 
művészete, lelke szépsége hallott 
meg, kottázott le és adott tovább 
így a közösen énekelni szeretők-
nek.
Tudok közösen énekelni má-

sokkal. Nem dicsekvésképpen 
állítom ezt, inkább arra hívom fel 
a figyelmet, hogy milyen nagy dol-
got műveltek 15 éven át azok, akik 
ennek a kórusnak tagjai voltak és 
azok ma is. Szükséges az egymásra 
figyelés nem csak az együtt zengés 
érdekében, de a szólamtárs szere-
tetteljes elfogadása miatt is.
Akarok közösen énekelni mások-

kal. Nem kevés múlik az akaraton. 
Amikor kerestük, és nyilván ke-
ressük az új énekelni tudó tagokat 
a kórusba, ezen a ponton akad 

meg a sikerre jutás. Úgy tűnik, 
hogy a Kodály-módszer sok sikert 
hozó néhány évtized után mintha 
elerőtlenedett volna. Az a tapasz-
talatom, hogy a gyermekek több-
sége nem szívesen énekel. Ennek 
az oka legtöbb esetben talán nem 
az, hogy nincs abszolút hallása, 
hanem a nemakarás. Sokan lehet-
nének tagjai az éneklő közösség-
nek az izsáki felnőttek közül is, de 
nem tudnak határozottan dönteni 
az ügy mellett. Hadd mondjak 
köszönetet mindazoknak, akikkel 
együtt énekelhettem!
A képességen túl hadd említsek 

meg olyan tényezőket, amelyek 
egy énekkaron belül is igazi közös-
ség teremtő és megtartó erőként 
hatnak. Vizsgálva, értékelve és 
dicséve a kórus 15 éves munkáját 
ezek alapjaiban meghatározók.
Elsőként az időt említem, amire 

talán az anyagiaknál is jobban 
figyelünk és többre értékelünk 
visszahozhatatlansága miatt. 
Nagy áldozatot vállal az, aki heti 
rendszerességgel órákat tölt min-
dennapi munkájának elvégzése 
után énektanulással, a kórus-
anyagok érlelésével. Megköszön-
hetjük ez ünnepi évfordulón az 
áldozatvállalást!
Másodszor a kitartás jön számí-

tásba fontossági sorrendben. Az 
énekkari közösségből való kilépés 
egyetlen elfogadható indoka az az 
egészséges önkritika, amely meg-
állapíttatja: nem vagyok már az, 
aki voltam. Szeretettel gondolok 
ezen a ponton Ázsóth Tamásra, 
aki az  énekkari tagok közül várat-
lan halála miatt távozott. 
Harmadik megtartó és összetartó 

erő a tagok egymás közötti elfo-
gadókészsége. Nem csak a vezető 
elfogadó, amikor egy jelentkezőt 
elismer a felügyeletére bízott kö-
zösség tagjának, de a tagok mind-

egyikének jellemzője kell legyen a 
másság elviselése. Húsz-harminc 
fős közösségben sokfélék vannak 
együtt. Milyen jó, ha nem csak 
bizonyos cél elérése érdekében, 
hanem a másik megbecsülése 
érdekében tudják gyakorolni az 
elfogadást. Hadd köszönjem meg 
Bíróné Szilvikének és a kórus 
közösségének, hogy engem is elfo-
gadott tagságom ideje alatt!
Még két dologról hadd írjak 

– élve a megnyilatkozás lehető-
ségével. Az egyik a „Mit énekel-
jünk?” kérdése. Úgy ítélem meg 
az énekelt művek teljes anyagát 
ismerve, hogy nagyon változato-
san, igényesen megválogatottak 
kerültek megtanulásra. Kezdve 
a népi motívumokon át, klasszi-
kus és vallásos művek sorával, 
mindenbe belekóstoltak az ün-
nepeltek, méghozzá – áldozatos 
munkával – olyan színvonalon, 
hogy megmérettetésen arany fo-
kozatot érdemeltek ki. 
A másik nem mellékes kér-

dés és szempont, hogy „Kiknek 
énekeljünk? Milyen szándékkal 
énekeljünk?” kérdése. Az ugyanis, 
amikor az ember magában dúdol, 
gajdol, magának „áriázik”, az a 
legbelsőbb magánügy, de egy sok 
áldozattal végzett közös vállal-
kozás már nem öncélú, hanem 
a „kifelé” szolgálás szándékával 
történik. Számításba jön a célok 
között a szép megmutatása, va-
lamint az a szándék, hogy nyíljon 
ki a hallgatóság a szép, az építő, a 
megnyugtató felé, és nem utolsó-
sorban hívogatás is: énekeljünk! 
– énekeljünk együtt a lelki meg-
gazdagodás céljával!
Legyen továbbra is szeretet, 

tudás, akarás, kitartás, elfogadás 
és még sok, meg nem említett 
szükséges a kórus munkájára jel-
lemző. Kívánom ezeket szeretettel 
és tisztelettel!

 Bérces Lajos
közm. és okt. biz. elnöke

A közönség hangja...
Gera Árpádné
Annak idején, 

egyik kolléganőm, 
Bíró Jánosné kezde-
ményezésére, peda-
gógus énekkarként 
indult kórusunk, Terveztük már 
korábban is, hogy létrehozzunk egy 
csoportot, de valahogy nem akart 
összejönni. Tizenöt évvel ezelőtt, 
aztán a városavatóra megalakult 
az énekkar, amely mára Városi 
Vegyeskarrá nőtte ki magát. Az 
arany minősítések jól mutatják 
azt a színvonalat, ahová eljutottak. 
Csodálatosan képviselnek bennün-
ket külföldön és belföldön egyará-
nt. Kiemelném a legutóbbi izsáki 
kórustalálkozót, ahol három kórust 
láttak vendégül és az ott előadott 
produkció is kivételes tehetségüket 
bizonyítja.

Gera Árpád
Örülünk, hogy 

vannak és büsz-
kék vagyunk rájuk. 
Gratulálunk nekik 
a szép évforduló 
alkalmából! Köszönjük, hogy van 
tehetségük, bátorságuk, kedvük 
és nem sajnálják idejüket, hogy 

nekünk, közönségnek sok örömet 
szerezzenek. Nagyon jól csinálják, 
elismerés érte!

Varga István
Magam és a Te-

gyünk Izsákért 
Egyesület nevében 
szeretnék gratu-
lálni a Városi Ve-
gyeskarnak azért, hogy a város 
életében ilyen komoly értéket 
alkotnak, képviselnek. Tehetsé-
gükről, képességeikről sokszor 
tanúbizonyságot tettek már. 
Legutóbb például az izsáki kórus-
találkozón hallgattuk őket nagy 
csodálattal. Sok sikert kívánok 
nekik a további munkához!

Juhász 
Sándorné
N a g y o n  s z é p 

csapatról van szó. 
I zsák  l akossá -
ga örülhet, hogy 
olyan énekkara van, amely sok-
sok csodálatos órát szerzett már 
nekik. Csak gratulálni tudok és 
jó egészséget kívánni nekik, hogy 
minél tovább megmaradjon ez az 
összetartás és még több gyönyörű 

dallal és élménnyel tudják meg-
ajándékozni az embereket.

Dr. Bozóky 
Imre
Az Izsáki  Ve-

gyeskar életét vé-
gigkísértem úgy 
is, mint közönség, 
s úgy is, mint az egyik alapító 
tag férje. Induláskor néhányan 
összejöttek és a saját szórakoz-
tatásukra, örömükre elkezdtek 
énekelni. Aztán mint látjuk, 
s főleg halljuk, odajutottak, 
hogy Izsák nagyon büszke lehet 
vegyeskarára. Ma már nem csak 
saját magukat hanem másoknak 
is örömet okoznak és ez a leg-
fontosabb.

Huszta Anikó
C s o d á l a t o s 

ahogy énekelnek! 
Nekem az adventi 
hangversenyük a 
kedvencem. To-

vábbi sok sikert kívánok nekik. 
Várjuk az újabb nagyszerű 
esteket, amelyek hasonló élmé-
nyeket adnak, mint az eddigi 
fellépéseik. Gratulálok!

Hajmáné 
Kiss Edit
A sok szép hang-

verseny mellett 
nekünk egy fan-
tasztikus családi 
élményt is szereztek a nyáron. 
Nagyobbik lányom esküvőjén 
énekeltek a templomban. Olasz 
vendégeink teljesen odavoltak 
tőlük. Náluk minden templom-
hoz tartozik egy-egy kórus, és 
el voltak képedve, hogy nálunk 
ilyen fölkészült csapat énekel. 
Fantasztikus élményt szereztek a 
fiataloknak is és még egyszer ezú-
ton is nagyon köszönjük nekik, 
hogy széppé tették az esküvőt! 
További sok sikert kívánok a 
munkájukhoz és nem kizárt, hogy 
egy olaszországi kórustalálkozót 
összehozunk nekik.

Sörösné 
Boldoczki Tímea
A Tegyünk Izsá-

kért Egyesület tag-
jaként csakis örülni 
tudok minden civil 
szerveződésnek, amely a városban 
működik, pláne ilyen sikeresen. 
Én azt gondolom, hogy a Városi 

Vegyeskar 15 éves működése 
mintaértékű és példa lehet min-
den izsáki személy és kezdemé-
nyezés számára. Én minden évben 
elmegyek a hangversenyükre, 
ahol olyan lelki feltöltődésben van 
részem, amely semmivel nem ha-
sonlítható össze. Köszönet ezért 
és további sikereket!

Mondok József
Nagyon örülök, 

hogy 15 évet megélt 
együtt a csapat. Em-
lékszem az indulás-
ra, amikor néhány 

izsáki kint járt Strullendorfban és 
kicsit irigykedve látta azt a gazdag 
öntevékeny művészeti és egyesületi 
életet, amely ott jellemző. Ezen 
fellelkesülve aztán elindultunk 
mi is ezen az úton. Elsők között 
alakult meg énekkarunk. Nem 
akarok neveket kiemelni hiszen ez 
egy olyan csapatmunka, amelynek 
értékét jól mutatja az a számos, a 
közönségnek élményt adó előadás 
és szakmai megmérettetés ahol 
minősítették magukat, nagyon-
nagyon szép eredményeket elérve. 
Én ezt köszönöm nekik és kérem 
tegyék ezt továbbra is ugyanígy!
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...

Visszaemlékezés
Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves családját, barátait a

VÁROSI  VEGYESKAR
15 ÉVES  JUBILEUMI
HANGVERSENYÉRE,

2012. szeptember 28-án
este 7 órakor

az  IZSÁKI  
KATOLIKUS  TEMPLOMBA.

