
2013. augusztus 16. Ára: 150 FtXXIII. évfolyam 8. szám

Önkormányzati lap Megjelenik havonta

XXIX. 
Izsáki Sárfehér Napok
VIII. Négyesfogathajtó

 Európa-bajnokság
Szeptember 26-27-28-29.

Fogathajtó Európa-
bajnokság Izsákon

Mint arról lapunkban 
már beszámoltunk, szept-
ember 26–29. között Izsá-
kon, a XXIX. Izsáki Sár-
fehér Napok keretében 
kerül megrendezésre a 
VIII. Négyesfogathajtó 
Európa-bajnokság. Ko-
moly elismerése ez az 
Izsákon folyó lovasverseny 
rendezésnek, de a magyar 
lovassportnak is. Különö-
sen annak tükrében, hogy 
1971-ben az első Eb-t is 
hazán rendezte. Mondok 
Józsefet, városunk polgár-
mesterét, a Magyar Lovas 
Szövetség alelnökét, a 
fogathajtó szakág elnökét 
kérdeztük arról, miként 
lett ismét hazánk, ezen be-
lül Izsák a kontinensviadal 
helyszíne?
- Mi magyarok, mindig is 

kezdeményezők voltunk 
a fogathajtó sportban. Az 
1984-ben Szilvásváradon 
megrendezett (páratlan 
magyar sikert hozó) fo-
gathajtó világbajnokság 
kapcsán Fülöp herceg, a 
Nemzetközi Lovas Szö-
vetség elnöke a követ-
kezőket írta rólunk: „A 
nemzetközi fogathajtó 
sportban Magyarország 
mindig úttörő szerepet 
vállalt.” Mi úgy gondoljuk, 
hogy ennek a rólunk alko-
tott képnek most is meg 
kell felelnünk. De talán 
szerénytelenség nélkül 
mondhatjuk, hogy eddig 
is megfeleltünk, hiszen 
hat vb-t, egy Európa-baj-
nokságot és hat Lovas 
Világkupát rendeztünk 
eddig.
- Az Európa-bajnokságok 

rendezése viszont egy jó 
ideje szünetel már, most is-
mét mi kezdeményeztünk? 
- Igen, Magyarország 

2010-ben ismét kezde-
ményezett! Lázár Vilmos 
a Magyar Lovas Szövetség 
elnöke a Nemzetközi Lo-
vas Szövetségnek azt ja-
vasolta, hogy az 1971-ben 
Budapesten nagy szak-
mai- és közönségsikerrel 
megrendezett első Euró-
pa-bajnokság emlékére 
elevenítsük fel a konti-
nens-bajnokságot. Akkor 
a nagyon későn érkezett 
elfogadó értesítés miatt 
nem vállalkozhattunk a 
hírnevünkhöz méltó szín-
vonalas Eb-rendezésre. 
Így 2010-ben Hollandia 
a bredai nemzetközi ver-
senye keretében rendezte 
meg „beugróként” a VII. 
Eb-t.

- Most, szeptember 26-29. 
között azonban ismét Ma-
gyarország következik, s 
nem utolsó sorban Izsák.
- Van egy kis előtörténe-

te ennek az időpontnak 
és helyszínnek. Volt egy 
elképzelésünk, miszerint 
szeptember 19-22. között 
Budapesten a Városliget-
ben és a Kincsem Park-
ban, a feltehetően 100 ezer 
embert vonzó Országos 
Mezőgazdasági Kiállítás 
idején, a Nemzeti Vágtával 
együtt rendezzük meg az 
Eb-t. Ez egy olyan program 
lett volna, amilyen még 
nem volt, hiszen a főváros 
szívében eddig soha nem 
rendeztek fogathajtó ver-
senyt. S az OMÉK, a Vágta, 
valamint az Eb. egy igen 
színvonalas és gazdag prog-
ramegyüttest jelenthetett 
volna. Ám támadt egy aka-
dály. Eredetileg szeptember 
26-29. közé tervezetük az 
Eb-t, ezért e dátummal 
került be a nemzetközi 
versenynaptárba is. Ezt 
az időpontot kellett volna 
egy héttel előbbre hozni, 
hogy a budapesti komplex 
terv megvalósulhasson. A 
Nemzetközi Lovas Szövet-
ség hajlott is az időpont 
megváltoztatására, ám a 
hollandok megvétózták ezt, 
így maradunk az eredetileg 
meghirdetett szeptember 
végi dátumnál. 
A helyszín tekintetében 

nem volt vita, hiszen Izsák 
nemzetközi szintű fogat-
hajtó pályával rendelkezik. 
Az akadálypark felújítása 
és a lovak elhelyezését 
szolgáló infrastruktúra 
kialakítása Fintha Gábor 
technikai igazgató, a Nem-
zetközi Lovas Szövetség 
pályaépítőjének tervezé-
sével és irányításával már 
folyik. A várhatóan sok 
ezres közönség számára 
mobil lelátókat telepítünk. 
Húsz éve rendezünk or-
szágos bajnokságokat, így 
megvan a megfelelő ta-
pasztalatokkal bíró helyi 
rendezőgárda is, akik mellé 
most szövetségi segítők is 
társulnak, tehát minden 
biztosított ahhoz, hogy 
Izsák egy sikeres Európa-
bajnokság helyszíne és 
rendezője legyen.

Mindennapi kenyerünk

A kisült péksütemények 
nemcsak finomak, szé-

pek is

Mischl Tamás üzemvezető munkában

Augusztus van. A gabona-
érlelő július ígérete immár 
beteljesedett. A malmok 
garatján  új búza- és rozssze-
mek peregnek, s a zsákokba 
aláhulló idei lisztben már ott 
a Szent István-napi új kenyér 
hívogató illata és annak re-
ménysége, hogy jövő aratásig 
ismét meglesz a mindennapi 
kenyerünk.
A kenyerünk, amelyről az 

élelmezési szakzsargon igen 
prózaian, mint alapélelme-
zési cikkről beszél. Ám jól 
tudjuk, hogy a magyar ember 
számára ennél sokkal többet 
jelentett mindig, magát az 
életet. Ezért nevezték régen, 
életnek. Mint anyanyelvünk-
ben oly sok kifejezés, meg-
fogalmazás ez is tömören 
találó. Igen, ha van kenyér, 
akkor van élet.
A manapság kapható ke-

nyereket megízlelve gyorsan 
kiderül, hogy az azokat sütő 
pékek „alapélelmezési cikk-
nek” szánják, vagy annál 
azért többet szeretnének 
az asztalunkra tenni. Aki 
kóstolta már a több mint 
egy éve működő Izsáki Ma-
lompékség Kft. kenyereit, 
péksüteményeit vélhetőleg 
egyetért azzal, hogy ők a „va-
lami többet”-irányt célozták 
meg. Augusztus 20–a, Szent 
István és az új kenyér ünnepe 
közeledtével Mischl Tamás-
sal, a péküzem vezetőjével 
beszélgettünk.
- Önök tényleg kenyérízű 

és állagú kenyeret sütnek 
– kezdem a beszélgetést rög-
tön a lényeggel. Tudom, ez 
majdnem olyan „elmés” meg-
állapítás, mint a régi suta 
reklám, miszerint „Cipőt a 
cipőboltból!” Ám tudjuk, hogy 
ami manapság kenyérnek 
látszik, nem föltétlen olyan 
ízű, állagú, mint amit vala-
mikor kenyérnek neveztünk. 
Az önök termékei azonban 
visszahozták a klasszikus 
ízeket. Pedig fiatalemberként 
nem biztos, hogy emlékszik a 
régi ízvilágra.
- Az igazság az, hogy emlék-

szem. 1993-ban végeztem a 
nagykőrösi élelmiszeripari 
technikumban, vagyis húsz 

éve vagyok a pályán. Akkor 
még, és persze gyerekkorom-
ban is, találkoztam a régi ízek-
kel, kenyerekkel. A klasszikus 
ízű kenyérhez jó liszt, víz, só 
és igazi kovász kell. Utóbbi 
nagyon lényeges alkotóelem. 
Annak minősége alapvetően 
határozza meg a kenyér mi-
nőségét, ízét. Bár lehet készen 
is kapni szárított és folyékony 
kovászt - amelyek egyébként 
nem is rosszak -, mi mégis in-
kább magunk készítjük, mert 
azért az az igazi. Huszonnégy 
órán át érleljük, ezt követően 
kerül a tésztába. 
- A legtöbb kenyérben ma 

már igen jelentős mennyiségű 
adalékanyag van. Konkré-
tan az úgynevezett E-számos 
anyagok, vagy például malá-
ta, mint színezék. Ezek érte-
lemszerűen a régi kenyerekben 
nem voltak. Szakemberek 
állítják, hogy a mai lisztekből 
ezek nélkül már nem is lehet 
jó kenyeret, péksüteményt 
sütni. Önök használnak-e 
ilyeneket?

ízük ezeknek is kiváló, az 
ezekből készült kenyerek is 
kenyérízűek.
- Valóban, rozs, tönköly, gra-

ham, vagy a nálunk kevésbé 
ismert pur-pur búzalisztet is 
használjuk. Ezekből készítjük 
az úgynevezett különleges 
kenyereinket, péksütemé-
nyeinket. Ezek a termelés 40 
százalékát teszik ki. Vannak e 
körben csökkentett szénhid-
rát tartalmú termékeink is, 
melyek 75 százalékkal keve-
sebb szénhidrátot és négyszer 
több fehérjét tartalmaznak az 
átlaghoz képest. E különleges 
termékeink zömében a saját 
fejlesztéseim, melyek létre-
hozásában együttműködünk 
a volt budapesti cégemmel.
- Izsákon kívül hol találkoz-

hatnak a vásárlók terméke-
ikkel, s hányan állítják elő 
azokat? Magyarán hányan 
dolgoznak a pékségben?
- Orgoványon, Páhin, Ja-

kabszálláson és Kiskőrösön 
vagyunk jelen. Összesen ha-
tan dolgozunk. Öten pékek 
és egy sofőr, aki a szállítást 
végzi. Nagyon jó csapat jött 
össze. A kollégák többségé-
vel korábban is dogoztam 
már együtt Solton. Ugyanis 
ott kezdtem a pályafutá-
somat. Majd egy rövidebb 
budapesti kitérő után jöttem 
Izsákra. Sándor, László, Kál-
mán és Attila a pékcsapat és 
András a szállító. Mondhat-
nám olyan a kollektívánk, 
mint egy család. Ehhez a jó 
lékőrhöz nagyban hozzájá-
rul a cégtulajdonos Bognár 
család hozzáállása is, hiszen 
mindenben partnerek, s szá-
mukra sem kérdés, hogy 
a minőség a legfontosabb. 
Még akkor is, ha netán így 
kisebb a haszon. Ők a csa-
ládi hagyományápoláson 
túl azért hozták létre ezt 
a vállalkozást, hogy végre 
maguk is jó kenyeret ehes-
senek. Ugyanezt kínálják a 
vásárlóknak is.
- Péksüteményeik is nép-

szerűek. Ezekhez a liszten, 
kovászon kívül egyéb hozzá-
való, például töltelék is kell. 
Ezek alapanyagait honnét 
szerzik be?
- Természetesen helyből. 

Rosszul mutatna, ha más-
hová mennénk például tú-

róért, zöldségért, krumpliért, 
amikor ezeket igen kiváló 
minőségben itt helyben is 
megkaphatjuk. Ráadásul 
ezzel még segítjük is a helyi 
termelőket. Így kölcsönösen 
jól járunk. Nem ez a legjobb 
üzlet?
- Kissé fordított a pékek éle-

te. Akkor dolgoznak, amikor 
a többség alszik, majd akkor 
alusznak, amikor mások fent 
vannak. A család mit szól 
ehhez?
- Megszokták, elfogadják. 