15 éves a Városi Vegyeskar

1997: Izsák várossá avatásának ünnepségét 
rendezte meg a város vezetősége a Sárfehér 
Napok keretében. Én ekkor már két éve dolgoz-
tam Izsákon az általános iskolában és lelkesen 
tanultam a kaposvári főiskolán az ének-zene 
tanári szakon. Azon a nyár elején megkeresett 
Tetézi Lajos, hogy nem volna-e valamilyen 
ötletem a városavató ünnepséget illetően. Gon-
dolkoztam a dolgon, és valahogyan nem voltam 
megelégedve azzal a ténnyel, hogy gyerekeket 
állítsunk ki művészeti produkcióval. Ugyanis 
a hosszú nyári szünet után egy hónap alatt 
elég nehéz színvonalas műsorral felkészíteni a 

Az 1997-es elsõ fellépés
A vegyeskarunk adventi hangversenyeinek 
sora sokak karácsonyváró programjává vált az 

elmúlt másfél évtizedben

A vándor kórustalálkozó elindítóiként idén 
másodszor adtunk otthont a találkozónak

A kórus tagjai nem csak próbákon, fellépése-
ken találkoznak, közös családi programokat is 

szerveznek, igazi közösség lett a csapat

Egerben már kétszer szerzett kórusunk aranyminősítést

gyerekeket. Eszembe villant, mi lenne, ha ven-
ném a bátorságot és megkeresném az énekelni 
szerető kollégáimat, és alapítanánk egy peda-
gógus kórust. Bátorságot öntött belém, hogy 
12 éven keresztül a kecskeméti Kodály Iskola 
tanulójaként nagy tapasztalatot szereztem a kó-
rusban való éneklés terén. Ezen ismereteimet 
később a kecskeméti Tanítóképző Főiskolán 
mélyítettem el, ahol már elsajátítottam a kar-

vezetés alapjait. Hangsúlyozom, a karvezetés 
alapjait, mert vezényelni Kaposváron tanítottak 
meg. Így alakítottuk meg kollégáim és még 
pár ember segítségével - akiket ismertem, és 
tudtam róluk, hogy szeretnek énekelni -, 1997 
nyár elején az Izsáki Városi Vegyeskart. Em-
lékezetem szerint nagy sikerrel énekeltünk a 
városavató ünnepségen, majd decemberben az 
első adventi hangversenyünkön.
Az eltelt 15 év alatt rengeteget változott az 

énekkar összetétele, mindig képesek vagyunk 
a megújulásra és a fejlődésre. Nagyon sokat 
köszönhetünk egymásnak, emberileg és szak-
mailag is! Bízom benne, hogy Izsák szerető 
közönsége, aki 15 éve biztat bennünket és 
kitart mellettünk, még sok éven keresztül 
hallgathatja énekünket a különböző rendez-
vényeken.

Bíró Jánosné karvezető...helytálló az a megállapítás, hogy vannak, akik 
szinte létezésük részének érzik a zenét a dalt, míg 
mások kevésbé, vagy egyáltalán nem igénylik, 
hogy időnként elmerüljenek egy-egy zeneszám, 
vagy énekszám élvezetében. Nyilván, az előbbiek 

közül kerülnek ki azok, akik aztán előbb utóbb nem elégszenek meg 
a passzív műélvezettel, hanem valamilyen módon maguk is aktív ré-
szesévé próbálnak válni a művészi folyamatnak. Mint a most tizenöt 
esztendős Városi Vegyeskar tagjai is teszik. Mert érzik, hogy ezzel 
építik önmagukat, miközben másoknak is szép élményeket, örömet 
szereznek. Mint tudjuk, vannak alkotó és reprodukáló művészeti 
ágak, s mindegyikhez másféle tehetség kell.
Gondolom, nem nehéz belátni, hogy ez mennyire igaz, hiszen so-

kan hallottak már  kiváló, sőt zseniális költőt saját verset szavalni, 
miközben egyfolytában azt érezték, hogy nem így az igazi, messze 
nem olyan, mint amikor egy színész szájából hallják ugyanazokat a 
sorokat. Igen, mert aki kiváló alkotó, az egyúttal nem feltétlenül jó 
előadó is.
Gondolom, egyetértenek olvasóink abban, hogy mindez talán az 

éneklés esetében hatványozottan is igaz. A zeneszerzők által papírra 
vetett halhatatlan szépségű dalok, áriák életre keltéséhez még inkább 
más tehetség kell, mint megalkotásukhoz. Alkotó és előadó együtt 
munkálkodásából formálódik e műfajban teljessé, s a közönség által 
is élvezhető egységgé a mű. 
Gondolom, akik elmennek egy-egy estre, hangversenyre nem tűnőd-

nek el mindezen, hanem természetesnek veszik ami valójában az is, 
hogy valaki megírt egy művet, míg mások tehetséggel előadják. Mint 
tizenöt esztendeje teszi ezt az Izsáki Városi Vegyeskar.
Gondolom, akik a kezdetektől figyelemmel kísérik kórusunk munká-

ját látják, hogy igazi művészet amit csinálnak. Abban az értelemben is, 
hogy szinte megállás nélkül fejlődnek. Pedig alkalmanként cserélődik 
néhány tag, ám a törzsgárda gyorsan a maga színvonalára emeli az 
újakat. Most az évfordulóra készülve előkerestünk régi felvételeket, 
köztük az első, 1997-es fellépés anyagát. Elképesztő az a művészi 
fejlődés, amelyen átmentek. A szakmai aranyminősítések nélkül 
is egyértelmű, hogy amit ők művelnek, az valóban művészet. Ezen 
értékelések csak megerősítenek bennünket laikusokat abban, hogy 
nem csalt meg a fülünk, nem vagyunk elfogultak. A mi Városi Vegyes-
karunk valóban méltó alkotótársa az általuk megszólaltatott kiváló 
szerzőknek. Időnként, egy-egy fellépésük után el szoktam nekik 
mondani, mennyire jól sikerült az adott est. Ők rendre szabadkoznak, 
hogy bizony itt-ott nem úgy szólt, mint szerették volna. Mindez jól 
mutatja azt az igényességet, amellyel a legjobbra törekszenek, S ettől 
jók! Igen, így kereken kimondhatjuk, hogy jók, sőt nagyon jók. Bíróné 
Szilvi színvonalas szakmai munkája, a tagok tehetsége, lelkesedése 
a biztosíték arra, hogy megköszönve az elmúlt tizenöt évet, máris 
bizalommal várhatjuk a második tizenötöt...
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Amit nem tudsz 
elmondani, rajzold le!

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelő
Szövetkezet tájékoztatója                 

 „a gyengék erőssége az egység”

Az elmúlt hónapban a híranyag 
megkésve került leadásra, ezért 
közlése elmaradt. A legfonto-
sabbak, amit nem ismétlésnek 
szánunk az alábbiak. 
Jelenleg termelőink számára a 

legfontosabb a még hátralevő 
szürettel kapcsolatosan minden 
felvásárlási információ begyűj-
tése. A kevés termés miatt az 
árak folyamatosan változnak, 
eddig csak emelkedtek. Ez évben 
nem termett annyi szőlő, amit jó 
áron ne lehetne eladni. A jó ár 
relatív, mert a termelési költsé-
gek fedezésére az ár ötszörösére 
lenne szükség, ahhoz hogy az 
elemi károk miatti terméskiesés 
(téli fagy, tavaszi fagy, aszály, 
stb.) ellensúlyozva legyen és 
megérje szőlőt termelni. Ezért 
sem mindegy, hogy hová, ki-
nek, milyen áron értékesítjük 
termésünket. A fajták között 
a várható hozamokat illetően 
nagy szórások vannak. A ma-
gasművelések zöme fajtától 
függetlenül elsősorban a téli 
fagyoktól nagy kárt szenvedtek. 
A hagyományos takarásos mű-
velésű fajtákon, (Arany sárfehér, 
Kövidinka) jó közepes termés 
várható. Nem véletlenül az ősök 
tisztában voltak ezen ismere-
tekkel és kivédték, a káresemé-
nyeket a művelési mód, a fajta 
jó megválasztásával. Utoljára 
1986-87-ben volt hasonló nagy 
káresemény, amit az évszázad 
fagykárának neveztünk. Ez most 
megismétlődött, de ez nem 
rendkívüli esemény, csak fel kell 
rá készülnünk. Hogyan? 
A káresemények ellenére pozi-

tív élő példákkal is találkozha-
tunk. Fagy- és aszálykár mérsék-
lése Csöpp Mix lombtrágyákkal. 
Gazdaköri estéken előadást is 
hallhattunk ezekről a lombtrá-
gyákról. Az eredményekről az 
alábbiak szólnak. 
„Téli fagykár utáni regenerációt 

és az ellenálló-képesség javítását 
segíti a Csöpp Mix Kondi. Az 
aszály miatt a talajból való táp-
anyagfelvétel gátolt, ezért van a 
lombtrágyázásnak még nagyobb 
jelentősége. Erre javasoljuk a 
Csöpp Mix 3-at, mely egy „Bé-
res csepp” bomba a növénynek. 
Mindkét terméket (Csöpp Mix 3 
és Csöpp Mix Kondi) folyamato-
san használjuk a növényvédelmi 
kezelésekkel együtt. Csöpp 

Mix Kondi 3 l/ha (lesárgult 
ültetvényre, a fagyregenerálásra 
emelt dózisban Kujáni László 
6 alkalommal használta 5 l/
ha dózissal a képeken látható 
eredménnyel), Csöpp Mix 3, 
5 l/ha dózisban. A fürtkezde-
mény megjelenésekor a bórt és 
a foszfort is tartalmazó Csöpp 
Mix Boront 2-3 l/ha dózisban 
javasoljuk 1-2 alkalommal. Fon-
tos, hogy a virágzás előtt már 
ott legyen a bór. A Csöpp Mix 3 
folyamatos használata a magas 
kalcium és magnézium tartalma 
miatt ezeket, a tápelemeket is 
pótolja, megelőzve a madárkáso-
dást, valamint rugalmassá teszi 
a sejtfalat, így kevésbé reped a 
bogyó. Cinkhiány esetén a fa-
kadás után a Csöpp Mix Cink, 
Amin Komplex 1 l/ha dózisban 
1-2 alkalommal sokat segít. 
A képen látható ültetvények 

azonos adottságok mellet káro-
sodott és aszálykárral fenyege-
tett területen helyezkednek el. 
Ennyit jelent, ha az ültetvény 
kondícióban tartjuk, jelen eset-
ben a fenti lombtrágyák segítsé-
gével. Kevés pluszköltséggel a 
károk jelentősen mérsékelhetők, 
vagy kiküszöbölhetők.
 „Magyarország a téma az ola-

szoknál: hova tűnik egymillió 
hektó bor? Kérdés, hogy hová 
tűnik a behozott nagy mennyi-
ségű olasz tömegbor. Az import 
ugyan nem probléma, de az már 
szabálytalan, ha az olasz árut 
titokban belekeverik a magyar 
borba. Már-már itáliai bosszúra 
is gondolhatnánk, mivel a Ma-
gyarországra dömpingszerűen 
exportált olasz bor nagy része 
nem máshonnan, mint a Velence 
környéki Venetóból, valamint a 
Trieszt központú Friuli-Venezia 
Giulia tartományból érkezik. Itt 
működnek azok a bortermelők, 
akiktől néhány évvel ezelőtt a 
magyarok visszakövetelték a 
Tokaji márkanév kizárólagos 
használatát. Persze bosszúról 
szó sincsen, egyszerű üzlet az 
olasz bor Magyarországra való 
exportálása, kiváltságos vevői 
lettek a magyarok az olasz ter-
melőknek. Az olasz sajtó nem 
tud a magyar piacot elárasztó 
itáliai bor kérdéséről, annál 
többet tudnak róla azonban a 
termelők. Az Istat olasz állami 
statisztikai hivatal adatai sze-

rint 2011-ben Magyarországra 
1 millió hektoliter nem palac-
kozott olasz bor került, 2005 
óta a kétszeresére emelkedett 
a hazánkba exportált itáliai bor 
aránya. Maguk az olasz borászok 
is azt kérdezik internetes por-
táljaikon, hogy Magyarországon 
hol palackozzák ezt a mennyisé-
get. Eddig Itália Franciaországba 
és Németországba vitte a borát. 
A franciák egyre kevesebbet 
vesznek belőle, a németek kvó-
tája nem változott, új feltörő 
piacnak Közép- és Kelet-Euró-
pa számít, Magyarországgal az 
élen, valamint Kína. A venetói 
bortermelők 340 százalékkal 
növelték magyar exportjukat, 
155 százalékkal a kínait. Bort 
szállítanak még Törökországba 
és az Arab Emirátusokba is. A 
venetói exportnak több mint a 
fele Treviso, Velence, Padova, 
Vicenza termelőitől származik, 
ezt a bort isszák a helybeliek is. 
A Venetóból érkező bor ugyan 
nem a különleges minőségű ba-
rolo, de a Colli Euganei, Coneg-
liano, Friularo, Valdobbiadene, 
Piave, Breganza település neveit 
viselők, melyek mind védett ere-
detű, földrajzi térséghez kötött 
márkanévvel rendelkeznek. Bor, 
pezsgőbor (prosecco) és pezsgő 
lesz belőlük. A Közép- és Kelet-
Európába - Magyarországra, 
a Cseh Köztársaságba, Szlo-
vákiába és Oroszországba - is 
exportált bor az itáliai termelők 
osztályzása szerint alap- vagy 
gyenge minőségű, 10-11 fokos. 
A magyar vevőknek most még 
csak az ár számít, azért veszik az 
olasz bort.” Olvasható mindez 
az olasz termelői honlapokon. 
Az olasz tömegborok importja 
önmagában véve legális, ha 
viszont ezt palackokba töltve 
magyarnak tüntetik fel, az már 
szabálytalan. 
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 bennün-
ket. A weblapon is igyekszünk 
friss információkkal segíteni 
tagjaink tájékozódását.

Vezetőség

NÉPTÁNC HÍRMONDÓ
Kedves néptánc iránt érdeklődő izsákiak!
* Örömmel értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy a Sárfehér 

Néptánc Egyesület hivatalosan is megalakult, a cégbíróságon 
bejegyzésre került. A továbbiakban a Sárfehér Néptáncegyüt-
tes képviseletét egyesületünk látja el. 
* Korábban már olvashattak az idén augusztusban szervezett 

néptánc táborról, és a tábort záró sikeres táncházról. Ezú-
ton köszönjük azoknak az édesanyáknak, nagymamáknak a 
munkáját, akik süteményeikkel hozzájárultak a táncház bü-
féjéhez. Az értékesített édességekből befolyt teljes bevételt, 
a néptáncot tanuló gyermekekre fordítjuk.
* FELHÍVÁS! Ezúton szeretnénk kérni azokat a táncosokat, 

akik korábban a Sárfehér Néptáncegyüttesben táncoltak, és 
fellépő ruha, kalap, cipő, csizma maradt náluk szívesked-
jenek visszajuttatni. Kérjük, hogy a viseletek és lábbelik 
visszaadásával kapcsolatban Bőtös Barnabást (telefonszám: 
30/572-5191) keressék.
A Sárfehér Néptánc Egyesület nevében:

Ráczné Virág Ágnes
Frankóné Horváth PetraA stroke felismerése 

Rajzelemző tanfolyam indult 
2012. május 19-én az Izsáki 
ÁMK Táncsics Mihály Általá-
nos iskolájában. 
A tanfolyamon tizennyolcan 

vettünk részt, néhány izsáki 
pedagógus, hivatásos nevelő-
szülők, a családsegítés terüle-
tén dolgozó kollégák és páran 
az SOS gyermekfalu dolgozói 
közül.
A tanfolyam címe sokat elárul 

a képzés tartalmáról, de amit 
tanultunk, az volt igazán érde-
kes, tartalmas és tanulságos. A 
képzési idő rövidsége miatt (5 
alkalom, alkalmanként 7,5 óra 
rohamléptekben haladtunk. A 
sok hallott információ, remé-
nyeim szerint a későbbiekben 
használható lesz a különböző 
problémákkal küzdő gyerekek 
megértéséhez. 
A nonverbális (nem szóbeli) 

kommunikáció legelterjedtebb 
eszköze a rajz. Amit nem tud 
vagy nem akar, illetve egészen 
másként mond el a száj, az 
lerajzolva nagyon sok infor-
mációt árul el annak, aki ért a 
rajzelemzéshez.
A gyerekek már kicsi koruk-

tól rajzolnak, készítenek firka 
rajzokat, amit más szemmel  
néz és értelmez egy laikus, 
mint aki ismeri a rajzelemzés 
titkait. 
Óvodás korban készített sza-

bad rajzok bármiről szólhat-
nak, bármit jelenthetnek, és 
bármiből bármi lehet, pl. egy 
kör lehet a Föld, teherautó, 
lehet egy sajt, a lehetőségek 
határait a gyerek fantáziája 

szabja meg. 
A rajzokat egymással össze-

függésben lehet értelmezni, 
sőt igazán jellemző képet egy 
gyerekről több éves munkája 
ad. 
Egy-egy rajz elemzésekor, a 

lapon szereplő alakok, alak-
zatok vonalvezetése, a testré-
szek megléte, vagy nemléte, 
az üres tekintetű szemek, az 
átlátszóság, a nagy nyomatékú 
vonalvezetés, mind olyan rajzi 
jegyek, amelyek utalhatnak 
valamilyen problémára. 
Ez az elemzés ahhoz is ko-

moly segítség, hogy a kicsi 
gyerek nem tudja egzaktul 
megfogalmazni a bánatát, ill. 
a problémáját, viszont a rajza 
sok mindent „elmond”. 
Nagyon sok rajzot megnéz-

tünk, de ami még jobban se-
gítheti az elemző munkáját, ha 
a gyerek kommentálja, tehát 
beszél rajzolás közben. 
Sokat elárul a gyermek lel-

kivilágáról ha harmonikusak, 
színesek, nagy térkitöltöttsé-
gűek a rajzai, gyakran rajzol 
napot, szivárványt, virágokat, 
gyümölccsel teli fákat.
Sajnos a tanfolyam rövidsé-

ge miatt nem volt idő igazán 
elmélyedni ebben a kérdéskör-
ben, arra viszont jó volt, hogy 
felkeltse az érdeklődésünket a 
további tanulás irányába. 
A képzés akkreditált, ezért 

beszámolóval, és az elvégzését 
igazoló Tanúsítvány kiállításá-
val ért véget.

Bné Rózsa Irén

Néha nehéz beazonosítani a stroke (szélütés) 
jeleit. Sajnos, a tudatosság hiánya katasztrófát, 
súlyos agykárosodást, halált okozhat, ha a kör-
nyezet nem ismeri fel a stroke jeleit.
Az orvosok szerint bárki felismerheti a STROKE-

ot, ha három egyszerű kérést mond az illetőnek, 
melyek három betűvel jelölhetők: M, B, E.
1. M: Meg kell kérni az illetőt, hogy MOSO-

LYOGJON.
2. B: Meg kell kérni, hogy BESZÉLJEN, mondjon 

egy egyszerű mondatot
(összefüggően: pl. Szép napunk van.).
3. E: meg kell kérni, hogy EMELJE FEL mindkét 

karját.
Ha az illetőnek a három kérés teljesítésének bár-

melyikével nehézsége van, azonnal hívd a mentő-
ket és mondd el a tüneteket! Még egy jel: Mondd 
az illetőnek, hogy ÖLTSE KI A NYELVÉT.
Ha a nyelv kicsavarodott, ha egyik vagy másik 

oldalra megy a nyelv, ez is a stroke jele lehet.
A Magyar Stroke Alapítvány tájékoztatója a 

fenti írás, melyet korábban már mi is közöl-
tük, de olvasói kérésre most megismétlünk és 
a későbbiekben is néhányszor közzétesszük, 
hogy minél többekben rögződjenek a fontos, 
életmentő tanácsok.

Útkarbantartás, saját géppel
A külterületi utak karbantartása 

nem kis feladat, melyben az ön-
kormányzat is szerepet vállal. E 
feladatok elvégzésére nemrégiben 
egy grédert állítottak be, amint 
arról lapunk önkormányzati híre-
iben is olvashatnak. A próbaüzem 
megtörtént, most a munkákhoz 
kedvező esős időjárásra várnak, 
hogy megkezdődhessen az érde-
mi munka a géppel. 
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MEGEMLÉKEZÉS

Egyházi hírek
- Megkezdtük az iskolai és óvodai hitoktatást. Az óvodában szept-

ember 17-től lesznek foglalkozások. A bérmálási előkészület október 
6-án folytatódik, a vasárnapi óvodás-hittan október 7-én kezdődik.
- Szeptember 29-én, Védőszentünk ünnepén családi napot tart az 

egyházközség, melynek vendége Dr. Beer Miklós váci püspök atya 
lesz. Az egész napos, színes programokra minden családot szere-
tettel várunk!
- Szeptember 28-án este 7-kor a Városi Vegyeskar hangversenyt 

tart templomunkban.
- A búcsú és terményáldás szeptember 30-án lesz. Az ünnepi szent-

mise de. 10-kor kezdődik.
- A terményáldásra kérjük testvéreink felajánlásait. Mindenki hoz-

zon hálaadásképpen, amit éppen tud. Az egybegyűjtött és megáldott 
terményeket Böjte Csaba atya újonnan nyílt nagyváradi árvaháza és 
egy budapesti hajléktalan óvoda közt osztjuk meg.
- Szeptember 28-tól, péntektől az esti szentmisék este 6 órakor 

kezdődnek. Október 1-től minden este fél 6-kor rózsafüzért imád-
kozunk.
- Szeptember 16-án Páhiban van templombúcsú. A szentmise de. fél 

11-kor kezdődik. Október 14-én Orgoványon lesz búcsú. Az ünnepi 
szentmisét 10 órakor kezdik.

IKEM rendezvények
- szeptember 29.(szombat) 16 óra: rovásírásos helységnévtábla avatása az Orgoványi úton lévő 

városi bejáratnál.
- október 13.(szombat), 16 óra: megemlékezés a Lajtabánság emlékműnél és Szűts Tamás szob-

rászművész kiállításának megnyitása a gyülekezeti házban. Megnyitót mond: Mesznéder Klára.
- október 27. (szombat), 16 óra: előadás. Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinkre!

Fájó szívvel emlékezünk 
KÁLMÁN ISTVÁN 

halálának 1. évfordulóján

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!”            Szerető családja

Csonka torony
A legenda szerint ezen a helyen 

halt meg a vadászatban halálosan 
megsebesült szent Imre herceg, 
és szent István király emeltetett 
templomot fájdalma emlékéül. Per-
sze, mint minden hagyománynak, 
ennek is meg vannak a változatai: 
Biharban, a Vértes erdeiben, vagy 
éppen a királyi vadaskertben, Solt-
Vadkert táján is érhette a tragikus 
baleset a szent herceget. De a 
torony Árpád-kori eredete jórészt 
elfogadott vélemény.
Úgy ragaszkodunk régi emléke-

inkhez, tíz körömmel, mintha a 
múltunkat, keresztény létünk bi-
zonyítványát akarnánk megragadni. 
Amikor nincs jelenünk, bizonytalan 
számunkra a jövő, nagyon drágák 
lesznek a múlt emlékei. Őrizzük, a 
régi kövekre védő takarót teszünk, 
konzerváljuk, hogy maradjon szá-
zadokon át a jövő nemzedékeknek 
is. És marad a csonka torony. Kövek 
vannak, - élet alig, csak látogatóban 
keressük fel, belakni nem tudjuk, 
tán nem is akarjuk.
Csonka torony egyházi életünk is. 