Feleségemmel és három 
gyermekemmel harmonikus 
életet élünk, Kiskőrösön 
lakunk, feleségem odavalósi. 
Nyilván van egy különle-
gessége annak, hogy a mi 
munkaidőnk éjjel 2-3 órakor 
zárul, de ehhez is hozzá le-
het szokni. Aki ezt a pályát 
választotta, tudhatta, hogy 
azzal ezt is megkapja.
- Mi kora délelőtt beszélge-

tünk, ami azt jelenti, hogy 
nem sokat aludt, de nemcsak 
miattam jött be, egyéb dolga 
is lesz.
- Valóban vannak admi-

nisztratív feladatok is, ame-
lyeket ilyenkor lehet elvé-
gezni, ahogy a piacbővítést 
és termékfejlesztést sem az 
éjszakai termelés közben 
tudom megoldani. Szintén 
nappali elfoglaltság, ami-
kor iskolásoknak tartunk 
bemutató fogalakozásokat, 
ahol a gyerekek megismerik, 
miként is készül a kenyér 
és a péksütemény. Ilyenkor 
nemcsak nézik, hogy mi 
mit csinálunk, hanem ők is 
fonnak maguknak kalácsot, 
melyet közösen kisütünk, s 
hazaviszik. Nagyon élvezik. 
A teljes alsó tagozat megfor-
dult már nálunk.
Amint Mischl Tamást 

hallgattam, teljesen egyér-
telművé vált, hogy őszinte 
elhivatottja szakmájának. 
Mint mondta ő ugyanezt 
tartja kollégáiról. Így talán 
nem meglepő, hogy kenye-
reik, péksüteményeik olyan 
finomak, hogy nem ritkán 
csak komoly sorállással lehet 
hozzájuk jutni. Igazi siker ez, 
amelynek szakmaszeretetük 
és jó együtt munkálkodásuk 
az élesztője – hogy stílusosak 
legyünk!                  -tetézi-

A kemence már elekt-
romos, de a benne sülő 
kenyér hagyományos 
technológiával készül

- Az E-ket mi nem használ-
juk, ahogy a malátát sem. A 
mi adalékaink az olyan ter-
mészetes összetevők, mint az 
olajos magvak, a szőlőmag-
liszt, a krumpli, valamint a 
teljes kiőrlésű lisztekben lévő 
korpa. Ezek mindegyike igen 
jó élettani hatású. Szemben 
azokkal a bizonyos E-szá-
mokkal jelzett, zömében 
szintetikus anyagokkal, ame-
lyeket sok helyen valóban 
előszeretettel használnak. 
Még egyszer mondom, kiváló 
liszt, valódi kovász és biztos 
a siker. A kovászt előállít-
juk magunk, s jó lisztet is 
lehet találni a piacon. Igaz, 
a kovászkészítés macerás, 
a jó liszt meg drágább, de 
mi ilyenekkel dolgozva is 
versenyképes árakat tudunk 
alkalmazni, magyarán a mi 
kenyereink, péksüteménye-
ink még így is olcsóbban 
kaphatók sok más terméknél. 
Odafigyeléssel, gondossággal 
megoldható ez. 
- Ha már a lisztet említi, 

termékeik komoly hányada 
nem a klasszikus búzalisztből 
készül, ennek ellenére állaguk, 

Fotó: Mitrov Gabriella
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők 
Szövetkezetének tájékoztatója

                                                               „a gyengék erőssége az egység”

Továbbtanulók támogatása

Német testvérte-
lepülésünk 

küldöttségének 
fogadása

Az Önkormányzat ebben az 
évben is támogatja az alacsony 
jövedelemmel rendelkező csa-
ládok tehetséges gyermekeinek 
középiskolai és felsőfokú tanul-
mányait. 
Támogatási kérelmet csak olyan 

továbbtanulók nyújthatnak be, 
akik legalább négyes átlag feletti 
tanulmányi eredményt értek el. 
A Képviselő-testület szeptem-
beri ülésén dönt a támogatások 
odaítéléséről. Mindazok, akik 
ilyen tanulmányi támogatást 
igényelnek, ezen irányú kérel-

müket a Polgármesteri Hiva-
talba 2013. szeptember 20-ig 
nyújthatják be. A támogatási 
kérelemhez csatolni kell a család 
jövedelemigazolását, iskolalá-
togatási igazolást, és az előző 
félévi tanulmányi eredményről 
szóló igazolást (leckekönyv 
másolat, vagy intézményi tanul-
mány eredményigazolás).
Kérem, hogy Tóth Otília mun-

katársamat keressék ügyintézés 
céljából.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző 

Az idei Sárfehér Napokra (2013. 
szeptember 27-28-29) küldöttség 
érkezeik Strullendorfból. 
A vendégek szeptember 26.-án 

(csütörtök) este érkeznek.
Szívesen látjuk azokat a csalá-

dokat, akik német vendégeket 
szeretnének fogadni. 
Kérjük vendégfogadási szándé-

kukat a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán szíveskedjenek jelezni 
2013. augusztus 30-ig. Személye-
sen, vagy telefon: 76/568-063
Részükre a következő évben né-

metországi látogatási lehetőséget 
biztosítunk.

Mondok József
polgármester

 Tisztelt Szövetkezeti 
Tagunk!

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövet-
kezete a szüret előttre tervezett tájékoztatóját a 
Helvécia és Környéke Szőlőtermelőinek Értékesítő 
Szövetkezete, és a térségi borászatok képviselőivel 
közösen, 2013. augusztus 21.-én (szerda) 17 órakor 
tartja, amelyre szeretettel várjuk.
A tanácskozás helye: Izsák, Gazdaköri terem
Napirendi pontok:
1./ Szüreti helyzetkép
2./ Felvásárlói tájékoztató
3./ Adminisztrációs feladatok, hegybírói tájékoz-

tató
Kérjük, a múlt havi számban közzétett adatlapot 

kitöltve a szövetkezeti irodába eljuttatni szívesked-
jen, vagy legkésőbb a tájékoztatóra hozza magával, 
hogy a várható mennyiség és fajtaszerkezetnek meg-
felelően az értékesítést a vevői igényekhez igazodva 
a legkedvezőbb formában tervezni és bonyolítani 
tudjuk.
Választmány megbízásából tisztelettel:

       
Oreskó Imre sk.

     Szöv. elnök 

A termésbecslések alapján jó 
minőségű, de közepes mennyisé-
gű termés várható térségünkben 
és a borvidékünkön. Ha az időjá-
rás ilyen kánikulai marad, akkor 
a sülevényes, gyenge talajokon 
az ültetvények csak öntözéssel 
vészelhetik át az egyre gyakoribb 
afrikai hőséget. A légköri aszály 
sajnos, öntözés mellett is megvi-
seli az ültetvényeket. Különösen 
a korai és toleráns fajták szen-
vednek a hőségtől. A kései te-
nyészidejű, helyi hagyományos, 
hungarikumnak számító, Izsáki 
Arany sárfehér, Kövidinka fajták 
most is ígéretesek a kötődési 
gondok és a hőség ellenére is. 
Megjegyzés:(nem csak a karcagi 
birkapörkölt lehet Hungarikum, 
ha a XI. Hungarikum borok 
és pezsgők országos versenyé-
nek meghirdetésekor nem is 
engedték a Hungarikum fajta-
megnevezést használni. Ehhez a 
térségi termelői, önkormányzati 
és szakmai kiállás továbbra is 
indokolt, illetve, egyre inkább 
fontos lenne, mivel már mások 
elkezdték kiénekelni a sajtot a 
szánkból....)  
Egy szekszárdi szakember véle-

ménye hasonló a régiós gondja-
inkhoz: „A legnagyobb gond az, 
hogy nincs tapasztalatunk arra, 
hogy mediterrán körülmények 
között hogyan műveljük a sző-
lőt, mennyire csonkázzuk le a 
tőkét, stb. Vannak dűlők ahol 
már a szőlő levele, hajtásai is 
száradnak. A tavalyihoz képest 
az a tizenöt százalékos áremelés, 
mellyel többet kapnak majd az 
idén a termelők egy kiló szőlőért, 
az aszály okozta kárra rá is megy. 
A fürtszám meglenne, de nem 

érnek össze a szemek, nem teltek 
ki a bogyók és alig van súlya a 
fürtnek. - A hétvégén bejártam 
az összes területemet, a külön-
böző településeken, sajnos nagy 
különbséget nem tapasztaltam 
- mondta a hegyközség elnöke. 
Ilyen korai zsendülésre az elmúlt 
pár évtizedben nem volt példa. 
Három héttel vagyunk előrébb, 
mint egy átlagos esztendőben, 
augusztus 20-a előtt megkezdjük 
a szüretet. A szőlőre, borra lesz 
kereslet, hiszen a mennyiséget 
tekintve két, viszonylag gyenge 
év van mögöttünk. Az idei szőlő 
minőségét a következő két hét 
dönti el, ha marad az aszály és a 
hőség, akkor az új bor kevesebb 
savval, és kevesebb gyümölcsös 
aromával rendelkezik majd. A 
szekszárdi borvidéken a liszthar-
mat főleg a levélen jelentkezik, 
könnyen karbantartható, pero-
noszpórát pedig alig találnak, 
míg a bonyhádi borvidéken alig 
bírnak a szőlőbetegségekkel.”
Régiónkban jelenleg egy vi-

szonylag korai szüretindulás 
várható az illatos fajtákkal. Árak-
ról még korai beszélni, de re-
mélhetőleg legalább a tavalyi, 
vagy a szekszárdi árak kerülnek 
meghirdetésre. 
Tagjainknak a szokásos szüret 

előtti megbeszélés meghívóját 
mellékeljük.
Július 24-én megjelent és ha-

tályba lépett a 62/2013 VM 
rendelet a kertészeti gépberu-
házás támogatásáról. A pályáza-
tok augusztus 15-étől adhatók 
be elektronikusan. A jogsza-
bály a Nemzeti Jogszabálytár-
ban az alábbi linken érhető el: 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.

cgi?docid=162148.245717
A jogszabályhoz tartozó irányító 

hatósági közlemény (támogatha-
tó gépek listája pl.) a 168/2013 
IH közlemény az alábbi linken 
tölthető le: http://www.umvp.
eu/az-emva-tarsfinanszirozasu-
intezkedesek-iranyito-hatosa-
ganak-1682013-vii-25-kozle-
menye
Megjelent az egyes agrár tár-

gyú rendeletek módosításáról 
szóló 61/2013 VM rendelet, 
amely módosította a: termelési 
potenciálról szóló 38/2013 VM 
rendeletet. A 2008. augusztus 1-
je után keletkezett újratelepítési 
jogok így 2018. december 31-ig 
érvényesek. Az MVH által ki-
adott határozatok a művelésmód 
tekintetében is módosíthatók. a 
borszőlő fajták osztályba sorolá-
sáról szóló 98/2009 FVM rende-
let. A fajták köre nem módosult, 
viszont a Szőlő Fajtahasználati 
Bizottság eltörlésre került. A Bor 
Eredetvédelmi Tanácsról szóló 
VM rendelet is törlésre került. 
A BET-ről kormány határozat 
jelent meg.
A levélmintákat továbbra is 

fogadjuk a szövetkezeti irodán, 
és továbbítjuk a főiskolai labor 
felé. 
A szakmai kirándulásra a lét-

szám betelt, további jelentkezést 
nem tudunk fogadni.
A szövetkezet tagjai kérdéseik-

kel, személyesen, telefonon, vagy 
interneten is (aranysarfeher@
sv-net.hu) kereshetnek ben-
nünket. A www.aranysarfeher.
hu weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tagjaink 
tájékozódását.                                                                                     

Vezetőség

Kutyadolgok, macskákkal

Golyó, a túlélő kiscica, akinek még nincs végleges gazdája, de 
nagyon vágyik egy szerető, gondoskodó befogadóra