Bármerre megyünk az országban, 
az egykor halálra ítélt Egyház min-
denütt felújítja templomait. Csak 
hát fogyunk, elvándorlunk, a szép 
templomok üresednek, élettelen 
kövekké válnak. Csonka tornyok. 
Kezdeti törésünk emléke ez a to-
rony, hiszen István király tornyot 
akart építeni, élő hitet és élő egyhá-
zat népének, - aztán egy szánalmas 
vadász-baleset áthúzta szent király 
számítását. Szent Imre halálával 
csonka torony lett a zsenge Egyház. 
Pogány lázadások, testvérharcok 
rontják le a szépen megálmodott, 
keresztény jövőt. 

Nehézkes döntés a keresztelés-
ről, aztán egy-két év hitoktatás, a 
szülők már régen egyház-távolban, 
igazában pogánykodva vonszolják 
az életük szekerét, a gyerekek ki-
elsőáldoznak,  végül is néhányan 
ki-bérmálkoznak az egyház élő 
közösségéből. Csonka tornyok 
vagyunk.
Imádkozunk mi, talán a templom-

ba is eljutunk, de egyre íztelenebb 
az imádság, egyre szakadtabban 
préselődik ki a lélekből az Istent 
dicsérő ének, alig kopnak a gyón-
tatószékek. Túl sok a munka, az is 
inkább robot, s túl kevés az éltető 
lélek. Szépen kezdett közös élet, 
semmiségen megbukott szeretet 
és szerelem, romba dőlt családok. 
Csonka torony lettünk.
Szóval, őrizzük a múltat, de az 

irigy idő egyre többet szed el belő-
le, újjáépíteni pedig olyan nehéz. 
Őrizzük, amit őseink egésznek 
építettek, ragaszkodunk szép múl-
tunk romjaihoz, de azon kívül, hogy 
konzerválni próbáljuk, nem építünk 
hozzá semmit. 
Magam is ezen őrlődöm: huszonöt 

éven át azt próbáltam őrizgetni, 
amit eleink építettek. Miből áll 
az egyházközségünk? Abból, amit 
akkor kaptam. Ami maradt. Nem 
igen raktam hozzá semmit. Csonka 
torony az itteni munkám. Hátha az 
irgalmas Isten ad még olyan időket, 
amikor mások, nagyobb lélekkel, 
pusztává vált életünket újjá, szebbé 
építik. Ezért imádkoztam a Cson-
ka-toronynál, ezért imádkozzunk 
mindannyian!

Podmaniczki Imre 
plébános

Református múltunk 42.

Íme, ínséges idők mindig is voltak… A szegények pedig, 
s a szegénységet előidézők is –Jézus Urunk szava szerint- 
mindig velünk lesznek. A kérdés tehát csak az, hogy a 
próbatételek rendjén, adakozásban, gondoskodásban, vi-
selt szolgálatokban hogyan állunk helyt. Hála Istennek, 
a deszkák is velünk vannak: egyrészt a templom pad-

„1813. 30. május. A Prédikátor 
és Eklésiai Elöljárók jelenlétekben: 
Az előbbi Gyűlés actai felolvastatás 
után, Betsületes Gudits István a Sz. 
(-ent – N.Á.) Ekla. Curatora előadja 
azt, hogy nagyon szükséges volna 
deszkák vásárlása, mind azért, hogy 
halott alkalmatosságával kéntele-
nek a szegény emberek, két áron is 
venni a deszkát, a nyerészkedésbe 
telhetetlen sidókért, mind azért 
mert a Templomba is sok helyen a 
székek allyán semmi deszkák nint-
senek, vagy a hol vagynak is tasak 
kitsinyek, dirib-darabból állok; de 
mivel az Eklésia pénze a mi kevés 
van is, mind kin volna intezesen, 
kivánna hogy a Templomba az e 
végre lejendő adakozás közönsé-
gessé (értsd: általánossá –N.Á.) 
tétessen; ennek a plánumnak (terv-
nek – N.Á.) foganatos voltának 
megmutatására azt emlitvén, hogy 
tsak kevesen tudván meg ezt a tzélt 
az ő Kegyelme szomszédságában 
még is ki egy forintot ki többet ki 
kevesebbet tehetségéhez képest 
önként ajánlott. Végeztetett.
A mostani pénz szűkibe illő, hogy 

az Eklésia kevés pénze is ugyan, 
de ki vált az adakozok megkimél-
tessenek; mindazáltal, ha a székek 
allyának kipadolása mulhatatlanul 

szükséges és ezt a köz rend is által 
látja; ez nem annyira az Eklésiát 
mind azokat a kik a székekbe járnak 
illetvén, tétessen közre a Déllyesti 
orán a Katedrábol, hogy az e végre 
lejendö adakozását kiki a Héten 
által a Templom perselyeiben 
leteheti, a ki pedig kivánja magát 
megkülömböztetni a Predikátorhoz 
bé küldheti. Semmi just azomba 
nem formálhatván magának bövebb 
alamisnája által a Templombéli 
elsőbb székekhez. Ha a be jövő 
pénz elegendö lesz, hozattasanak 
Deszkák Pestről következő vásári 
alkalmatossággal a székek ki pado-
lására. Koporsoknak valo deszák 
vételére fundusul neveztetett a kin 
levö penznek intezesse, a melynek 
fel számlálása a T. Predikátornak és 
Eklésia Curátorának ajánltatott, bé 
szedése pedig az Eklésia Egyhazfi-
ara bizattatott. Mind két rendbéli 
Deszkához annak idejében szoros 
számadás várattatván. Ugyan fent 
emlitett Eklésia Curatora, mind 
öregsége, mind azzal együtt járó 
erőtelensége miatt, kívánta eszten-
deig fojtatott hivatala elbotsáttatá-
sát; Jollehet kivánságának igasságos 
okait által latta az Elöljaroság, 
mindazonáltal kérte még hivata-
lának esztendeig valo fojtatására, 

mind azért mert illő hogy illy tisztes 
öregek viseljék e hivatalt, mind 
azért mert a Tiszt. Prédikátor is 
új lévén szükséges hogy már több 
izben Curatorságot viselt személy 
légyen mellette, igé(r)vén hogy a 
mennyire lehet hivatalának terhe-
sebb részeitől fel fog oldoztatni. 
Mellyhez midőn hozzá járult volna 
a Prédikátor kérése is, ki ámbár 
látta hogy nem rendes uton megy 
a Curator tetele, az Elöljárokkal 
ellenkezni nem akara, gondolván 
egyszersmind, hogy az ily tapasz-
talt, és az Elöljárok elött meghitt 
öregtöl sok jót reménylhetni, meg 
esztendeig a lehetö könnyebbités 
és segitség reménysége alatt magát 
fel ajánlotta. 
Egyházfi Hörtsök János is jóllehet 

igen örömöst kívánt meg válni 
esztendeig viselt szolgálatjától, 
különösen azért hogy testvérjével 
együtt lakván, e miatt sok izetlensé-
geket kell szenvednie; mindazáltal 
az Elöljároság által, mind azért nem 
szorgalmatosnak tapasztaltatott, 
mind azért mert egynehány esz-
tendöktöl fogva kiki két esztendeig 
viselte az egy hazfisagot, tsak nem 
erővel megmarasztatott.”
(Prot.IV.: 31-32.ol.)

közli: Nagy Árpád

jaiban, kifogástalan minőségben; másrészt ama doboz 
formájában is, vagy legalábbis –ahogy az erdélyi ember 
mondja- „közelít a fenekünk a gyaluforgácshoz.” Ezt ne 
feledjük! Azért, hogy a jó reménységünk megmaradhas-
son: ha eljön az idők vége, együtt lehessünk AZZAL is, 
Aki minden időknek is Ura.                               -na-

Gyülekezeti hírek
- szeptember 30-án, 14.30-tól istentisztelet Kisizsákon; október 28-án már 13.30-tól
- szeptember 30-án a gyülekezetben családi RINYA nap lesz: 10-től istentisztelet, utána közös ebéd, 

majd előadás, ill. játékok, kézművesség a gyerekeknek. Mindenkit várunk szeretettel!
- szeptember 28. (péntek): holland testvéreink látogatása, beszélgetés a gyülekezeti házban.

Andocsi zarándoklat

Augusztus 25.-én Andocsra zarán-
dokolt az izsáki katolikus közösség. 
Reggel a templomból szentségi áldás-
sal indultunk útnak. Andocs a külső-
somogyi dombság hegyes-völgyes gyö-
nyörű tájai között a Koppány völgye 
északi kapujánál áll. Mária kegyhely, 
a legenda szerint a szentélyt, a Mária 
szoborral együtt Kalocsáról hozták 
el az angyalok. A kegyszobor 10 cm. 
Magas, szépen faragott gót szobor. Az 
ottani plébánosatya fogadott minket, 
részletesen bemutatta a templomot. 
Imre atya nagyon szép bensőséges 
szentmisét tartott. Mise után megte-
kintettük az Európában egyedülálló 

Mária Múzeumot. Jelenleg három 
teremben 307 ruhája van kiállítva a 
Szűzanyának. Minden második pén-
teken öltöztetik a kegyszobrot. Innen 
utunk Karádra vezetett, az ottani pol-
gármester úr, plébános úr, és Mondok 
Józsefné fogadott bennünket. Megnéz-
tük a Gárdonyi „iskola” és kisiskola 
épületét, ahol Gárdonyi Géza tanított 
és Kodály Zoltán zenét gyűjtött. Láttuk 
az egyháztörténeti és egyházművészeti 
kiállítást. A tájház megtekintésével 
kicsit visszatérhettünk a XIX. szá-
zadb. A tájház most is az őrzi eredeti 
formáját: tisztaszoba, füstös konyha, 
lakószoba eredeti bútorokkal, hasz-

nálati tárgyakkal berendezve. Ezután 
a Gesztenyés vendéglőben az izsáki 
polgármester úr vendégei voltunk egy 
finom ebédre, ezúton is szeretnénk 
megköszönni figyelmességét! Ebéd 
után utunk, Göllére vezetett. Gölle 
Kaposvártól 30 km-re fekvő telepü-
lés. Itt született 1900. január 25.-én 
Fekete István. Édesapja kántortanító 
volt, s a barokk jegyeket viselő falusi 
templomban kántorkodott, ahol mi 
egy litániát imádkoztunk el, majd át-
sétáltunk a Fekete István Emlékházba, 
ahol megtekinthettük hol is született 
az író. Kevés olyan ember van, aki 
ne olvasta volna a Vukot, az erdész-
vadász irodalom legismertebb művét. 
Megkoszorúztuk az író sírhelyét a helyi 
temetőben. Ezután elindultunk haza-
felé. Cecénél még megálltunk igazi 
magyar dinnyét vásárolni, és zárásként 
fagyiztunk egy jót. Igazán szép lelkinap 
volt, de nem csak lelkileg gazdagodva, 
hanem kulturálisan feltöltődve tértünk 
haza Izsákra. A zarándokok nevében 
szeretném megköszönni Imre atyának, 
hogy megszervezte ezt a szép napot!
A karitász csoport nevében:

Kovácsné Holics Anikó
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Közétkeztetés és szociális étkeztetés
megszervezéséhez árajánlatok bekérése