A nekem elmondott panaszok 
– s persze saját tapasztalataim 
- okán akár minden hónapban 
írhatnék arról, hogy jó néhány 
izsáki polgártársunk meglehe-
tősen lelkiismeretlenül „gon-
dozza” kutyáit, macskáit. Az 
idézőjel nem véletlen, hiszen 
éppen arról van szó, hogy nem 
gondozzák sehogy. Inkább el-
csapják őket, kismacskákat 
dobozba, zsákba rakva árokba, 
gazos elhagyott helyre dobnak. 
Jobb esetben néha adnak nekik 
enni, de nem gondoskodnak 
arról, hogy a kutyák ne jussanak 
ki az utcára, s ne okozzanak 
riadalmat a gyerekeknek, vagy 
akár felnőtteknek.
Írtam már néhányszor arról, 

hogy kutyáink, macskáink érző, 
gondoskodásra, szeretetre vá-
gyó lények, akik határtalanul 
bíznak bennünk. Amikor a 
„gazdi” autóba rakva, dobozba 
gyömöszölve kihajítja őket va-
lahol az országúton hihetetlen 
szenvedésre és kínhalálra ítéli 
ezeket a kiszolgáltatott lényeket. 
A szerencsétlenek, legyenek 
azok kutyák, vagy kismacskák, 
minden autóhoz odaszaladnak, 
mert remélik, hogy értük jöttek 
vissza, s aztán előbb-utóbb vala-
melyik kereke alatt végzik, vagy 
étlen-szomjan pusztulnak.
Nemrégiben a felsővárosi rak-

lapüzem kerítése mellé dobtak 
ki egy dobozban négy szép 
kismacskát. Hárommal valószí-
nűleg a telep kutyái végeztek 
(vélhetőleg éppen ezért dobták 
ide őket, mert tudható, hogy e 
kutyák is rendszeresen kijár-
nak), tetemeik az út mellett 
hevertek, míg egyikük elbújt az 
ott lévő betongerendák között 
és éktelenül keserves sírásba 
kezdett amikor meghallotta, 
hogy arra megyünk. Sikerült 
előcsalogatni. A szerencsétlen 
láthatólag napokig bujdokolt 

ott a kutyák elől. El tudjuk 
képzelni micsoda rettegésben, 
félelemben teltek ott szegény 
pára napjai? Képzeljük csak el! 
Különösen azok, akik így oldják 
meg a szaporulat okozta gondot. 
Ez a kiscica ugyanazt érezte 
mint bármelyikünk érezne, ha 
hasonló helyzetbe kerülnénk. 
Ugyanazt, mint mi, ha minket is 
kilöknének valahová, ahol attól 
kellene rettegnünk, hogy mikor 
tép szét valami, vagy mikor 
pusztulunk éhen, szomjan?
Teljesen világos, hogy komoly 

gondot okoz, ha kutyáink, macs-
káink túlszaporodnak. Ám nem 
a kidobás a megoldás. Egy-két 
ezer forintért elvégeztethető 
az ivartalanítás, s ezzel örökre 
megoldott a nemkívánt szapo-
rulat kérdése. Hogy ez pénzbe 
kerül? Hát igen. Ám aki állatot 
vállal, az felelősséget is kap ez-
zel. Mert nem egy cipőt, hanem 
egy élőlényt vesz magához. 
Előbbit, ha meguntuk kidobhat-
juk, ha utóbbival is hasonlóan 
cselekszünk, embertelenséget 
követünk el. Aki nézett már 
kidobott kutya, macska szemébe 
talán érti miről írok. Érti, sőt 
megérti, hogy ezek a nekünk 
kiszolgáltatott lények tőlünk 
függnek és mi nem élhetünk 
ezzel vissza. S talán az sem mel-
lékes, hogy a rosszul etetett, ut-
cára kiengedett kutyák mekkora 
veszélyt jelentenek mindenkire 
nézve. Ez ugyanaz a felelősség, 
mint a gondoskodás felelőssége. 
Minden állattartó kötelessége, 
hogy normális módon tartsa 
állatait, s ha valami oknál fogva 
nincs módja a tartásra, keressen 
emberséges megoldást. Ehhez 
nyújtunk segítséget mi is azzal, 
hogy lapunkban és az ITV-ben 
ingyenesen tesszük közzé azo-
kat a hirdetéseket, amelyekben 
új gazdát keresnek kutyáiknak, 
macskáiknak.              -tetézi-
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Gondolom...

Izsáki csikósok bemutatója a Vajdasági Vágtán

Felejthetetlen élmény a Hungaroringen

Negyedszázados szolgálat

Az  Izsáki Hírek olvasóinak már 
többször beszámoltunk egyesüle-
tünk egyik sikeres pályázatáról. A 
Bács-Kiskun megyei Önkormány-
zat partnerségében a Tegyünk 
Izsákért Egyesület, a Favory Lovas 
Klub, valamint a Háló Vajdasági 
Fejlesztési Alapítvány közös pályá-
zatot nyújtott be a Magyar-Szerb 
IPA határon Átnyúló együttmű-
ködési programra, melynek rö-
vidített neve:  „Horse-trails”.  A 
projekt megvalósításával, célunk 
a magyar-szerb határtérség közös 
történeti, kulturális örökségének, 
azon belül is a lovak, emberek 
életében betöltött szerepének fel-
tárása, megőrzése és propagálása. 
Közvetett célunk a lovas turizmus 
támogatása, az abból származó 
jövedelmek növelése, a térség 
turisztikai vonzerejének fokozása. 
A szűkebb lakókörnyezetünk szé-
lesebb körben való bemutatása, 
kitörési lehetőséget adva ezzel az 
itt élőknek. 
A projekt keretében a Tegyünk 

Izsákért Egyesület vállalta, hogy 
kettő lovas rendezvényen vesz 
részt a Vajdaságban. Első bemutat-
kozásunk a július 27-ei Vajdasági 
Elővágtán volt. A Biczó-Csárda és 
Lovas Panzió színvonalas csikósbe-
mutatóját vittük a szomszédba. A 
mindent eldöntő utolsó vágta előtt 
következett a mi programunk. A 
8-10000 ember tapsviharában be-
vonuló csikósaink gyorsan feledték 
a határátkelőhelyek megpróbálta-
tásait. A négy igazi csikóslegény 
hibátlan korhű öltözetben mutatta 
be nem mindennapi tudását,  helyi 
folklór elemekkel tűzdelve, termé-
szetesen igazi magyar népzenei 
aláfestéssel. Fergeteges műsorral 
kápráztatták el a nagyérdeműt. 
A lovaikkal való bizalomra épülő 
kapcsolatukon ámult el a legjobban 
a közönség. A csikósbemutató 
végére hagytuk a meglepetést, a 
narrátor felkonferálásával egy-
időben vágtatott be az arénába a 
„Pusztaötös”. Óriási ováció fogad-
ta az ottani szemnek ritkán látható 

színvonalas ízig-vérig, a magyar 
virtusra épülő lovas produkciót.
A műsorvezető tájékoztatta a 

nézőket a pusztaötös eredetéről 
és annak történetéről. Szerénység 
nélkül állíthatjuk, hogy a műsor 
befejezésekor, csikósainkat a zsú-
folásig megtelt nézőtér felállva tap-
solta. Párás szemmel gratuláltak és 
köszönték főként az idősebb kor-
osztályból, hogy odavarázsoltunk 
egy pici Magyarországot.
Szeretnénk köszönetet mondani 

házigazdáinknak a Háló Vajdasági 
Fejlesztési Alapítványnak, a Favory  
Lovas Klubnak. A Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzatának, a 
Biczó-Csárda és Lovas Panzió 
tulajdonosának és valamennyi 
munkatársának, hogy hozzájárul-
tak Egyesületünk sikeres szerep-
léséhez.

Sörösné Boldoczki Tímea 
és Varga István

Tegyünk Izsákért Egyesület

Józsi és Tündi, ahogyan mindenki szólítja őket, meghatottan 
fogadták a köszöntéseket

A Földvári házaspár érseki szentmisében adott hálát negyed-
százados szolgálatuk kegyelmeiért

Augusztus 1-jén este, érseki szentmisében ünnepelték izsáki szol-
gálatuk megkezdésének 25. évfordulóját Földváriné Tünde kántor 
és Földvári József diakónus. Családtagjaik, barátaik, ismerőseik és 
a katolikus hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot. Ezzel is 
kifejezve köszönetüket, megbecsülésüket a Földvári házaspárnak 
negyedszázados szolgálatukért. Számos pap- és diakónus testvér 
pedig közös oltárszolgálattal köszöntötte a jubiláló házaspárt az 
ünnepi alkalomból.
A szentmisében dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek és 

Podmaniczki Imre esperesplébános méltatta munkásságukat. A 
szentmise végén Földvári József az irántuk megnyilvánuló szeretetet 
köszönte meg a híveknek, mellyel 25 éve Vácról megérkezve fogad-
ták őket, s melyet mind a mai napig magukénak érezhetnek.

2013 július 26-án az izsáki 
gyerekeknek lehetőségük nyílt 
megtekinteni a Formula 1 Ma-
gyar Nagydíj 2. szabadedzését. 
Ez nem valósulhatott volna 
meg a polgármester úr, Szabó 
József tanár úr, a gyermekjóléti 
szolgálatosok és Sörösné Bol-
doczki Tímea, nélkül, aki sikeres 
pályázatot írt az Erzsébet Alapít-
ványhoz. Reggel 8-kor indultunk 
a városháza elől, ötvenen, öt 
felnőtt kísérővel. Kb. 2 óra alatt 
megérkeztünk és megtekintettük 
a helyszínt. Először regisztrál-
tunk az Erzsébet sátornál, azután 
pedig feljebb sétáltunk a pályán. 
Nagyon meleg volt és ezért az út 
hosszabbnak tűnt, mint amilyen 
igazából volt. Délben kaptunk 
ebédet az Erzsébet tábor sátrá-
nál, ami nagyon finom volt. Ez-
után a hűvösben ebédeltünk és 
üldögéltünk, izgatottan vártuk, 
hogy elkezdődjön a szabadedzés. 
Aztán végre 2 óra lett, így hát el-
foglaltuk a tribününket, ami egy 
jó hely volt a 14-es kanyarnál, 
pont a boxutca bejáratánál. Egy 

életre emlékezetes látványt je-
lentett számunkra, hogy élőben 
láthattuk a Formula 1-es autó-
kat, és hallhattuk a hangjukat, 
ami kicsit sem volt halk. A leg-
többen fényképeztek és videofel-
vételeket készítettek a tikkasztó 
hőségben. Minden autó pályára 
gurult, így mindenki örülhetett, 
hiszen élőben láthatta, ahogy 
Alonso, Räikonnen vagy éppen 
Hamilton vezet. Az edzés fél 
4-kor fejeződött be, amit Sebas-
tian Vettel nyert. Ezután szépen 
lassan felkeltünk a csodálatos 
látványt nyújtó helyünkről és 
visszaindultunk a buszhoz. Út-
közben még csináltunk néhány 
fényképet. Rengetegen voltak, 
pedig ez még nem is a futam volt, 
ezért nagyon fontos volt, hogy 
együtt maradjunk. Kaptunk úti 
csomagokat is, aminek a nagy 
részét még a helyszínen elfo-
gyasztottuk. Szerencsére senki 
sem lett rosszul és mindnyájan 
elértük a buszt, ahol szintén 
nagyon meleg volt. Sikeresen ha-
zaértünk az esti órákban és min-

denki egy hatalmas élménnyel 
lett gazdagabb. Hálás köszönet 
ezért a szervezőknek! Jövőre is 
megyünk!

Kovács Fanni
Az Erzsébet-program keretében 

meghirdetett „Forma-1 szabad 
edzés, egynapos kirándulási pályázat 
iskolai csoportok számára a Hun-
garoringre” elnevezésű pályázaton 
intézményünk anyaga kedvező el-
bírálásban részesült. Így vihettünk 
ötven gyermeket a mogyoródi HUN-
GARORINGRE. Ezúton szeretném 
köszönetemet kifejezni a lehetőségért 
Lezsák Sándornak, az Országgyűlés 
alelnökének, Mondok József pol-
gármester úrnak, Kanizsai Ágnes, 
Kollár Lilla, Pickermann Mónika 
családgondozóknak, Sörös István-
nak, valamint Szabó Józsefnek, aki 
megszervezte a csoport utazását. 
Nem utolsó sorban pedig hálás kö-
szönet az Erzsébet Alapítvány dolgo-
zóinak, akik áldozatos munkájukkal 
hozzájárultak az izsáki gyerekek 
feledhetetlen élményéhez.

Sörösné Boldoczki Tímea  
intézményvezető

Az izgatott, várakozásokkal teli reggeli indulás előtti pillanatok

…nem túl sokan látták azt az óriásplakátnyi Erzsébet-
utalványt, amelyen a névadó Szent Erzsébet arcát bamba 
vigyorba torzította a „művész”. Igen viccesnek és erede-
tinek gondolhatta ötletét, mert az eltorzított arc mellé 
sokatmondó szöveget is kanyarított: „Etessük egymást, 
gyerekek”. Ezzel jelezve, hogy véleménye szerint ez az 

egész egy jobboldali átverés. A „művet” még 2011-ben láttam Budapesten, az 
ARC elnevezésű óriásplakát-kiállításon. Az alkotó Makó Ágnes.
Gondolom, ő nemcsak számomra ismeretlen, hiszen a neten sem sikerült 

további nyomára bukkannom, esetleg más hasonlóan „ütős” alkotását 
fellelnem. Az általa kifigurázott magyar királylányról, II. András leányáról, 
viszont annál többet tudhatunk. A legfontosabb, hogy mérhetetlen szere-
tettel viseltetett a szegények iránt. Mindenét, még utolsó falat kenyerét is 
megosztotta velük.
Gondolom, felvetődik olvasóinkban a kérdés, miért éppen most jutott 

eszembe a 2011-es kiállításon szerzett „élmény”? Nos azért, mert olvasom 
a híradásokban, hogy 135 ezer gyermek, fogyatékkal élő, illetve rászoruló 
nyaralhat idén az Erzsébet-utalványok forgalmazásából befolyt bevételből. 
Akik korábban álmodni sem mertek ilyesmiről, most személyenként kétezer 
forintért, akiknél az egy családtagra jutó összeg meghaladja a minimálbért, 
azok tízezer forintért tölthetnek el egy hetet a Balatonnál. Szállás, teljes 
ellátás, különböző foglalkozások, kulturális programok várják mindezért a 
nyaralókat. (Csak viszonyításként, piaci alapon, ellátás nélkül alaphangon 
kerül napi tízezerbe egy szerényebb kétfős szállás a magyar tengernél.)
Gondolom, emlékeznek olvasóink, hogy bizonyos körökben mekkora 

felháborodást keltett, amikor a kormány két éve bevezette az Erzsébet-
utalványt, kiszorítva ezzel az évi tíz milliárdot kaszáló külföldi cafeteriajegy 
forgalmazókat a hazai piacról. S azon talán már meg sem lepődnek, hogy az 
Európai Bizottság is rögtön támadásba lendült ellenünk az intézkedés miatt. 
A hoppon maradt külföldiek háborgását még csak-csak érti az ember, de 
az itthoni méltatlankodókét aligha. Mert épeszű ember aligha gondolhatja 
komolyan, hogy a magyar rászorulók helyett a külföldi multikat kell támo-
gatni a magyar cafeteria-rendszerből befolyó milliárdokkal. Makó Ágnes 
és elvbarátai ezt szeretnék, de reménykedjünk, mind kevesebbeket tudnak 
már ezzel megetetni...