Izsák Város önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2011. szeptember 11-én 
tartotta soron következő ülését. A 
lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentésben 17 testületi határozat 
végrehajtásával kapcsolatos intézke-
déseket ismerhette meg a testület és 
egyhangú szavazással döntött annak 
elfogadásáról.
Az államháztartási törvény módo-

sulása miatt 2012. szeptember 15. 
napjáig „a polgármester   a helyi 
önkormányzat gazdálkodásának 
első félévi helyzetéről szeptember 
15-éig írásban tájékoztatja a képvi-
selő-testületet. A munkaterv elfo-
gadásakor még a korábbi gyakorlat 
szerint a beszámoló szóhasználat 
szerepelt a napirendi pontban. A 
Képviselő-testület a tájékoztatást 
tudomásul vette és a napirendi 
ponthoz kapcsolódóan megalkotta 
Izsák Város Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) 
önkormányzati rendelet módosítá-
sáról szóló 12/2012.(IX.12.) számú 
önkormányzati rendeletét, melynek 
teljes szövege e lapszámban közzé-
tételre kerül.
A társulási megállapodás szerinti 

kötelezettségének tett eleget a Kép-
viselő-testület amikor elfogadta a 
„Beszámoló a Kiskőrös és Térsége 
Többcélú Társulás 2012. I. félévi 
munkájáról „ szóló előterjesztést. 
Izsák települést csak a gyepmesteri 
teleppel kapcsolatos döntés érintet-
te, mivel a „nevelési intézmények 
fejlesztése„ című pályázatot egyedül 
nyújtotta be az Izsák Kodály Zoltán u. 
2. szám alatti óvoda vonatkozásában 
és a kiviteli költségekhez 95 százalé-
kos támogatást nyert el 119.185.623 
Ft összegben. A régiót érintő 18 pá-
lyázatból 5 volt eredményes és ezek 
között szerepel Izsák. Megfogalma-
zódott a társulásból történő kilépés 
gondolata is, de erről csak akkor 
érdemes dönteni, ha a területrende-
zési és területfejlesztési hatáskörök 
tisztázásra kerülnek és az új törvény 
megalkotásra kerül.
A negyedik napirendi pont keretében 

Gréczi Gábor egyesületi elnök szóban 
tájékoztatta a Képviselő-testületet és 
az ülés munkáját televízión követő 
polgárokat a Sárfehér Sportegyesület 
munkájáról. Az elmúlt szezonbe-
li eredményes megyei I. osztályú 
szereplés után a labdarúgócsapat 
- a szponzori támogatások csökke-
nése miatt – a megyei III. osztályban 
szerepel a 2012/2013-as bajnoki 
szezonban. A csapatot izsáki labda-
rúgók alkotják és egy alulról építkező 
folyamatot kívánnak elindítani. 
Az ötödik napirendi pont keretében 

az adóigazgatási munkáról adtam tá-
jékoztatást és kérelemmel fordultam 
Izsák város adófizető polgáraihoz a 
befizetések határidőre történő teljesí-
tése érdekében. Látható, hogy vannak 
olyan adózók, akik gyakorlattá tették, 
hogy ők önként nem tesznek eleget 
fizetési kötelezettségüknek. Ellenük 
a jogszabályi lehetőségek teljes re-
pertoárjának igénybevételével lépünk 
fel. Az első adóslista lapunk októberi 
számában kerül közzétételre. A ta-
lajterhelési díjjal érintettek esetében 
egy ellenőrzés elvégzését vállaltam 
fel, mivel a vonatkozó jogszabályok 
és a víziközmű – szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény esetükben 
határidővel rákötési kötelezettséget 
állapít meg. A napirendi ponttól 
idegenként felmerült a romos épü-
letek és lakókörnyezet ügye is. Ezzel 
kapcsolatban a szükséges ellenőr-
zések elvégzésre kerülnek. Kérem, 
hogy akiket érint azok az ellenőrzés 
megkezdéséig önként tegyenek ele-
get kötelezettségüknek, mivel nem 
mindenáron szeretnénk alkalmazni 
a tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartások szabályozásáról szóló 
11/2012.(VI.27.) önkormányzati 

rendelet szankcióit.
A hatodik napirendi pont keretében 

a közétkeztetés és szociális étkeztetés 
megszervezésével kapcsolatos ajánla-
tok bekéréséről döntött a Képviselő- 
testület.
A döntés előkészítését indokolta, 

hogy a városi takarékossági program 
keretében csökkenteni kell a ráfordí-
tásokat, teljesíteni kell a vonatkozó 
jogszabályi előírásokat és megbízható 
módon teljesíteni kell az étkezésre rá-
szorulók (hátrányos helyzetű gyerme-
kek, iskolások, időskorúak) részére a 
zavartalan ellátást. Az ajánlati felhívás 
e lapszámban közzétételre kerül.
Évek óta probléma volt az I. számú 

háziorvosi körzet betöltésének (a 
praxis megőrzésének) kérdése. A saj-
nálatos lakosságszám (elsősorban a 
gyermekek)  csökkenés miatt éltünk a 
lehetőséggel, hogy egy területi ellátási 
kötelezettséggel működő vegyes kör-
zetet hozzunk létre. Ennek nyomán 
került sor a háziorvosi, gyermekorvosi 
és fogorvosi körzetek meghatározá-
sáról szóló 13/2011.(VI.29.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról szó-
ló 13/2012.(IX.12.) önkormányzati 
rendelet megalkotására. Ez valójában 
egy mondattal egészítette ki a volt 
I. számú háziorvosi körzet területi 
leírását a többi változatlan maradt. 
A rendelet közzététele lapunkban 
megtörténik. 
A testület a napirendi ponthoz 

kapcsolódóan jóváhagyta „az önkor-
mányzat kötelező feladatát képező 
egészségügyi alapellátás körébe 
tartozó egészségügyi szolgáltatások 
biztosítására (ellátására) az izsáki 
vegyes körzetben című megállapo-
dást”. Ez utóbbi a finanszírozáshoz 
volt szükséges.
A bejelentések között a Polgármes-

ter Úr tájékoztatást adott az Uzovics- 
telepi honvédségi ingatlanok haszno-
sítására irányuló kezdeményezésről, 
a játszótér elkészültéről, a rendezési 
terv szakhatósági véleményezési 
eljárásának befejezéséről. 
Itt ki kell emelni, hogy a főépítészi 

eljárás befejezése után az anyag 
rendszerezett állapotban lakossági 
közszemlére kerül, melyről újságunk, 
az izsáki televízió és a város honlapja 
felhívást fog közzétenni. A város pol-
gárainak 30 nap áll rendelkezésére a 
módosításokkal kapcsolatos vélemé-
nyünk kinyilvánítására. A jogvesztő 
határidő letelte után a Képviselő-tes-
tület rendeletet alkot a változásokról 
és ezzel lezárul egy közel három éves 
folyamat. Itt rögzíteni kell, hogy az 
időközbeni jogszabályi változások 
miatt a módosítás ugyanazokon az 
eljárásokon ment keresztül, mint ha 
egy teljesen új tervet készítettünk 
volna.
A Polgármester Úr tájékoztatást 

adott a Kormányportál kialakításával 
kapcsolatos előkészítési eljárásról, 
mely szerint várhatóan 9 köztisztvi-
selő kerül át a járási hivatal állomá-
nyába, de a feladatellátás változatlan 
helyen történik majd. A feladatellátás 
módjáról, a költségek viseléséről még 
nincs pontos információ, így addig 
erről beszélni csupán találgatás.
Bejelentette, hogy a közmunkaprog-

ram keretében vásárolt gréder mun-
kára történő előkészítése megtörtént, 
most már csak a munkák minőségi 
végzéséhez szükséges csapadék meg-
érkezésére várunk és a karbantartási 
munkák a mezőgazdasági bizottság 
által meghatározott munkaterületek 
sorrendjében megkezdődnek.
Elmondta, hogy a Nemzeti Vágra 

2012. szeptember 14-15-én Buda-
pesten kerül megrendezésre, ahol 
településünket Ádám Dávid képviseli 
majd. Versenyzőnknek sok sikert kí-
vánunk.
A Polgármester Úr elismerését és 

köszönetét fejezte ki a Tegyünk Izsá-
kért Egyesületnek és Tetézi Lajosnak 

az augusztus 20-i (hagyományápoló) 
ünnepség színvonalas megszervezé-
séért és lebonyolításáért.
A Polgármester Úr tájékoztatta a 

lakosságot, hogy a szóbeszéd for-
májában megjelenő, „a roma nem-
zetiségűek pénzért történő Izsákra 
telepítése„ hír nem igaz. Izsák város 
Önkormányzata és Polgármestere 
elhatárolódik attól az álhírtől, hogy 
pénzzel segítik a különböző telepü-
lésekről hozzánk érkezőket.
A lakóhely megválasztása szemé-

lyiséghez kapcsolódó alapjog, így az 
önkormányzatnak nem áll módjában 
megakadályozni, hogy egyes izsáki in-
gatlanokat a más településről érkezők 
megvásárolják. Ezeket a magánjog 
területére tartozó ügyleteket az in-
gatlanok tulajdonosai kötik meg és 
erre ráhatása az Önkormányzatnak 
sohasem volt, így jelenleg sincs. A 
népesség-nyilvántartási adatok a 
hírt nem támasztják alá, így kérem 
a hírszerkesztőket, hogy hasznosabb 
formában próbálják meg felesleges 
energiájukat levezetni és a közösség 
javát szolgálva hitelesen tájékoztassák 
városunk polgárait. 
Ugyancsak a bejelentések között 

hangzott el a kóbor ebek mindig 
napirenden lévő ügye, az óvoda és 
iskola területén tanúsított magatar-
tások kezelésének szükségessége 
és a betörések elszaporodásának 
kérdése. A Polgármester Úr vála-
szában elmondta, hogy a szükséges 
intézkedéseket, kezdeményezéseket 
az Önkormányzat eddig is megtette és 
a továbbiakban is figyelemmel kíséri 
azok eredményességét.
Zárt ülésen a Képviselő-testület egy 

átmeneti segély elutasításával kapcso-
latban benyújtott fellebbezést tárgyalt 
meg és az eredeti döntést jóváhagyta a 
jogorvoslati kérelmet elutasította.