IZSÁKI Hírek  2013. augusztus 16.�. oldal

Gondolatok a  Kodály Kórus 
125. éves jubileuma és az V. 

Regionális Kórustalálkozó kapcsán

2013.június 22.Kecskemét.  
A Kecskeméti Kodály Kórus 

nagyon forró fogadtatásban 
részesítette a Kiskunhalasról, 
Lajosmizséről, és Izsákról ér-
kező vendégeket. Ötödik alka-
lommal találkozott idén a négy 
kórus, hogy együtt töltsön egy 
énekszóval teli napot.
A Piarista Iskola előcsarno-

kában a Kodály Kórus 100 és 
egynegyed éves pályafutását 
bemutató kiállítás fogadta az 
érkezőt. Érdekes volt látni 
régi fényképeken az elődöket, 
a kórus zászlót az emléksza-
lagokkal (milyen kár, hogy ez 
a hagyomány elfelejtődött), 
és az egyéb emléktárgyakat. 
Személyes ajándékot is kap-
tam: az egyik tablón Zsiga 
László tanár úr, gimnáziumi 
ének-zene tanárom  képét 
fedeztem fel. 
 A hangversenyre az iskola 

dísztermében került sor. A 
közös kezdő ének, a „Szép dal-
lam szállj” kánon után Kecs-
kemét Város Önkormányzata 
képviseletében Vazul Zsolt 
osztályvezető köszöntötte a 
megjelenteket. Kiskunhalas 
Város Vegyeskara, karnagy: 
Faddi Istvánné, majd Izsák 
Város Vegyeskara, vezető: 
Bíró Jánosné Benedek Szilvia 
műsorát rövid, állófogadással 
egybekötött szünet követte, 
mely alkalmat adott a felfris-
sülésre, és erre énekesnek és 
hallgatóságnak egyaránt nagy 
szüksége volt. A szünet után 
előbb Lajosmizse Város Kama-
rakórusa, karvezető: Berta Ist-
ván, mutatta be műsorát, majd 
a 125. éves Kecskeméti Kodály 
Kórus vonult a színpadra dr. 
Csorbainé Bakosi Zsuzsanna 
vezetésével. Ittzés Mihály, 
a Magyar Kodály Társaság 
elnöke méltatta a kórust, kik 
hangulatos programjuk végén 
a közönséget is megénekeltet-
ték, fokozva az egyébként sem 
hideg hangulatot. Valamennyi 
kórus programja méltán ér-
demelte ki a közönség zajos 
elismerését.
Ezek után emléklapok, és ez 

alkalommal igen különleges 
emlékérmek átadására került 
sor, majd Simon István, a Ko-
dály Kórus elnöke köszönte 
meg az örökös tagok, a korábbi 
karnagyok - köztük Pálinkásné 
Kócsó Mária, kire sokan emlé-
kezünk szeretettel, mint első 
karnagyunkra, az Izsákon ál-
talános iskolai énektanárként 
eltöltött évei során -, valamint 
a kórus gyakorlati életének 
segítői áldozatos munkáját. 
A vendégek is átadták szív-
ből jövő jókívánságaikat és 
emléktárgyaikat, különleges 
meglepetés-ajándékként a há-
rom vendég énekkar egy áldást 
énekelt. A Kodály Kórus ked-
ves ötleteként ez évben útjára 
indult egy vándorserleg, mely 
mindig annál a közösségnél 
lesz, aki a következő évben 

rendezi találkozónkat, most 
Lajosmizsére került.
A közös záróének, a „Viva 

la musica” kánon után finom 
estebéddel, szülinapi tortával 
és természetesen énekléssel 
zárult a nap.
Ittzés Mihály köszöntőjében 

arról is szólt, hogy a jelenlé-
vő vendég kórusok életkora 
összesen (Lajosmizse:17+K
iskunhalas:20+Izsák: 16) is 
igen távol áll a Kodály Kó-
rus 125 évétől. Mi tart vajon 
életben ennyi időn keresztül 
egy közösséget? Elmondtuk, 
elmondták már sokan:  az 
éneklés szeretete, a jó közös-
ség, hogy énekünkkel örömet 
okozunk embertársainknak, az 
együtt elért sikerek…ez med-
dig elegendő? Lesz-e erőnk, és 
lesz-e utánpótlásunk? A Ko-
dály Kórus példája azt mondja, 
igen.
Az első találkozón felfigyel-

tem egy  - ma divatos szóval 
élve-  szépkorú dalostársra. 
A közös mű éneklése során a 
szerencse egymás mellé sodort 
bennünket. Ennyi év után 
talán már nem haragszik meg 
kórusvezetőm, ha elmondom, 
ott és akkor nem a dirigensre 
figyeltem, hanem a mellet-
tem álló törékeny énekesre, 
lelkesedéstől csillogó tekin-
tetére, átszellemült arcára, 
tisztán csengő hangjára. Ő, dr. 
Szendrői Józsefné Katika néni, 
ki kórusvezetőnket tanította 
furulyán és gitáron játszani. 
Az évek során, a találkozók 
alkalmával mindig örömmel 
láttam újra, s bár mozgásában 
már segítségre szorul, tekinte-
tének fénye változatlan. És ott 
van Kecskeméti János bácsi, 
aki 94 éves, és nem volt még 
találkozónk nélküle. A szín-
padra már nem lép fel, az első 
sor szélén ülve dalol kórusá-
val, lelkesedése töretlen. Ők a 
Kecskeméti Kodály Kórus örö-
kös tagjai. Hány próba, hang, 
dal van a torkukban? Mennyi 
sikert, fellépést éltek át? Hány 
karnagy vezetése alatt énekel-
tek? Mennyi közös kirándulás, 
bográcsozás van emlékeiben? 
Hányszor kellett énekkel örök 
búcsút venni társuktól? Hon-
nan az erő, ami hétről hétre a 
próbateremben találja őket?  
Szeretném, ha valamennyi-
en olyanok lehetnénk, mint 
ők. Hogy a mi szemünkben 
is olyan tűz lobogjon, mint 
Katika néniében, hogy a mi 
lelkünkben is olyan elszántság 
égjen, mint János bácsiéban. 
Hogy rohanó és rideg, kiáb-
rándító világunk ne daráljon 
be végleg bennünket. Hogy a 
napi fennmaradásért folyta-
tott küzdelmünk mellett, sőt 
ellenére legyen bennünk áll-
hatatosság, hogy hétről hétre 
próbán találkozzunk. Ha ezt 
meg tudjuk tenni, talán a világ 
is szebb lesz kicsit.

Juhász Edit

VÁLASZ

Egy névtelen beadvány és 
353 aláírás tükrében

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk a leendő kiscsoportos gyerekek 

szüleit, hogy 
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órakor szülői értekezletet tartunk. Helyszín, 
Sárfehér Óvoda, Izsák Kodály Z. u.2.
Kérem, aki rendelkezik ingyenes étkezésre 

feljogosító határozattal: RENDSZERES GYER-
MEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍ-
TÁSA, a határozat másolatát hozza magával.

Lévai Ferencné
intézményvezető

V É R A D Á S
Értesítjük 

a segítőszándékú lakosságot, 
hogy 

2013. augusztus 23.-ra (péntek) 
meghirdetett 

VÉRADÁS  áramszünet miatt 

ELMARAD
Megértésüket köszönjük!

Magyar Vöröskereszt

Az elmúlt havi számban közzétettük azt a névtelen 
beadványt, amely több kérdést fogalmazott meg a telepü-
lésünkön élő romákkal kapcsolatban és ehhez a levélhez 
később becsatolták a „Melléklet Lakossági közérdek 
beadványhoz - Életterünket veszélyeztető állapot meg-
szüntetése érdekében.” dokumentumot, mely a borító 
szerint 17 lapból áll és rajta 353 db aláírás szerepel. Ennek 
1. számú példányát Izsák Város Polgármestere kapta, míg 
a 2. számú példányt a  „Beadványozó”.
Tehát egy konkrét személy áll az aláírások gyűjtése mö-

gött és az aláírók úgy írták alá a mellékletet, hogy egyetlen 
mondat sem szerepel az aláírt íveken, így elgondolkodtató, 
hogy mihez és milyen célból gyűjtötték az aláírást. Az alá-
írásgyűjtéssel kapcsolatban is több információt kaptunk, 
melyből megállapítható, hogy igen rossz és elítélendő 
szándék vezérelte a gyűjtőket és egyáltalán nem városunk 
érdekében cselekedve jártak el. 
A „ Beadványozó„ és a gyűjtők személyével, a gyűjtés 

helyszíneivel nem kívánok e cikkben foglalkozni és csak 
a 2004. évi XXIX. törvény (továbbiakban: panasztörvény) 
143.§ (4) bekezdését szeretném idézni: „ Ha nyilvánvalóvá 
vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselek-
ményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb 
jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg 
lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak.”  
Az információk alapján lehetőség volna eljárást kezde-
ményezni, de álláspontom szerint a névtelen beadvány 
tartalmával kell foglalkozni, mivel abban olyan kérdések 
és felvetések vannak, melyeket meg kell oldani.
Az „ Izsákra 40 roma családot tervez, vagy vállalt a 

Polgármester Úr beköltöztetni.” - állítás valótlanságára 
már az előző számban választ adott a város Képviselő-
testülete. Ez egy olyan állítás a „Beadványozó„ részéről, 
ami nyilvánvaló rosszhiszeműségre vall. A szabad költö-
zés jogát nem lehet felülírni és az a javasolt eljárás sem 
folytatható, amit az egyik kérdés tartalmaz. „Lakcímbeje-
lentéskor a hivatalban ellenőrzik-e, hogy az ingatlan lakó-
résznél hány m2 jut egy főre? Vagy mindegy, csak legyünk 
többen.”  Tájékoztatom a „Beadványozó”-t, hogy 2013. 
január 1-jétől már a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kiskőrösi Járási Hivatal Izsáki Okmányirodája látja el a 
népesség-nyilvántartási feladatokat.
Azt is elmondhatom, hogy a szociális ellátásokon keresz-

tül tudjuk, hogy az elmúlt három évben hányan költöztek 
városunkba és távoztak településünkről. A lakásfenntar-
tási támogatás - mint szociális ellátás – dokumentumai 
alapján tudjuk a változásokat és az ingatlanokban jogsze-
rűen tartózkodók számát.
És ha már itt tartunk, akkor utalnom kell a szociális igaz-

gatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2011.(III.30.) 
önkormányzat rendelet szabályaira, melyeket alkalmazni kell 
a támogatás folyósításánál, de ugyanez érvényes az aktívko-
rúak ellátása ügyében is. A szabályozás a következőket 
tartalmazza:
- az ellátottak udvarát, abban az esetben kell rendezett-

nek tekinteni, ha”
a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t,
b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 10 %-

ánál nem foglal el több területet és a magasságuk nem haladja 
meg a 20 cm-t,
c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet (120 vagy 

80 literes kuka) kétszeres űrtartalmánál több – felhalmozott- 
háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott 
állapotban,
d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll 

rendelkezésre, melynek a tisztasága is megfelelő – nincs nyoma 
rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a 
trágyalé,
e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok 

elkóborlását, és a kisgyermekek járdára, vagy utcára kiszala-
dását,
f) a tüzelőnek való rendezett formában felhalmozva és nem 

szétszórtan található,
g) a ház előtti csatornarendszer tiszta, nincs teledobálva sze-

méttel, a csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld és növények 
nem akadályozzák,
h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat és a 

kilátást az úttestre,
i) a művelésre alkalmas  - nem parkosított földterületen zöldség, 

gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására szánt növényeket 
termesztenek.”
Ennek megfelelően a város teljes területére ellenőrzést 

rendelek el, melynek keretén belül valamennyi ellátásban 
jogosultnál 2013. augusztus 21. és szeptember 15. között 
elvégezzük a leírtak betartásának ellenőrzést és a megálla-
pításoknak megfelelően fogunk intézkedni. Tehát a bead-
ványban jelzett problémák kivizsgálása megtörténik.
A korábbi cikkben választ adtam és jogszabályi környe-

zettel alátámasztottam a „tájékoztassák a lakosságot arról, 
hogy a jogszabály szerint a lakórészben négyzetméterenként 
hány fő lakhat.” -kérdésre.
A város lakóinak száma folyamatosan csökken. A te-

lepülés vezetése a rendelkezésre álló eszközökkel (köz-
foglalkoztatás, pályázatok, vállalkozók támogatása stb.) 
mindent megtesz a munkalehetőség biztosítására, de a 
beadványban szereplő probléma országos megoldást és 
szemléletváltozást igényel. Ha a jogszabályokban szereplő 
feltételeknek a kérelmező (rászoruló) megfelel, akkor 
nincs mérlegelési jog a juttatás folyósításnál.
A magántulajdon védelme nemcsak a város vezetésének 

a feladata. A problémák kezelésében a lakosságnak, a 
rendőrségnek és az önkormányzatnak is pontosan meg-
határozott feladatai vannak. Igen furcsa az a szemlélet, 
hogy „ tegyen valamit az önkormányzat egy adott ügyben, 
de az én nevem ne szerepeljen, vagy én nem írok alá semmit, 
én nem láttam semmit.” A lopás, zaklatás stb. bűncselek-
mény, melyeknél az eljárás a sértett kezdeményezésére 
indul, de ha ezt nem vállalja, akkor ne mutogasson senki 
a közösségre, esetünkben az önkormányzatra.
A nyugodt városi élet kialakításában mindenkinek fel-

adata van és azokat az embereket, akik a kulturált életmód 
elviselésére alkalmatlanok a közösségnek kell rávezetnie 
életmódjuk elfogadhatatlanságára. Az együttes fellépés 
vezethet csak eredményre. Az önkormányzat vagy a 
rendőrség eszközei korlátozottak, de a lakosság támoga-
tásával ezek kiterjeszthetőek és nagyobb eredményességet 
ígérnek. De ha csak „kívülről” szemlélik az eseményeket, 
akkor mindig mástól  várják a megoldást. Ez pedig nem 
vezet „nyugodt városi élet kialakulásához.”
A napokban egy konkrét lopás kapcsán érkezett panasz, 

ugyanakkor nem szóltak a rendőrségnek, nem vállalták 
a feljelentést csak önkormányzati intézkedést kértek, de 
úgy, hogy ne legyen jegyzőkönyv, ne legyen feljelentő. 
Nem hiszem, hogy ilyen lakossági magatartással lehet eredményt 
elérni a jogszabályok megtartása mellett.
A névtelen bejelentést is az előző kategóriába tar-

tozik álláspontom szerint.
Tisztelt „ Beadványozó”!
A bejelentésben szereplő problémákat jeleztük a rend-

őrség felé és minden rendelkezésre álló önkormányzati 
eszközzel ellenőrizni fogjuk a társadalmi együttélési 
szabályok megtartását. Ha legközelebb a nevét is vállalni fogja 
– kérheti a bejelentő adatainak zártan történő kezelését 
– sokkal eredményesebben tudjuk megoldani a felmerülő prob-
lémákat és nem kell a jóhiszemű emberek félrevezetésével egy 
magánérdeket közösségi problémaként települési szintre emelni. 
Egyeztetett időpontban állok rendelkezésére.

Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 

támogatási rendszeréhez benyújtott „Az Izsáki Kulturális Szol-
gáltató Központ Nevelési és Oktatási Intézményeket támogató 
tevékenysége” című pályázat 16.509.436 forint összegű támogatást 
nyert. A pályázat 2012. szeptember 1 – 2013. október 31 közötti 
időszakban valósult és valósul meg. A pályázatban foglaltak 
szerint 6 együttműködési megállapodás kötődött oktatási és 
nevelési intézményekkel (iskolákkal, óvodával, más települések 
iskoláival). A projekt keretében heti és havi tehetséggondozó 
szakkörök, táborok, témahét, valamint versenyek szervezésére, 
lebonyolítására nyílt lehetőség. 

Foglalkozásaink:
Lakóhelyünk és távolabbi környéke hagyományainak, élővilágának, 

néprajzának megismerése természetbúvár szemmel (foglalkozásvezető: 
Dudás László) – havi szakkör 
Lakóhelyünk természeti értékeinek megismerésére helyeztük 

a hangsúlyt. A gyerekek ízelítőt kaptak a Kolon-tó növény és 
állatvilágából. Meglátogatták a Kolon-tavi madárvártát, ahol a 
madárgyűrűzési bemutató után előadást hallgattak meg a magyar-

országi madárvonulás-kutatásról. Évszakokra lebontva ismerték 
meg a gyerekek a különböző élőhely típusokat. A tél folyamán 
képek segítségével ismételték át az addig tanultakat. Bepillantást 
nyertek a szikes tavak, illetve szikes puszták élővilágába, valamint 
megismerték Magyarország két legnagyobb természetvédelmi 
értékét a rákosi viperát és a túzokot. Megcsodálták a láprétek 
orchideáit, gyakorolták a védett növények felismerését. Megte-
kintették a kunszentmiklósi Virág kúriában a Felső-Kiskunsági 
természettudományos és helytörténeti gyűjteményt. Látogatást 
tettek a Természettudományi Múzeumba is. A csoportban 6 fő, 
a kiskunhalasi Fazekas Gábor Általános Iskola tanulói közül vett 
részt a programokon. 

Média (foglalkozásvezető: Némedi János) – heti szakkör
Szakköri tevékenységünk a tehetséggondozás, a képi és a nyelvi 

kommunikáció-fejlesztés, a média modul oktatásának gyakorlati 
műhelye, tanár, diák, szülő, valamint a város lakossága közötti 
információ áramlásának biztosítása. Fő célunk a média tantárgy 
keretében elsajátított elméleti ismeretek gyakorlatban történő 
alkalmazása, a képi, a filmes látásmód szakköri keretek közötti 
fejlesztése volt. A programban résztvevők az újságírás alapjainak 
elméleti és gyakorlati elsajátítása mellett, megismerkedtek a 
médiumok működésével, rádiózással, filmkészítéssel. Az így 
szerzett tapasztalatokat hasznosítani tudjuk, az iskolaújság, az 
iskolarádió, valamint a Kölyök TV szerkesztésében, működteté-
sében. A jobb megismerés érdekében, a tanév során részletesen 

megismerkedhettünk, az újságírás alapjaival, az ART Mozival, 
és a művészfilmmel, a rajz és animációs film készítésével, a rá-
dióműsorok készítésével, a filmgyártás történetével, fázisaival, a 
televíziózás történetével, a TV-műsorok készítésével. Az anyagok 
mind jobb megértése érdekében intézménylátogatásokon vettünk 
részt egy-egy témakör zárásaként. Látogatást tettünk az Izsáki 
Hírek szerkesztőségében, ahol a cikkírástól, az újság szerkesztéséig 
követhettük nyomon a munkafolyamatokat. A kecskeméti rajzfilm 
stúdióban, majd a kecskeméti Art Moziban tettünk körutat a 
nézőtértől a gépházig és megtekintettünk egy művészi animációs 
filmet. Nagy élmény volt részt venni a kecskeméti Gong Rádió 
élőadásában, ahol a műsorvezető összetett feladataival ismer-
kedhettünk meg. Etyeken, a Korda Filmgyárban betekinthettünk 
a filmforgatás külső helyszínein és a belső stúdiókban végzendő 
munkafolyamatokba, elő- és utómunkálatokba.
Ellátogattunk az MTVA Kunigunda utcai Stúdióiba. Össze-

kacsinthattunk Süsüvel, az egyfejű sárkánnyal, láttuk a Tenkes 
kapitánya, az Abigél és jó néhány TV-film jelmezeit. A legna-
gyobb élményünk az volt, amikor a Híradó díszletében felvételt 
készíthettünk. Az itt látottak alapján össze tudtuk hasonlítani a 
Kölyök TV-ben, az Izsáki TV-ben és a Magyar Televízióban végzett 
munkafolyamatokat. A pályázat keretében lehetőség nyílt a Kölyök 
TV fejlesztésére is. 
A programba bevont tanulók: Huszta Vivien, Lakos Lilla, Faragó 

Fanni, Varga Dorina, File Nelli és Ö. Kovács Petra. 

Népzenei hagyományok, citera (foglalkozásvezető: Bíró Jánosné) – heti 
szakkör
Pályázati keret által a 2012/13-as tanévben lehetőség nyílott a 

népzenei kultúra terjesztésére a környező településeken. Heti 
egy alkalommal 1-1 órában folyt a citeraoktatás Ágasegyházán 
és Orgoványon. 6-6 gyereket lehetett bevonni településenként a 
hangszeroktatásba. A lelkes érdeklődők megismerkedtek a népi 
kultúra alapjaival, a citera hangszer felépítésével, a zenei abc 
hangjaival, a különböző pengetési technikákkal. A tanév során 
gyerekdalokat és egyszerűbb népdalokat sajátítottak el a gyerekek. 
Megtanultak citerázni és énekelni. A tanév végén sikeres vizsgát 
tettek a megszerzett tudásból. Június elején meglátogattuk Kecs-
keméten a Leskovszky hangszergyűjteményt. Itt ki is próbálhatták 
a gyerekek a hangszereket.

„Könyvmolyok” olvasókör (foglalkozásvezetők: Erősné Solti Gizella és 
Kovács Edina) – heti szakkör 
Az ÁMK kulturális pályázatának keretében lehetőséget kaptunk 

az önálló ismeretszerzésre és a szabadidő igényes eltöltésére a 

közös irodalmi élmények segítségével. Gyerekregényeket vásá-
rolhattunk meg. Ezeket olvastuk a gyerekekkel a szakkörünkön. 
Első könyvünk Kathleen Duey: Katie és a musztáng története 
volt. Másodszorra Karl May Winnettou sorozatának első kötetét 
olvastuk. Előbbi a lányoknak, utóbbi a fiúknak tetszett inkább. 
Próbáltuk változatosan feldolgozni a regényeket: olvastunk gyer-
tyánál, voltunk lóistállóban, törzseket alapítottunk, indián nevet 
kapott mindenki, indián fejdíszt készítettünk.
December 22-én látogatást tettünk a budapesti állatkertben, majd 

a Madách Színház Mary Poppins c. zenés előadását néztük meg. 
Az előadás teljesen elvarázsolta a gyerekeket.
Június 22-én a Kondor-tanya biztosított nekünk egy öko-túrát, 

meséltek nekünk az indiánokról saját tapasztalataik alapján.
A színházlátogatás, a kirándulások helyszínei, programjai a 

valóságban is lehetővé tették az olvasott kalandok átélését, önis-
meretünk fejlesztését. 
Bízunk benne, hogy kedvvel „molyolt” minden szakkörös a 

regényeken!

Kenderzsupp drámajáték (foglalkozásvezetők: Penczné Oláh Ibolya és 
Szalai Krisztina) - heti szakkör
Nagyon mozgalmas volt az idei év számunkra. Színes progra-

mokat valósíthattunk meg. Ősszel a Bárka Színházba látogattunk 
el. Igazi színpadon léphettünk föl, s végigéltük egy történet 
feldolgozását színészek segítségével. Kivételes alkalom volt a 

Hagyományok Házában, a Néprajzi Múzeumban, a Szentendrei 
Skanzenben tett kirándulás. Tavasszal meghívott vendégekkel ké-
szítettünk marionett bábut, s kalocsai pingáló asszonytól lestük el a 
festés csínját-bínját. Szerepeltünk az Izsáki Vigasságok elnevezésű 
rendezvényen, s kettő produkcióval a Ki mit tud?-on is megmu-
tattuk magunkat. Az óvodásokkal közösen rendezett délutánon 
is szerepelt a Kenderzsupp drámacsoport. Az éves foglalkozások 
során kreatív, nyitott gyerekekkel játszhattunk, kirándulhattunk 

együtt. Reméljük sikerült felkelteni az érdeklődést a színjátszás, 
költészet, mese iránt. 