Bagócsi Károly címzetes 
főjegyző

Önkormányzati hírek

Folytatás a 7. oldalon

Ajánlatkérő: Izsák Város Önkormányzata (6070. Izsák 
Szabadság tér 1. Tel.: 76/568-062. Fax:76/569-001. 
Email: izsak@izsak.hu)
Az ajánlatkérő nevében eljáró személy neve: Mondok 
József polgármester.
Feladat: Az Önkormányzat fenntartásában lévő oktatá-
si- nevelési intézményekben a közétkeztetés biztosítása 
meleg főétel formájában és ezt kiegészítve biztosítani 
kell a rászorulók részére – külön határozattal elrendelt 
- a szociális étkeztetést. Szabad kapacitás terhére felnőtt 
étkeztetés biztosítható.
A szolgáltatás konkrét tárgya, mennyisége:
(A 2011. évi adatok alapján )
1.) Napköziotthonos óvoda gyermekei részére:
- tízórai                    35.684 adag
- ebéd                      32.196 adag
- uzsonna                 25.266 adag
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
2.) Általános Iskola és Napköziotthon ellátottjai ré-
szére:
- tízórai                    25.641 adag
- ebéd                      42.563 adag
- uzsonna                 25.641 adag
Élelmezési napok száma: 185 nap/év
3.) Szociális étkeztetés:
- ebéd                       10.013 adag
Élelmezési napok száma: 252 nap/év
4.) Felnőtt étkezés:
- ebéd                          3.042 adag
Élelmezési napok száma: 220 nap/év
A létszámváltozások miatt az éves adagszámok a tényle-
ges adatokhoz igazodóan -5 %-kal  eltérhetnek évente.
Szolgáltatási feladatok:
1.) Az étel kiszállítása a tálalókonyhákba (Óvodák: Ko-
dály Zoltán u. 2. és Kossuth Lajos u.85, általános iskola: 
Kossuth Lajos u. 39.) - az intézményvezetőkkel történt 
egyeztetés után -  a megállapított időpontokban.
2.) Az ételek kiszállításához szükséges- jogszabályi felté-
teleknek megfelelő engedélyekkel rendelkező gépjármű 
biztosítása és fenntartása.
3.) A Kossuth utca 39. szám alatt lévő tálalókonyha 
folyamatos üzemeltetése (az eszközök leltár szerint in-
gyenesen kerülnek a szolgáltató használatába, pótlásuk 
külön szerződés alapján)
4.) A nettó eladási adagárnak tartalmaznia kell az ételek 
kiszállításának költségét is. A szolgáltató a nettó eladási 
áron felül semmilyen jogcímen költségtérítésre nem 

tarthat igényt.
5.) Az intézményi közétkeztetés előzetes egyeztetés 
alapján az iskolai tanszünetben is folyamatosan bizto-
sítani kell csökkentett adagszámmal.
6.) A jelenlegi konyhai létszám átvétele, legalább egy 
éves foglalkoztatása. 
A szolgáltatás kezdési időpontja: 2013. január 1.
A szolgáltatás befejező időpontja: 2014. december 31.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
1.) Az Önkormányzat előleget nem fizet.
2.) Az ajánlattevő havonkénti számlázásra jogosult a 
tárgyhót követő hónap 15. napjáig.
3.) Az Önkormányzat a benyújtott számlát 8 napon belül 
ellenőrzi és annak ellenértékét banki átutalás formájában 
egyenlíti ki.
Az Önkormányzat részekre történő ajánlatot nem fogad 
el és az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot. Az ajánlatok értékelése: összességében legelő-
nyösebb ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlat, ezen belül 
elsősorban az ajánlati ár (70%), a jogszabályi ajánlások 
teljesítése az étlapok összeállítása vonatkozásában( 30 
%). Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, 
amely a részszempontok alapján a legmagasabb pont-
számot kapja (maximum100) .
Egyéb megfelelőségi mutatók:
1.) Étkeztetésre vonatkozó érvényes felelősségbizto-
sítás.
2.) A feladatellátáshoz szükséges végzettség (élelme-
zésvezető, szakács stb.) rendelkezésre áll, illetve azt a 
létszám átvételével biztosítja.
3.) Élelmiszerbiztonsági rendszer (HACCP) működé-
séről szóló igazolás.
4.) Készételek szállításához szükséges szabványos 
edényzet és gépjármű.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- A késedelmi kötbér mértéke a szerződés napi nettó 
összegének 1 %-a óránként, de legfeljebb összesen a 
vállalkozási szerződés nettó értékének 10 százaléka.
-  A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó 
összegének 25 %-a.
Ajánlattételi határidő: 2012. október 15. napja 10 óra. 
Közzétételi helyek:
1.) Izsák város honlapja,
2.) Izsáki Hírek szeptemberi száma,
3.) Izsáki Televízió.
Az ajánlat benyújtásának helye: Izsák Város Címzetes 
Főjegyzője (6070. Izsák Szabadság tér 1.)
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete

A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megha-
tározásáról szóló 13/2011.(VI.29) önkormányzati rendelet 

módosításáról.

Izsák Város  Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényes 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában és (2) bekezdésében, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152.§ (2) bekezdésében foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja meg:
1.§
A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló 13/2011.(VI.29.) önkor-

mányzati rendelet ( ovábbiakban: R) 2.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Izsák városban három háziorvosi körzeti működik, ebből egy területi ellátási kötelezettség 

nélkül.
(2) Az I. számú háziorvosi körzet összevonásra kerül az önálló házi gyermekorvosi körzettel és a 

továbbiakban vegyes körzetként működik, területi ellátási kötelezettséggel.
(3) A vegyes körzet és a háziorvosi körzetek területi leírását e rendelet 1. számú melléklete tar-

talmazza.
2.§
A R. 3.§-a hatályát veszti.
3.§.
E rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba.
I z s á k, 2012.szeptember 11.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

A 13/2012.(IX.12) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

a.) Vegyes körzet ( I. sz. háziorvosi és gyermekorvosi)  területi leírása
(Izsák, Bajcsy-Zs. u.5.)
Alma utca, Andrássy utca, Aradi utca, Arany János utca, Bajcsy Zsilinszky u. páratlan oldal 

9-től végig, Bajcsy-Zsilinszky u. páros oldala 14-től végig, Bartók Béla utca, Batthyányi utca, 
Báthori utca páros oldal, Béke utca, Bihari utca, Bocskai utca, Bottyán utca páros oldala, Cege-
rétsor utca, Damjanich utca, Deák Ferenc utca,  Dobó István utca, Dózsa György tér, Eötvös 
utca, Gárdonyi Géza utca, Hold utca, Hunyadi utca páros oldal 2-8-ig., Hunyadi utca páratlan 
oldal 1/a., Jászai Mari utca, Jókai Mór utca, Kálvin tér, Károlyi utca, Kecskeméti út páratlan 
oldala, Kertész utca, Kiskőrösi utca, Kocsis Pál utca, Liliom utca, Losonczi utca, Muszály utca, 
Nádas utca, Nefelejcs utca, Orgoványi út, Pásztor utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Rózsa Ferenc 
utca, Sárfehér utca, Szajordülő , Szent István tér, Széchenyi utca páros oldala 18-tól végig, Szé-
chenyi utca páratlan oldala 21-től végig, Szigligeti utca, Szily Kálmán utca, Szőlő utca, Teleky 
utca, Tompa Mihály utca, Vadász utca, Vörösmarty utca, Wesselényi utca, Zrínyi utca, felnőtt 
lakossága és Izsák város közigazgatási területének teljes gyermek lakossága.

A háziorvosi körzetek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra. 
b.) II. sz. háziorvosi körzet: Izsák, Bercsényi u. 13., Ady Endre utca, Attila utca, Árpád utca, 

Bajcsy-Zsilinszky köz, Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal  1-7-ig, Bajcsy-Zsilinszky utca 
páros oldal 2-12-ig, Báthori utca páratlan oldal, Bem József utca, Bottyán utca páratlan oldal, 
Cserniczky utca, Dankó utca, Erkel Ferenc utca, Fenyő utca, Fleming utca, Garai tér, Holló 
utca, Hunyadi utca páros oldala 10-től végig, Hunyadi utca páratlan oldala 1-től végig, József 
Attila utca, Kada Elek utca, Kinizsi utca, Kiss János utca, Kossuth Lajos utca páros oldala, 
Kovács Aladár utca, Kun utca, Madách utca, Matyódülő, Mária utca, Mátyás király utca, Má-
tyási József utca, Mező utca, Nap utca, Nyár utca, Radnóti Miklós utca, Ságvári Endre utca, 
Séta utca, Sütő utca, Szabadság tér, Tessedik Sámuel utca, Tél utca, Uzovicstelep, Vadasdűlő, 
Vasút utca ,Zöldfa utca

c.) III. sz. háziorvosi körzet: Izsák, Kossuth tér 6., Bajza utca, Bercsényi utca, Berzsenyi utca, 
Bocsányi utca, Csokonai utca, Diófa utca, Dugonics utca, Fürst Sándor utca, Garai utca, Gábor 
Áron utca, Gedeon dűlő, Gorkij utca, Gödör utca, Gyulai Pál utca, Jósika utca, Katona József 
utca, Kazinczy utca, Kazinczy köz, Kecskeméti út páros oldala, Kisfaludy utca, Kisizsák, Kodály 
Zoltán utca, Kossuth tér, Kossuth Lajos utca páratlan oldal, Kölcsey Ferenc utca, Külsőszékes 
utca, Móricz Zsigmond utca, Ősz utca, Pacsirta utca, Somogyi Béla utca, Széktói utca, Tavasz 
utca, Táncsics Mihály utca, Thaly köz, Thaly tér, Tóth Kálmán utca, Váci Mihály utca, Vásártér 
utca, Zlinszky utca.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012.(IX.12.)önkormányzati  rendelete

Izsák Város önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés 
a.) pontjában és  (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásától kiadott 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra-  Izsák Város Önkormányzatának 4/2012.(II.28.) 
számú költségvetési rendeletét  az alábbi szerint módosítja.
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet( 

a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2012. évi költségvetésének
    főösszegét                      905.237  ezer forintban
    a) költségvetési bevétel összegét     905.237  ezer forintban,
    b) költségvetési kiadás  összegét     905.237  ezer forintban 
    állapítja meg.
2.§
A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek főösszege 905.237 ezer forint, melynek 

forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a 1. számú melléklet 
tartalmazza.
3.§
A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2012. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az  alábbi 

részletezéssel határozza meg:
 Megnevezés:     

  
Működési kiadások előirányzata összesen:  760.452  ezer Ft, melyből
 a) személyi jellegű kiadások:  329.714  ezer Ft
 b) munkaadókat terhelő járulékok és
              szociális hozzájárulási adó 80.284  ezer Ft
 c) dologi és egyéb folyó kiadások:  197.041  ezer Ft
 d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 142.301  ezer Ft
 e) egyéb működési célú támogatások : 10.112  ezer Ft
4.§
A R. 7.§ (1)- (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 693.895 

ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú melléklet 
tartalmazza. 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 311.609 

ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások  221.538 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás 51.235 ezer Ft,
    - munkaadót terhelő járulék és szociális
      hozzájárulási adó 7.888 ezer Ft.
   - dologi és egyéb folyó kiadások 24.172 ezer Ft
   - ellátottak pénzbeli juttatásai 138.243 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások 90.071 ezer Ft, melyből
    - beruházások 21.944 ezer Ft
    - felújítások 68.127 ezer Ft
(4) Az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet tartalmazza. 
5.§
A R. 8.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 

152.933 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) kapott támogatás (normatív hozzájárulás) 11.702 ezer Ft
b) közhatalmi bevétel( hatósági jogkörhöz kötött bevétel) 10.000 ezer Ft
c) intézményi működési bevétel(egyéb sajátos bevétel) 260 ezer Ft
d) fenntartói finanszírozás 130.971 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 
152.933 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. 
Ennek részletezése:
a) személyi juttatás 79.512 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 20.967 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 42.342 ezer Ft
d) egyéb működési célú kiadások 10.112 ezer Ft
6.§
A R.9.§- helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének bevételi 

főösszegét 350.396 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevételek: 341.396 ezer Ft, melyből
     - kapott (költségvetési támogatás) 152.220 ezer Ft
       - ebből: normatív hozzájárulás 124.855 ezer Ft
                    normatív kötött felhasználású támogatás 24.365 ezer Ft