Ifjú képzőművészek (foglalkozásvezető: Briglovicsné Janovics Éva) – heti 
szakkör
A felső tagozatos szakköri munka során a rajzolás, festés mellett 

többek között tárgytervezés, mintázás, terepasztal és nagyméretű 
közös dekoráció készítése, batikolás, valamint új technikák meg-
ismerése is színesítette az ábrázolási lehetőségeket.
Pályázatnak köszönhetően alkothattak szakköröseink a Népi Ipar-

művészeti Gyűjteményben, a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban és 

ellátogathattunk a Cifrapalotába is. A tanulók megismerkedhettek 
a stencilezés, a linómetszés és a tűzzománc készítésének alapjaival 
és múzeumpedagógiai foglalkozásokon is részt vehettünk. 
A szakkör tagjai miközben kipróbálhatták magukat különböző 

technikák alkalmazásában, egyre jobban rátalálhattak egyéni 
kifejezési módjukra és az így készült alkotások számukra és a 
munkáikat szemlélők számára is sok örömet jelentenek. 

Bütykölő népművészeti szakkör (foglalkozásvezetők: Fodorné Bálint Éva 
és Erősné Solti Gizella) – heti szakkör
A szakkör célja a népi mesterségek megismertetése, hagyo-

mányaink őrzése, a gyermekek kreativitásának, konstruáló és 
vizuális képességeinek fejlesztése érzelemgazdag, fantáziadús 
tevékenységek során. Célunk a vizuális megismerő és befogadó 

képességek fejlesztése, valamint a művészi közlés, kifejezés for-
máinak megismertetése a foglalkozásokon.
Saját foglalkozásainkon kívül az adventi készülődés kapcsán a 

Kecskeméti Ifjúsági Ház programjain agyagból szélcsengőt, ajtó-
díszt, tűzzománc képet készítettünk.
Június. 25-én a Szépművészeti Múzeum múzeumpedagógiai fog-

lalkozásain ismerkedhettünk a képzőművészet saját nyelvezetével. 
Mozgósíthattuk esztétikai, művészeti képességeinket. Aktívan 
részt vehettünk a kreatív önkifejezésben. 

Néptánc tehetséggondozó tábor (Molnárné Tóth Ibolya)
Lakitelek határában, Tőserdőn a Kiskunsági Nemzeti Park Igaz-

gatósága kezelésében levő Oktatási Központ szakmailag ideális 
és kényelmes helyszínt biztosított a 2013. július 01-05-ig tartó 
néptánc tábor részére. Az épületekben lévő közösségi termekben, 
valamint a szabadtéri fedett létesítményekben szerveztük meg 
táncos és kézműves foglalkozásokat. 
Hat tehetséges izsáki néptáncos a Kecskemét Táncegyüttes 

„Kisbetyár” csoportjával együtt táborozott Lukács László néptánc 
oktató vezetésével. Korban és tánctudásban is hasonló alapokkal 
rendelkeztek a gyerekek. Kiskunsági-, széki-, moldvai-, dél-alföldi-, File Nelli, Huszta Vivien vendégek és Lakos Lilla 

hírolvasó

Rákosivipera-védelmi központban

Könyvmolyok

A tücsök és a hangya

Rajz szakkör

Bütykölõk

Folytatás a 6. oldalon.
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gömöri-, kalotaszegi-, karikázó és legényes táncokat tanultak. A 
programokat népdaléneklő- és hajfonó verseny, gyertyaön-
tés, kalocsai hímzés, táncház színesítették. A tábor a szülők 
által is megtekinthető bemutatóval zárult.

Olvasótábor (foglalkozásvezetők: Balogh Zsuzsanna, Papp 
Zoltánné Bencze Éva és Vargáné Pál Klára)  
A tábor június 24.-28-ig, hétfőtől péntekig tartott. Játékos 

feladatokkal ismerték meg a gyerekek az iskolai könyvtárat. 
A Szili Kálmán Városi Könyvtár működésébe is betekint-
hettek tanulóink. Rengeteg játékos feladat, drámajáték és 
kézműves foglalkozás színesítette a tábor napjait. A kirán-
dulások során a Kecskeméti Városi Könyvtárba, valamint a 
budapesti Szabó Ervin Fővárosi Könyvtárba, Magyarország 
legnagyobb könyvtárába utazhatott el a csoport. A tábor 
napjait az író-olvasó találkozók színesítették. 

Lakóhelyünk hagyományai, régi mesterségek megismerése (fog-
lalkozásvezetők: Kállainé Varga Erzsébet és Dr. Reznerné Viczián 
Erzsébet) - témahét
Március 21-27-ig harminc szerencsés alsó tagozatos 

tanuló rendkívül változatos, tartalmas programsorozaton 
vehetett részt lakóhelyünk múltjának, tavaszi hagyománya-
inak megismerésével kapcsolatban. A húsvétra készülve 

csuhé nyuszit és kiskocsit készítettek avatott mesterek 
irányításával. Kirándultak Budapestre, a Hagyományok 
Házába, és a Néprajzi Múzeumba, ahol szélesíthették a 
tavaszi hagyományokról eddig szerzett ismereteiket. Kéz-
műves foglakozáson tojást berzseltek. Zengővárkonyban 
közelről is megcsodálhatták a hímes tojások gyűjteményét. 
Érdekes előadást hallgattak meg közvetlen természeti 
környezetünk értékeiről, a tavasz ébredéséről. Hozzáértő 
festő szakember segítségével próbálták „képbe” önteni 
az érzéseiket, a látottakat. Nagy örömmel készítettek és 
kóstoltak hagyományos és korszerűbb húsvéti ételeket és 
szebbé tették környezetüket csodálatos tavaszi virágok 
ültetésével.
Versenyek szervezése: Intézményi és területi versmondó 

versenyek, Ki mit tud? 
Szavalóverseny (Kapás Zoltánné)
Március 7-én rendeztük meg a Weöres Sándor Megyei 

Szavalóverseny területi fordulóját. Iskolánkat a korábban 
megrendezett házi verseny helyezettjei képviselték. A terü-
leti versenyre más tanintézményekből is érkeztek hozzánk 
versszerető tanulók. A szavalóverseny helyezettjei:
Alsósok: I. helyezett: Kecskeméty Csenge (Izsáki ÁMK 

Táncsics Mihály Általános Iskolája, 2.o.)
II. helyezett: Mezei Kristóf (Izsáki ÁMK Táncsics Mihály 

Általános Iskolája, 4.o.)
III. helyezett: Hegedűs Richárd (Kunadacs, IV. Béla Ál-

talános Iskola, 3.o.)
Felsősök: I. helyezett: Hegedűs Evelin (Kunadacs, IV. Béla 

Általános Iskola, 8.o.)
II. helyezett: Kis Bence (Kunadacs, IV. Béla Általános 

Iskola, 5.o.)
III. helyezett: Andrási Brigitta (Izsáki ÁMK Táncsics 

Mihály Általános Iskolája, 7.o.)

Ki mit tud? (Molnárné Tóth Ibolya és Szabóné Pápa Edit)
 Az izsáki Művelődési Házban március 26-án tartottuk az 

első Ki mit tud? vetélkedőt, amely alkalmat adott a tehet-
séges gyerekeknek a kibontakozásra, bemutatkozásra. Azok 
a gyermekek, akik mozgásban, művészi adottságokban, 
vagy valamilyen tulajdonságukban kimagasló teljesítményt 
nyújtanak különböző területeken mutathatták be tudá-
sukat, tehetségüket. A tánc, ének, hangszeres bemutató, 
drámajáték, vers, mese, próza és egyéb kategóriákban le-
hetett nevezi a vetélkedőre. Több száz jelentkező közül a 
felkészítő pedagógusok ajánlására 28 produkciót nézhetett 
meg a nagyszámú közönség. Énekesek, zongora, gitár és 
furulya hangjai csendültek fel, drámajáték, versek, táncbe-
mutatók színesítették a műsort. Az előadások színvonala 
és hangulata magával ragadó volt. A legtöbb jelentkező az 
egyéni hangszeres kategóriában volt, de sokan neveztek 
énekkel, modern tánccal és néptánccal is. Így a zsűrinek 
sem volt könnyű dolga. 
Eredményeink:
Egyéni ének
I. Bátri Jázmin Kíra 2. b Tavaszi szél - népdal                                                
II. Panik Emma 2. b Kicsi voltam - népdal                                                     
III. Tóth Rebeka 2.b A part alatt - népdal                                                                                 
Egyéni hangszeres előadás
I. Kecskeméty Csenge 2. a J. S: Bach: Parasztkantáta 

- hegedű              

II. Huszta Denisz (Katedra, 11. g osztályos) Oesten: Alpesi 
harangok - zongora 
III. Mezei Dóra 4. b Papp Lajos: Mozdony - zongora                                      
Csoportos hangszeres előadás 
I. Jávorka Izabella, Mezei Eszter Régi táncok - furulya, 

hegedű 
Drámajáték, vers, mese
I. Kecskeméty Csenge 2. a Kányádi Sándor: Hallgat az 

erdő - vers
II. Radics Dezideráta 6. a Bari Károly: Szívpiros - vers
III. Kis Annamária 1. b Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

- vers
Csoportos drámajáték
I. Napsugár 3. a  előadása: A négy évszak                                                    
II. Kenderzsupp drámacsoport 1. b előadása: A tücsök 

és a hangya
III. Kenderzsupp drámacsoport haladók előadása: Egyszer 

egy királyfi 
Egyéb kategóriában
I. Farkas Anasztázia 2. a rajzának címe: Szivárvány                                
II. Kis Szilárd rajzai 2.  a : A rajzfüzetem                                                          
III. Iván István Márk 5. a Bűvészkedés: Kártyatrükk                                                                             
Páros tánc
I. Juhász Jázmin Katica 4.b – Szalai Zalán 6. b  táncuk 

címe: Rábaközi csárdás , frisscsárdás                                                                             
II. Kovács Eliz- Juhász Veronika 2. b modern táncának 

címe: Kerek egész 
III. Miskovicz Alexa – Mezei Kristóf 4. A Rábaközi csár-

dás, frisscsárdás
Csoportos tánc:
I. Iskolai aerobic csoport - Modern tánc
II. Sárfehér Néptánc Egyesület Szőlőszem csoportja Rá-

baközben
III. Mazsorett „Csillagok” csoportja - Western tánc
Nagy örömünkre szolgált, hogy értékes díjakat oszthat-

tunk ki a tehetséges gyerekeknek és a csoportoknak. 

Ki mit tud?
Daloló, alkotó, mozgató foglalkozás óvodásoknak (fog-

lalkozásvezetők: Csathó Imréné, Fejszés Ildikó, Hajmáné 
Rigó Rita és Magyar Jánosné) – havi szakkör
A pályázat keretében minden hónapban 1-1 szerdán (dél-

utáni szabadidő alatt) tartottuk a foglalkozásainkat. Az 
„alkotó – daloló, mozgató – dráma” csoportok e pályázat 
keretében bővíthették az eszköz- és anyagkészletüket, így 
különösen színessé téve a témafeldolgozást. Az óvó nénik 
teljes összefogással és közös megegyezéssel állították össze 
a havi terveiket, melyek elkészítésekor figyelembe vették a 
gyerekek érdeklődését, képességeit, életkori sajátosságait, 
vegyes összetételüket.
Az „alkotókon” sor kerülhetett a különböző kézműves 

technikák, eszközhasználat elsajátítására, érdekes játékok 
készítésére Mozgó sünit, karácsonyfadíszeket, újévi mala-
cot, bohócot, díszített tojást, ceruzatartót, stb. alkothattak 
a résztvevők. 
A „dalolókon” a gyermekek megismerkedhettek dalok-

kal, dalos körjátékokkal, mondókákkal, hangszerekkel, 
megpróbálták az együttmozgást, zenekarrá válva ritmikus 
hangszeres kíséretet adtak. Foglalkozásaik közt szerepeltek 

piacos és párcserés játékok, a Kitrákotty mese, farsangi 
táncok.
A „mozgatókon” különféle futások, járások, utánzómoz-

gások, ugrások, szökdelések, mászások, csúszások, célba 
dobás, egyensúlyérzéken alapuló, ill. eszközös gyakorla-
tok voltak. A foglalkozások alkalmával megismerkedtek 
szabályjátékokkal is pl. „Mókusok, ki a házból!”, labdás 
kiütő.
A „drámákon” alapvetően az együttműködési készség 

fejlesztésére, a közösségépítésre fektettek hangsúlyt az 
óvó nénik, de a játékok, cselekvési helyzetek lehetőséget 
teremtettek a gyermekek problémamegoldó készségének, 
beszédkészségének, beszéd- és cselekvési bátorságának 
formálására is  Két mese is feldolgozásra került, valamint 
különféle drámajátékokban próbálták meg magukat a 
gyermekek.
Ovisaink minden alkalommal kellő motiváltsággal és 

igen aktívan vettek részt a felkínált tevékenységekben. A 
résztvevők nem várták a foglalkozások végét, sőt igyekeztek 
azokat megnyújtani a kreatív ötleteikkel vagy csak egy-
szerűen a tevékenységek ismételtetésével, gyakorlásával, 
újra megélésével. Mindnyájan várták az alkalmakat, s már 
a kikészített eszközökből összeállították a képzeletbeli 
menetrendjüket, ami sokszor megegyezett az óvónői ter-
vekkel. A produktumokat minden alkalommal büszkén 
vitték magukkal vagy épp hatalmas lelkesedéssel számoltak 
be szüleiknek egy-egy délután eseményeiről. 

Zengővárkony tojásmúzeumban

A Ki mit tud? óvodás résztvevõi

FOGATNOSZTALGIA
A négyesfogathajtó Európa-bajnokságok

története/I. rész/
Válogatta és írta: Dr. Fehér Károly

Nosztalgia. Fogatnosztalgia: „sóvárgás, vágyakozás távoli, 
elveszett, elmúlt dolgok után”:
Fülöp herceg, a Nemzetközi Lovas Szövetség elnökének 
felkérésére
1971-ben Budapesten, nagy szakmai és közönségsikerrel 
rendezték
az I. Négyesfogathajtó Európa-bajnokságot. 
1981-ben az Eb „elhalt”.
Lázár Vilmos a Magyar Lovas Szövetség elnökének ja-
vaslatára
négy évtized múltán a kontinensviadal újjáéledt.
E jeles alkalomból az Európa-bajnokságok történéseire, 
magyar sikereire
Dr. Várady Jenő a sikerkapitány és e korszak szakértő 
újságírói:
Dávid Sándor, Róth Ferenc, Salánki Miklós
Aranyúton című kitűnő könyve alapján emlékezünk.
A hitelességet a sorozat lektora, 
e nagy fogatidők tanúja, Salánki Miklós garantálja.

I. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Budapest, 1971.
A FOGATHAJTÓK ÉS A VADÁSZOK MEGISMÉTELHE-

TETLEN SIKERTÖRTÉNETE
Dr. Nagy Endre a világhírű Afrika-vadász fogalmazta meg 

elsőként a gondolatot, amit tett követett: hét éves előkészítés 
után, a tudományos közélet bevonásával 1971. augusztus 27.-e 
és szeptember 30. között Budapest rendezte az I. Vadászati Vi-
lágkiállítást. Hatalmas siker! Öt földrész, 52 ország mutatta be 
vadászati eredményeit, kultúráját. A 118 világ-győztes trófeát 2,1 
millió regisztrált látogató csodálhatta.
Ezt a bemutatót gazdagította a Világkiállítás idején rendezett, 

nagy szakmai- és közönségsikert hozó
I. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság.
Helyszín: Országos Mezőgazdasági Kiállítás /OMÉK/, Budapest, 

Lovaspálya.
7 nemzet, 6 csapat, 16 hajtó, 9 európai lófajta szerepelt a ren-

dezvényen.
Nagy szenzációként hatott, hogy II. Erzsébet királyné csillogó-

villogó oldenburgi négyesével starthoz állt Sir John Miller ezre-
des, fővadászmester. Segédhajtója a kerteskői ménesvezető Egri 
Zoltán. Fülöp herceg közölte: ő természetesen lóháton kíséri a 
királynő fogatát. Volt is nagy riadalom a biztonságiak körében, 
de ugyan ki veszélyeztette az Eb. nagytiszteletű díszvendégnek 
biztonságát?
A terepversenyen a fogatok Mátyásföldről startoltak és Gö-

döllőn értek célba. A lovakat, a kocsikat kamionok hozták vissza 
Budapestre.
A nyitó ünnepségen a római fogatot egy ismeretlen „srác”, 

bizonyos Bárdos György bravúrosan hajtotta. 
Abonyi: elsőként a fogatvilág csúcsán 
A bajnoki díjakat Fülöp herceg adta át.
Európa-bajnok Abonyi Imre /Kecskemét/, ezüstérmes Fülöp 

Sándor /Apaj/, bronzérmes Papp József /Dömsöd/     
Csapat Európa-bajnok: Abonyi, Fülöp, Papp
Fülöp herceg, a Nemzetközi Lovas Szövetség /FEI/ elnöke a 

lovaspályánkról szólva kijelentette:
„Ez olyan gyönyörű pálya, s olyan hálás a közönség, hogy te-

kintetbe kell  vegyük díjugrató és díjlovagló világbajnokságok 
rendezésére is.”
Aztán? Jött a dózerek rohama. Ma már nehezen találnánk meg 

azt a területet, ahol egykor a gyönyörű jegenyékkel övezett, im-
ponáló tribün és alatta a 280 ló befogadására alkalmas korszerű 
istálló állt.
Megsemmisítése – több mint hiba!

A jövőt formáló fogatidő
A Nemzetközi Lovas Szövetség /FEI/ 1969. decemberi kong-

resszusa Fülöp edinboroughi herceget választotta elnökévé; 
a négyesfogathajtást hivatalos versenyággá nyilvánította; döntött, 
hogy páratlan években Európa-, a páros években világbajnokságot 
rendeznek.
A kongresszuson az elnök Magyarországot, – „a már jó nevű foga-

tos nemzetet” – kérte fel az első Európa-bajnokság rendezésére. Ez 
a döntés kétségkívül nagy elismerést jelentett, s egyben az állandó 
ellentartás és lekicsinylés elmaradását is a hazai politikai, valamint 
lovassport-élet részéről. A mostohagyerek, a mesék szegénylegénye 
csatát nyert – írja Várady Jenő az aranykorszak utolérhetetlenül 
sikeres, nagyhatalmú szövetségi kapitánya.
Az elismerés ténye lehetőséget kínált az eddig is együtt dolgozó és 

segítő gárda alkotó lánccá, a fogathajtás érdekében szellemi elitté 
való szervezésére. Célom lett a tudatos, távlati építés és a kétség-
kívül kiváló magyar sportelmélet adaptálása a négyes fogathajtásra 
– nyilatkozta Várady és Róth Ferenc kérdésére elmondta: „Én 
hivatalosan nem voltam szövetségi kapitány. Sőt: a Szövetségben 
semmiféle tisztségem nem volt. Tehát külsősként irányítottam a 
válogatott felkészítését, a világbajnokság rendezését. Az újságírók 
neveztek el kapitánynak, s mivel a gyakorlatban is az voltam, nem 
tiltakoztam ellene.” Hivatalos kinevezése 1982.februárjától 1983 
őszéig tartott. Aztán leállították…
Az Európa-bajnokságok 1981-85-ig tartó időszakának további 

vezető személyiségei: Dr. Pál János, a Szövetség elnöke és főtit-
kára Bútor Sándor. A Fogathajtó Szakbizottság elnöke Borontai 
István /1979-1985/.

Folytatás az 5. oldalról.

Folytatás a 7. oldalon.
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II. Négyesfogathajtó Eb, Windsor, 197�.
A PÁRJÁT RITKÍTÓ ESET: EB-GYŐZELEM NÉL-

KÜL
7 nemzet, � csapat, �0 hajtó
Aranyérmes Auguste Dubey /SUI/ és Svájc csapata
A hatalmas magyar sikert hozó budapesti I. Európa-

bajnokság /1971/ és a münsteri világbajnokság /1972/ 
után a II. hajtó EB-re Windsor várta Európa legjobb 
fogathajtóit.
Tisztában voltunk vele, hogy a svájci Auguste Dubey, 

a világbajnoki cím védője szinte verhetetlen. Az otthon 
pályára lépő angol együttes már Münsterben csapat vb-t 
nyert, hazai pályán nyilván nőtt az esélyük. Ráadásul, a 
hivatalos csapaton kívül Nagy-Britannia a házigazda jo-
gán még hat egyéni versenyzőt is indított. Az ezüstöt, a 
bronzot egyaránt megfelelő színnek tartottuk számunkra 
– írta Várady Jenő.
A kiállításnak is helyt adó versenytér változatos és szóra-

koztató képét még vonzóbbá tették az egymás után érkező 
lószállító autócsodákból kivezetett tenyész-, konkur- és 
bemutató célokra hozott arabok, hackneyk, cobok, riding 
horse-ok, hunterek, children’s, mountain és moorland 
pónik.
A szűkkeblűség és a még mindig nem kellő támogatás 

miatt csak két fogattal keltünk át a csatornán. Windsor 
előző évi nemzetközi versenyének nyerője, Fülöp Sándor 
szürke félvér ménjeivel, ostorhegyen a fekete Porosz-
lóval. Abonyi Imre ezúttal az Országos Lótenyésztési 
Felügyelőség lipicai ménjeivel és csak a terepre hozott 
Nicsevo szürke ügető ménnel várta a startot.
A díjhajtás sikerült. Az egyébként is kiváló díjhajtó 

Fülöp mindössze egy ponttal maradt le az előző évi vi-
lágbajnok, az elismerten ugyancsak kiváló díjhajtó svájci 
Dubey mögött. Sokak szerint Fülöp díjhajtása volt jobb. 
Abonyi ötödik.
A maratonon egyértelmű volt: kiválóan húzó rudas 

lovak nélkül e versenyszámot nem lehet teljesíteni. A 
fő nehézség 3.36 perc/km előírásban rejlett. Ez az iram, 
ilyen akadályokkal csak ügető lovakkal lett volna hibátlanul 
megoldható.
Abonyinál mégsem a rudason múlott. Az enyhe lejtőről 

megcsillant a kék tó tiszta vize, a 71-es Favory, a gyeplős 
– Imre mesteri ostorkezelése ellenére is – ellenállhatatlanul 
jobbra tolta az ostorhegyes Nicsevót, s miután ott volt 
egy szabályos farakás, a lendületből mindketten – mi mást 
tehettek – felugrottak a tetejére. A segédhajtó gyöngyösi 
Bárdos Györgynek kellett hosszas rábeszéléssel lekö-
nyörögni őket, hogy legalább sérülés nélkül folytathassák 
immár hasig érő vízben az akadályszakaszt.
Lovaink ősi vízutálata �0 és az eltöltött idő után számí-

tott hibapontokba került.
Fülöp rafináltabb volt. Tudta, hogy Poroszló időre nem 

lépi meg a szakasz távját. Pergel Imre segédhajtóját levezé-
nyelte a fekete mellé, aki gyalog, szóval diktálta az ütemet 
az egyébként mutatós csődör feje mellett. A szabályzat 
mindenesetre ilyen eshetőségre nem intézkedett.
Mindezek ellenére az ezüst, de még az arany fénye is 

csillogott. Az akadályhajtásig. Ott Fülöp pályát tévesztett. 
Végül a csapat és Abonyi negyedik – értékel Várady.
A Horse and Hound beszámolója végén ezt írta: „Ma-

gyarország az Európa-bajnoki cím előzetes birtokosa 
balszerencse áldozata volt. Miután mindössze két fogattal 
képviseltették magukat, az akadályversenyből való kizárás 
végzetes lett számukra. Három fogat indítása estén kön-
nyedén szerezhették volna meg az ezüstérmet.”
Tudjuk, hogy a  „ha”-val kezdődő mondatokat a fogat-

sportban is el kell felejteni. Vagy mégsem? Ha akkor 
tudjuk, hogy a következő Eurrópa-bajnokságokon csak mi 
állunk a dobogó legmagasabb fokán – bizonyára kisebb az 
elkeseredés.

Dr. Bródy Tibort – akit Magyarországról elsőként – a FEI 
Fogathajtó Szakág tagjai közé választották.
Fogathajtásunk hőskorának kiváló edzői: Kádár László, 

Toepler István, Jávor György.