     - intézményi működési bevétel 16.500 ezer Ft
       - ebből: intézményi térítési díj 14.400 ezer Ft
                    egyéb sajátos bevétel 2.100 ezer Ft
     - fenntartói finanszírozás 181.676 ezer Ft

b) felhalmozási célú bevétel: 9.000 ezer Ft
    - ebből: támogatás (pályázati) 3.000 ezer Ft
                 fenntartói finanszírozás 6.000 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2012. költségvetésének kiadási 

főösszegét 350.396 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások 341.396 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás: 183.563 ezer Ft
    - munkaadót terhelő járulék és 
      szociális hozzájárulási adó 47.211 ezer Ft
    - dologi és egyéb folyó kiadások 106.564 ezer Ft
    - ellátottak pénzbeli juttatásai 4.058 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások 9.000 ezer Ft
    - ebből: beruházások 9.000 ezer Ft
7.§
A R. 11.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének 

bevételi főösszegét13.837 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) kapott támogatás( költségvetési normatív támogatás 4.823 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás 9.014 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének kiadási 

főösszegét 13.837 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 10.398 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és 
    szociális hozzájárulási adó 2.845 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 594 ezer Ft.
Záró rendelkezések
8.§
Ez a rendelet 2012. szeptember 12. napján lép hatályba.
I z s á k, 2012. szeptember 11.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terem 2012, október 
15. napján 11 órakor.
Eredményhirdetés: 2012. október 24. napja 9 óra. 
A szerződés megkötésének tervezett napja: 2012. október 30.
Egyebek:
1.) Az Önkormányzat az ajánlathoz csatolandó igazolást, nyilatkozatot egyszerű fénymásolati 
formában is elfogad.
2.) Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevőt terheli.
3.) Az ajánlat elkészítéséhez szükséges adatok vonatkozásában információ kérhető: Bernáth Gá-
borné élelmezésvezetőtől (20/4672-639), Bagócsi Károly címzetes főjegyzőtől (30/872-2054)
4.) Az ajánlatot egy eredeti és három másolati példányban gépelve, vagy nyomtatva, tartalom-
jegyzékkel ellátva, folyamatos oldalszámozással, roncsolásmentesen, nem bontható kivitelben 
(spirálozva, összefűzve stb.), a képviseletre jogosult eredeti aláírásával ellátva kell benyújtani. 
5.) Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy ajánlatkérését – figyelemmel az általa 
fizetendő költségvetési támogatásokra – a szerződés megkötéséig visszavonhatja.
6.) Az árajánlatok elbírálásánál a hatályos Közbeszerzési Szabályzat eljárási rendjét kell figye-
lembe venni.
I z s á k, 2012. szeptember 11.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Folytatás a 6. oldalról
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Vegyészcsapattal 
főztünk Szolnokon

A futamok szeptember 4-ei budapesti sorsolásán 
a Sárfehér Néptánc Együttes táncosai is közremű-

ködtek

Izsák az V. Nemzeti Vágtán

Folytatás az 1 oldalról.
Csányi Sándor a Szolno-

ki Gulyásfesztivál létre-
hívója, főszervezője ak-
kor tagja volt az ételeket 
értékelő izsáki zsűrinek, 
s annyira ízlett neki az 
izsáki Fodor Anna és csa-
pata főztje, hogy meghív-
ta őket Szolnokra, idén 
képviseljék ők Izsákot. 
Anna végzett, doktoran-
dusz vegyészmérnök, csa-
patának tagjai szintén, 
akikkel az egyetemen is 
évfolyamtársak voltak. A 
hat lány jó barátnő, s bár 
távol laknak egymástól, 

gyakran szerveznek közös 
programokat, ilyen volt 
az izsáki főzés is. Hogy 
Szolnokon mégsem ha-
tan, hanem öten főztek, 
annak az az oka, hogy 
Fodor Anna egy franciaor-
szági ösztöndíjat kapott, 
s ekkorra már elutazott. 
Társai, Kókai Eszter, Se-
bestyén Éva, Kiss Kata, 
Dorkó Zsanett és Deák 
Szilvia azonban örömmel 
álltak ismét bogrács mel-
lé, s Izsák képviseletében 
egy kiváló gulyást főztek 
Szolnokon.                        

-te-

A Juhász család ismét nagy sikert aratott tésztáival, két napon át több ezer 
VIP vendég fogasztotta, dicsérte a belőlük készült ételeket. A slambucot Garai 

Lajos hortobágyi csikós és Antal János főzte

Izsáki ifjúsági résztve-
vője is volt a Vágtának, 
Tóth Renáta az amerikai 
polgárháborúban har-
colt magyar huszárok 
emlékét idéző Zágonyi-

futamban szerepelt

Szijjártó Péter: A ma-
gyar identitás része a 

lovaskultúra 

Folytatás az 1. oldalról
Arra a kérdésünkre, hogy 

a kormány miért tartja 
fontosnak a magyar lo-
vaskultúra kiemelt támo-
gatását, a következőket 
válaszolta: „Mi ezt egy 
nemzeti kincsnek tartjuk. 
A magyar nemzet egyik 
legfontosabb jó tulajdon-
sága, hogy szeretjük a 
lovakat, ezeket a szép, 
gyors, okos és erős álla-
tokat. Igazi lovas nemzet 
vagyunk, s ha ez így van, 
akkor ezt a területet sem 
szabad lebecsülni félre 
tolni, hanem támogatni 
kell. Ezért aztán a kor-
mány is egyértelműen 
elkötelezett a lovassport mellett, a lovas élet támo-

gatásában.”
A hagyományoknak 

megfelelően, egy-egy sá-
torban idén is bemutat-
kozhattak a versenyen 
szereplő települések. E 
bemutatókat egy zsűri 
értékelte. Izsák bemu-
tatója a hetvenkét sátor 
között a 3. helyezett 
lett, 2 millió forintos 
országos online hirde-

és működtette. A kiállí-
tási tárgyak Budapestre 
juttatásban, elrendezé-
sében Bátri Krisztián 
segédkezett. A siker a 
Tegyünk Izsákért Egye-
sületé is, hiszen a sátor 
összeállítóinak többsége 
az egyesület tagja is.
Ádám Dávid első vág-

tamegmérettetésén ki-
válóan helytállt, hiszen 
az erős és tapasztalt ver-

senyzők alkotta mezőny-
ben bekerült a közép-
döntőbe. Mint elmond-
ta, maga is elégedett 
teljesítményével, hiszen 
újoncként már annak is 
örülhetett volna, ha az 
elődöntőben teljesíteni 
tudja a köröket, ehhez 
képest a középdöntő-
ig jutott, ahol harma-
dikként ért célba. Nem 
tartja kizártnak, hogy 
jövőre ismét elindul a 
versenyen.
Az idei versenyre való fel-

készülésben és a versenyen 
Juhász Ferenc és Huszta 
Róbert segítette Dávidot.

-tetézi-

tési lehetőséget nyerve 
ezzel a város számára. 
A Geszti Péter vezette 
zsűri értékelése szerint 
az izsákiak összeállítá-
sukban – melyben helyi 
termékek, termények, a 
várost bemutató tablók, 
s Varga István életnagy-
ságú bábjaival felépített 
életképek szerepeltek 
– jól ötvözték, s mutat-
ták be a múlt és a jelen 
helyi értékeit. A bemu-
tatót Sörösné Boldoczki 
Tímea, Krasznai Szilvia, 
Kanizsai Ágnes, Varga 
István, Tetézi Attila, Te-
tézi Lajos állította össze 

Izsáki  vigasságokIzsáki  vigasságok
Programok
10.00  megnyitó

 bemutatója
10.30

13.30   

13.40

14.00
14.20

14.45

15.00
15.30
15.45
17.00

a
20.00

a 

 –

A hetvenkét bemutatkozó sátor versenyében Izsák 
a �. helyet szerezte meg 

Az izsáki termékeket idén a Grabonciás Kft. sajtjai 
képviselték sikerrel, sokan kóstolták, vásárolták 

finom készítményeiket
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Podmaniczki Imre esperes plébános atya 
„ezüstizsáki” lett!

Interaktív tábla konferencia 
izsáki résztvevővel

„Itt a nyár, a DLC7 
színpadról színpadra jár!”

Nagy ünnepre gyűltünk 
össze a katolikus temp-
lomban 2012. szeptember 
3-án. Imre atya ezen a na-
pon adott hálát azért hogy 
(napra pontosan) 25 évvel 
ezelőtt érkezett Izsákra a 
katolikus közösség veze-
tésére, és szolgálatára. Ő, 
ahogy a szentmise végén 
is megemlékezett erről azt 
mondta, hogy bronzérmes 
abban a tekintetben, hogy 
amióta anyakönyvezés fo-
lyik a plébánián, a harma-
dik leghosszabban itt élő 
plébános. Kiss Gábor atya 
az első, aki 29 évet szolgált 
Izsákon!
Mindenkit hívtunk erre az 

ünnepre, és akik el is jöttek, 
azokkal hálatelt szívvel 

adhattunk hálát az Isten-
nek az elmúlt 25 évért. A 
templom soha nem látott 
mértékben telt meg ének 
és az imádság hangjával! A 
hívő nép adakozásából egy 
hófehér miseruhával leptük 

meg a jubiláló Imre atyát!
Tartsa meg az Isten őt a 

szolgálatában, bennünket 
pedig a jó szó követés-
ében!

Földvári József 
diakónus

pedagógus részvételével, 
több mint 30 gyakorló 
pedagógus előadásával – 
köztük a www.etanarikar.
hu közösség legaktívabb 
résztvevői közül minden 
hónapban megválasztott 
és interaktív tananyagcso-
maggal jutalmazott Hónap 
Tanárai is megosztották 
ötleteiket a jelenlévőkkel, 
bemutatták mit és hogyan 
használnak, és mit tarta-
nak fontosnak az interak-
tív táblás oktatásnál. Az 
izsáki iskolából Molnárné 
Tóth Ibolya, Március Hó-
nap Tanára, kapott lehető-
séget a bemutatkozásra.

Augusztus 31-én Bu-
dapesten, a SYMA Csar-
nokban rendezte meg a 

Műszaki Kiadó a VII. Inte-
raktív Tábla Konferenciát 
és Módszertani Börzét 400 

Ha nyár, akkor sűrű 
edzések, majd fellépések 
jellemzik a Dance Love 
Club 7 csapatot, már évek 
óta. Miután kipihenték 
az év végi fáradalmakat, 
nyáron új erőre kapva új 
előadásokat készítve arra 
keres lehetőséget Rendek 
Tímea és csapata, hogy 
saját és lakóhelyük hírne-
vét elvigyék a környéken 
rendezett falunapokra és 
városi rendezvényekre. 
Az elmúlt években „az 
izsáki csapat” Akasztón, 
Szankon, Ágasegyházán 
és Kiskőrösön mutat-
kozott be, idén pedig 
már megjárták Bócsát, 
és második alkalommal 
a kiskőrösi szüreti napo-

kat is. Augusztusban egy 
különleges fellépési le-
hetőségen is részt vettek 
a Gold Dance csapattal 
közösen, egy flash mob 
rendezvényen, a Nemzeti 
Múzeum lépcsőjén táncol-

tak együtt. Szeptemberben 
15-én Ágasegyházán, majd 
29-én Kerekegyházán ta-
lálkozhat a nagyérdemű a 
csapattal, és természete-
sen az izsáki vigasságokról 
sem fognak hiányozni!

Olimpiai melegítő a COOP-tól
A Coop-kártya használók 

számára rendszeres akció-
kat szerveznek, melyeken 
rendre izsákiak is nyernek. 
A legutóbbi „Olimpiai láz” 
elnevezésű akcióban Hirt 
Sándorné nyert egy Adidas 
melegítőt, amely pontos 
mása az olimpikonok által 
viseltek. A nyereményt 
Mendi Andrea, a központi 
Coop-üzlet vezetője adta 
át a nyertesnek.

FOLYTATJUK! 

Emlékezés GUCSI ZOLTÁN halálának 1. évfordulóján

Távozni készült már Izsákról szeptember,
A termésnek örült itt sok szorgalmas ember,
Mi az, ami adta mindnyájunk örömét?
Hát a finom szőlő, a borrá érett Sárfehér.

Napkeltétől napnyugtáig művelték,
Ettől lett a szőlőből nagy érték,
Mert, hogy a fényes nap velük volt sokáig,
Lett itt szőlő, alma, szilva rogyásig.

Beindult a mozdony! Főztek sok jó pálinkát,
Sorba raktak sok versenyző itókát.
Ki főzte a legfinomabb pálinkát?
Azt megmondta a bíráló bizottság.

Aztán jöttek a sárfehér palackok,
Amit megtermeltek az izsáki parasztok,
Földművesek, mesterek, meg tanítók,
Ezt fizette munkájukért a homok.
Sok-sok ember készült a Sárfehér Napokra,
A munkáját ki-ki, ahol érte, ott fogta.
Lett mulatság, háromnapos Izsákon,
Ilyen ünnep nincs még egy a világon!

Nem mindenki jöhetett el mulatni,
Egy családból végleg elment valaki.
Elnézést, de nem „valaki”, 
APJA e szép családnak,
Híres, neves szakembere Izsáknak.

Egy barát emlékére

Ó, szeptember, mit tettél a világgal?
Mért bántál így ezzel a szép családdal?
Hatvannégy évesen kellett Ő tenéked,
Szívtelenül intézted az egészet.

Két hét múlva újra eljött sok ember:
Elbúcsúzni jöttek ők a férjtől, az apától,
A kertésztől, borásztól, a szomszédtól, baráttól,
Aranyszívű nagyapától, meg a példás gazdától.
Gucsu Zoli, hűséges jó barátunk.
Ilyen barát nem lesz még egy minálunk.
Nem lesz oly jó kertész, borász szakember,
Mint Te voltál, akit elvitt tőlünk szeptember.

Itt maradt a szorgos család utána,
Felesége, két fia meg a leánya,
Velük együtt sirattuk a barátot.
Soká éljen hírneved, meg családod!

Kinn a temetőben várta édesanyja,
Kitől a legtöbbet, az életet kapta.
Együtt nyugszik most már anya és a fia,
Két szív együtt pihen, nem válnak el soha!

Budapest, �01�. január 11.
Molnár István (Pista bácsi)

Az Oltalom Alapítvány 
Szeretettel meghívja Önt, 
családját és barátait a MI-
TŐL BETEG A VILÁG? 
című előadás sorozatra, 
hétfőként 18 órai kezdet-
tel az Izsáki Pártok Házába 
(OTP felett).

1. Október 1. A hosszú 
és betegségmentes, mi-
nőségi élet törvényei... 
Előadó: Fekete Zsolt élet-
mód-tanácsadó.
2. Október 15. Hogyan 

társítsuk egymással éte-
leinket? Az ételek páro-
sításának tudományos 
elvei. Komplettálás, táp-
anyag-kiegészítés, élettani 
érték növelése. Mit mivel 
jobb enni és mivel kevés-
bé? Milyen betegségeket 
okozhat a rossz párosí-
tás? Élelmiszerkémiai és 

főzéstechnikai ismeretek. 
Előadó: Tóth Gábor élel-
miszeripari-tartósítóipari 
technológus mérnök.
3.Október 22. Termé-

szetes gyógymódok és 
Krisztus gyógyításai I. 
Előadó: Szabó Antal
4. November 5. Ter-

mészetes gyógymódok és 
Krisztus gyógyításai II. 
Előadó: Szabó Antal
5. November 12. Ha az 

epe bajban van. Az epe-
betegségek megelőzése 
egészségtudatos étrend-
del. Epevédő és kímélő 
diétás ajánlások, újabb 
megfigyelések. A reform-
táplálkozás szerepe az 
epebetegségek megelő-
zésében. Előadó: Tóth 
Gábor élelmiszeripari-
tartósítóipari technológus 
mérnök.

6. Deember 3. Termé-
szetes gyógymódok és 
Krisztus gyógyításai III. 
Előadó: Szabó Antal
7. December. 10. Mi 

lakik a belekben? Élet a 
vastagbélben. A bélflóra 
sokoldalú egészségvédő 
és immunerősítő szerepe, 
a bélvédelem bástyáinak 
erősítése. Prebiotikus ét-
rendi stratégiák. Előadó: 
Tóth Gáror élelmiszeripa-
ri-tartósítóipari technoló-
gus mérnök.
Az előadások után be-

szélgetésre, kérdések fel-
tevésére és szükség esetén 
magánbeszélgetésre is 
van lehetőség! Könyvek, 
hanganyagok vásárlására 
is van mód.
A belépés díjtalan. Min-

denkit szeretettel vá-
runk!

Lada 
találkozó 
Izsákon 
október 

7.-én 
9-17 

óráig.Gucsi Zoltán a tavalyi Sárfehér Napok 
idején hunyt el.
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péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
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AZ IZSÁKI ÁFÉSZ BÉRBE ADJA 
      - A volt Bútorbolt (presszó mellett) két  
(62 és 47 négyzetméteres) üzlethelyiségét. 

- A Rákóczi utcán lévő 55 négyzetméteres raktárát

- Központi irodájában klimatizált, internettel 
endelkező irodáit.

Érdeklődni: (munkanapokon, 8-16 óráig) 
Izsák, Dózsa tér 1. Telefon: 76/374-211 

Jót, jó áron az ÁFÉSZ élelmiszerboltjaiból!
2012. 09.19-2012. 10. 01-ig

Jar mosogató 500 ml  249 Ft/db   498 Ft/l
Bonux kompakt mosópor 2 kg  889 Ft/cs  445 Ft/kg
Kávémix utántöltő inst. 75 g  409 Ft/db  5453 Ft/kg
Pepsi cola 2,5 l  339 Ft/db  136 Ft/l
Ráma margarin krém kocka 250 g  199 Ft/cs  796 Ft/kg
Winer extra kávé 250 gr  449 Ft/cs  1796 Ft/kg
Könnyű és Finom joghurt 4*125 g  219 Ft/cs  438 Ft/kg
Coop trappista sajt  1149 Ft/kg
Rónasági trappista sajt  999 Ft/kg

IskolakezdésI akcIó!
Gyermek szemvizsgálat az izsáki 
Látszerész üzletben 7 éves kortól

Gyermeke szemüveglencséje legyen: 
törésálló, könnyű és vékony, karcálló, páramentes

A szemüvegkeret árából 
50%-ot elengedünk. 

Izsák, Szabadság tér 3-5.

Izsák központjában belvíz-
mentes helyen kétszobás + 
nappalis új fürdőszobás, új köz-
ponti fűtéses, teljesen alápincé-
zett, szuterénes, dupla garázsos 
családi ház, gondozott kerttel 
eladó. Érd.: 70-295-3477

RADAL radiátor 600/15 és 
600/17  méretben, INDESIT 
kondenzációs szárítógép eladó. 
Érd.:06-70-4567-531   

Zanussi hűtőszekrény 210 lite-
res hűtőtér + 15 literes fagyasz-
tó eladó. Irányár 26.000,-Ft
Érd.:06-70-5566- 504

Izsák belvárosában 2000 m2 
telekkel felújított 110 m2-es  
családi ház 60 m2melléképület-
tel 16.500.000,-Ft-ért  áron alul 
eladó. Érd.:06-30-6828-222

Betegség miatt a Nefelejcs 
presszó kiadó!

Szántót, legelőt vásárolunk a 
piaci ár felett! Ajánlatát kérjük 
a művelési ág, helyrajzi szám, 
vételár, telefonszám és címe fel-
tüntetésével a Traktoralkatrész 
üzletben szíveskedjen leadni.

Müller Sírkő  
Gránit-márvány-mûkõ 

síremlékek a legolcsobbtól 
a prémium minőségig kedvező áron. 

Kérésére otthonában számítógépes 
bemutatót tartok, ingyenesen. 

Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb 
döntést tudja meghozni.

Látogasson el hozzám nézze meg 
bemutatókertjeimet: Szabadszálláson, 

Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és Solton is az 
önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyez-

tetni szíveskedjen) 
Vagy nézze meg honlapomat: 

www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu  
Miért fizetne többet!!??   

Müller Zoltán 
kőraragó, épületszobrász, sírkőkészítő  

Szabadszállás Bajcsy-Zs. u. 12-13.
TEL: 06 70/4570-070 06 20/280-9731  

vagy 06 76/353-092 (esti órákban)

Születtek: Benyovszki Hunor (anyja: Sztakó Erika), Cséplő Anna 
(anyja: Vékony Erzsébet), Cséplő Zsombor, Cséplő Zétény (anyja: 
Izsák Bernadett), Fehér Lotti (anyja: Vörös Alexandra), Hörcsög Mira 
(anyja: Kakulya Ramóna), Jakab Jázmin (anyja: Baranyi Gina), Jakab 
Rómeó Zoltán (anyja: Horváth Erzsébet), Patai Milán (anyja: Patai 
Edina), Patai Noel (anyja: Patai Natália), Szabó Erik (anyja: Peőcz 
Alexandra), Szabó Zorka (anyja: Mihályka Eszter), Sztakó Adél (anyja: 
Mélykúti Szilvia)
Házasságkötés: Bóni Ibolya Barbara – Kecskés Imre, Izsák Lejla 
– Feró Csaba
Meghaltak: Bócsai Imréné (Szabó Ida), 85 éves,Kossuth Lajos utca 
40., Felföldi Lászlóné (Lakatos Ilona), 85 éves, Mező utca 47., Hörcsög 
Zsófia, 91 éves,volt izsáki lakos, Patai József, 40 éves, Eötvös utca 3.

Az Izsáki látszerész üzletben 
(Izsák, Szabadság tér 3-5.) 

az éleslátás vizsgálatot 
Dr. Gombos Ferenc szemész szakorvos végzi 
Vizsgálat bejelentkezés alapján, személyesen 

az üzletben vagy a 06-20-237-5131 telefonszámon

Szolgáltatásaink: 
- computeres szemvizsgálat

- szemüveg készítés
- kontaktlencse illesztés

- szemüveg javítás

Boldog születésnapot!
89. születésnapja alkalmából soha el nem múló 
szeretettel, jó egészséget és közös örömökkel teli, 

boldog éveket kívánva köszöntik 
Németh Mihályné 

Bús Etelkát
szerető lánya, unokája és unokaveje

Boldog születésnapot!
89. születésnapja alkalmából soha el nem múló 
szeretettel, jó egészséget és közös örömökkel teli, 

boldog éveket kívánva köszöntik 
Németh Mihályné 

Bús Etelkát
szerető lánya, unokája és unokaveje

Szeptember 26. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:35: Az Oltalom Alapítvány 
           egészségügyi sorozata

Szeptember 27. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Természetvédelem 
           határok nélkül 7.

Október 3. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Nemzeti Vágta 2012.

Október 4. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:00: Nemzeti Vágta 2012. 
           (ism.)

Október 10. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Izsáki vigasságok

Október 11. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Izsáki vigasságok (ism.)

Október 17. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism)
20:05: Tavaszi hangok – 
           Terebessy Éva estje

Október 18. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: ITV Híradó
20:40: Természetvédelem 
            határok nélkül 8.