Az elegancia versenye
Várady az akkor felfutó formában versenyző Abonyit 

szürke ügető fogat hajtására állította át. Meg is lett a 
kirobbanó eredmény. 1970-ben és 71-ben ezzel a fogattal 
nyerte a német derbit és Windsorban II. Erzsébet, Nagy-Bri-
tannia királynője versenyét. Ilyen sikersorozat után érkezett 
a fogathajtó zseni a budapesti Eb-re.
Ekkoriban a fogatok szépségét, kiállítását, a lovak külle-

mét, a felszerelés eleganciáját és mindezek összhangját 0-10 
ponttal értékelték. A lovaskultúrát díjazták. Nagy kár, hogy 
elmaradt ez a „Bemutatás” versenyszám.
A kocsik is különböztek egymástól. Az angol kocsi nehéz, 

masszív, minden oldalról rézveretekkel sűrűn pompázó, 
nagyon elegáns. A magyar kocsi a homokfutóra emlékeztet, 
ám annak parádésabb cseklészi, vagy cziráki változata volt. 
Könnyed, gyors, fordulékony. Sajátos stílusában megkapóan 
tetszetős, de anyagánál fogva kevésbé olyan mutatós.

Az Aranyút kezdete
A sok közül két különösen emlékezetes alakítás volt az első 

Eb-n: Fülöp díjhajtása és Abonyi akadályhajtása.
Fülöp Sándor már akkor kiváló díjhajtó hírében állt, ám 

alighanem itt és ekkor, az első Európa-bajnokság tiszteletére 
mutatta be élete addigi legjobb díjhajtó programját. Művészi 
szintű hajtása olyan lenyűgözően szép volt, hogy a keveset 
értő közönséget is teljesen magával ragadta. A legalább 
huszonötezer ember lélegzetvisszafojtva, halálos csendben 
nézte végig a programot, amelyben mintha nem is földön 
járó lovak, hanem négy Pegazus suhant volna a füvön tova. 
Légiesen csodálatos volt az egész. A lovak nemhogy együtt 
léptek, de még a fülük is egyszerre, egyfelé mozgott – em-
lékezik vissza Dávid Sándor.
Abonyi jócskán lekéste az akadályhajtás bemelegítését. A 

Birkacsárdában ebédelt a Herceggel. Várady persze tajté-
kozott /Abonyit nem kedvelte igazán, legfeljebb olyan ku-
tya-macska barátság fűzte őket össze, no meg Imre briliáns 
tehetsége, amelyről épeszű vezető még véletlenül sem mond 
le – vélekedett Dávid/.
A Népsport szerint: „ A bemelegítés fergeteges iramával 

érkezett és vágtában hajtotta meg az akadályokat. Ele-
mentáris erővel tört fel a lelkesedés. Ilyet ember még nem 
látott, amit Abonyi művelt. Ez volt a fogathajtás legnagyobb 
ünnepe.”
Papp Józsefről kevesebbet írnak az újságok, ám biztos, 

eredményes tagja volt az Eb-győztes csapatnak.
Nagy fogatidők nyitányaként ők hárman együtt vívták ki 

a világra szóló sikert.

A Herceg és Abonyi
Abonyi Imre és Fülöp herceg között igazi, emberi és sport-

barátság szövődött a fogathajtás kapcsán. Ezt alapvetően 
Abonyi briliáns tehetsége és emberi tisztessége váltotta 
ki az ez iránt rendkívül fogékony, de főúri mivoltában is 
közvetlen, egyszerű és szívélyes hercegnél. 
Fülöp herceg szívesen hívta volna Angliába Abonyit edző-

nek, s cserébe a legkiválóbb díjugrató edzőt is szívesen ide 
küldte volna. Nem jött össze.
A kölcsönös tiszteleten alapuló barátságának másik jele 

volt, hogy a kecskeméti világbajnokságon Fülöp herceg 
Abonyi Imrét kérte a fogatára versenybírónak.
Fölborultak, s a herceg estében kis híján „agyonnyomta” 

Imrét. De barátságuknak ez sem ártott.
Végül: amikor évekkel később a királynő Magyarországra 

jött, sokak meglepetésére a Herceggel együtt Bugacra is 
ellátogatott. Ez az utolsó találkozás a már gyenge egészségű 
Abonyi Imrének szólt.
A kor fogathajtó királya, tucatnyi kitüntetései közül talán 

kettőre lenne igazán büszke.
Abonyi Imre Díjat a sportág első világbajnoka a svájci 

Auguste Dubey alapította a csodált sporttársa és barátja 
emlékére.
A Nemzetközi Fair Play Díj, amit külföldi ajánlásra – azó-

ta is egyetlen magyarként – 1980-ban ítéltek számára.
Egyszeres egyéni és csapat-világbajnok /Apeldoorn, 

1976/
Kétszeres egyéni és kétszeres csapat Európa-bajnok 

/Budapest, 1971; Sopot, 1975/
Emlékét márványtábla őrzi Bugac-pusztán.

Dávid Sándor

Papp Jóska
Nem volt már fiatalember Európa- és világbajnoki címének 

megszerzésekor /Eb. 1971. Budapest, Vb. 1978. Kecske-
mét/, de valahogy mindig „Jóska” maradt – Várady Jenőnek 
köszönhetően, akinél senki nem tudta ízesebben mondani 
Jaóóska. Egyéniség volt. Született versenyző, a fogathajtás 
mestere. Sok kemény munkájának eredményeként Dömsöd 
és környéke a magyar fogathajtás egyik fellegvára volt. A 
szép emlékű Kiskunsági- Lovas- és Pásztornapok szervezője. 
Lótenyésztő. A saját félvér törzstenyészetéből válogatta 
– szigorúan csak fekete – lovait.
Csapat Európa- és világbajnok                               Dávid

Mindegy milyen a ló színe – csak szürke legyen
Abonyi Imre tartotta magát ehhez az elhíresült mondásához. 

Mindig szürke lovakat hajtott.
Az 1971-es EB-győztes ügető fajtájú lovai:
Nacsalnyik  /1963/szürke herélt
Majka /1962/ szürke kanca
Menüett /1962/ szürke kanca
Mindhárom kitűnőség tenyésztője a Rádiházi Ménes.
Nicsevo /1963/ szürke mén. Tenyésztője a Somogysárdi Ménes.
1644 Neapolitano XVIII-3 /1965/ szürke lipicai kanca. Te-

nyésztője a Szilvásváradi Ménes.
Nicsevo és Neapolitano Abonyi 1975 évi sopoti Eb-győztes 

fogatában is szerepelt.
Legkedvesebb – és legsikeresebb – lova Nicsevo az ügetőpá-

lyáról került hozzá; sok csibészséget megengedett magának 
– „szabad idejében” – versenyen kívül. Egy éjjel kötőfékét 
ledobva a kancák közé szabadult. Négy „terven felüli”  Nicsevo 
csikó született.
Nicsevot Bugacon temették el, közel istállójához és nem mes-

sze a később elhunyt gazdája sírjától.                           Fehér

III. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, 197�, Sopot
ABONYI UTOLSÓ EB-FELLÉPÉSE. ÚJABB NAGY 

SIKER
7 nemzet, 6 csapat, �� hajtó
Európa-bajnok Abonyi Imre és a magyar csapat: Abo-

nyi, Bárdos György, Fülöp Sándor
Várady-helyzetjelentés Folytatjuk

Abonyi Imre pusztai, homokfutta szeme a tengert látva 
latolgatta: vajon Nicsevó és Fajankó mit szólnak a nagy 
vízhez?
Bárdos Gyurit is aggodalom és balsejtelem fogta el: a lip-

pek a terep „vizesakadályában” mire lesznek képesek?
Fülöp Sanyi hitt az öreg Bihar józanságában, a fiatal 

Ramzes rámenősségében és Szódás sokszor igazolt bölcses-
ségében. Bizakodásra adott okot, hogy sokszor gyakoroltak 
a dömsödi Duna-ágon. 
Muity Ferkó is bízott a sok vihart és sok fuvart átélt 

sárgáiban.
Papp Jóska sohasem bízik lovaiban, így most is csak 

ostorára épített. Pedig Európa legjobb pár rudas lovát 
mondhatta magáénak. Másrészről ő hajtott be legtöbbet a 
dömsödi Duna-ágba, a Kelemen csárdája mellett – adja meg 
az alaphangot Várady Jenő.

Európa-színvonalú rendezés
Ezen a versenyen a lengyel állam, a Lengyel Lovas Szövet-

ség, a lótenyésztők, a Sporthivatal fogott össze, éreztette 
gondosságát, törődését és támogatását. Az Eb-rendezés 
sikere mindenkinek fontos volt – sokat tettek érte.
Mindezek eredményeként a szervezés Európa-színvo-

nalú volt. 
Mindehhez nagyban hozzájárult maga a helyszín: a tribü-

nöktől a kilátás – a pályán keresztül –egyenesen a másfél 
kilométernyire levő tengerre esett.
Semmi „utóhatása” az előző, windsori Eb-érem nélküli sze-

replésünknek. A „respekt” változatlanul nagy. Ezzel együtt 
is sokan bizakodtak, hogy a magyarokat „el lehet kapni”. 
Mindenki minket akart megverni – mint már  annyiszor.

A verseny
Díjhajtás egységes csapatteljesítményt hozott: Fülöp /aki 

világbajnokként érkezett, Freuenfeld, 1974/ 113, Abonyi 
111, Bárdos 109, Muity 108, Papp 103 pontot hajtott.
A maratonszakasz ötletesen újszerű volt.
Az „A”, „C”, „E” szakaszok a pálya fő tribünje elől – a váro-

son át – indultak a terepre, majd másik útvonalon ugyancsak 
a tribün elé érkeztek. 
Frappáns, közönségvonzó elgondolás! Őszintén mondva 

nem hittük, hogy mindez technikailag nyomon követhető. 
Pedig ezt is kulturáltan megoldották. Sötét ruhás, fehér 
inges rendezőkkel és szuper gépi időméréssel! Példásan 
fegyelmezett személyzettel.
A fogatversenyek bíróinak technikai felszerelése olyan 

volt a nálunk szokásoshoz képest, mint a félszemű tengeri 
kalóz szektánsa az óceánjáró radarjához.
Ilyen háttérrel valóban megoldható volt, hogy a pályára 

özönlő fizető közönség 155 startot és 155 célba érkezést 
láthasson. Egyidejű és azonnali részeredmény-hirdetés 
mellett. Így szól Várady beszámolója.

Felfelé a lejtőn
Az „A” ügetőszakasz tizenegy kilométere egyenesen hú-

zott be a tengerbe. Minket nem izgatott, mert felkészültünk 
rá. Szabadidőben irány a tenger! Sokat gyakoroltunk. Kellett 
is, mert – mint a pályabemutatón kiderült –, közel 1100 
métert kellett tengerben hajtani. Előírtam versenyzőinknek, 
hogy inkább a hullámok által keményre nyalt homokpadon, 
mint kint a napsütötte mély homokon hajtsanak, mert az 
teljesen kiveszi a lovak erejét /Várady/.
A változatosság kedvéért a széles famóló három ívének 

valamelyike alatt is el kellett hajtani. A mieink a legmélyebb 
víz felettit, a legbelsőt választottuk, mert a lovak feje – a 
mélység miatt – ott fért el a legjobban.
Soha vissza nem térő alkalom volt vízben hajtott magyar 

fogatokat a kék tengerben látni. Ritmusban mozgó, pergő, 
eleven lüktető világ, 31 négyesfogat nagy kavalkádja és 
parádéja ez.
Egész délután folyt a kimondottan nehéz terep értékelése. 

1. Abonyi, 2. Muity, 3. Bárdos.. „Mintha toronyba kellett 
volna felhajtani, olyan volt a legtöbb emelkedő. Csak vágtá-
ban lehetett felkapaszkodni rájuk”- értékelt Abonyi. 
Fülöp versenye volt a legdrámaibb. A kitűnő Bihar a ver-

seny elején rosszul lett. Végig kétséges volt, hogy célba ér 
e? Társai segítéségével célba ért.
Az akadályhajtásban is nehéz pálya várta a hajtókat, ám 

meg kell hagyni, az aacheni ugró akadályokhoz hasonlóan 
díszítve, népi elemekkel ízlésesen csinosítva /gémeskút, 
karám, virágok, asztalok, padok/. 
Az akadálypályán – hatan, Abonyi, Bárdos, az angol 

Bowman, a német Duen és Freund, a lengyel Czerminski 
– voltak hibátlanok. Ezzel Bárdos már a második helyre 
került és Muity is marad harmadik! Tehát már megvolt az 
1975. évi négyesfogathajtó Európa-bajnokság arany-, ezüst- 
és bronzérmeinek gazdája.
Ami a jövőt tekintve legalább ennyire fontos: Muity Ferenc 

és Bárdos György nagyszerű szereplése táplált nagyon 
szép reményeket. Bárdos a tapasztaltabb. Muity „most 
szagolt először puskaport” ilyen nagy versenyen. Mindketten 
nagyszerűen helytálltak.
Abonyi Imre kétszeres egyéni és csapat Európa-bajnoki 

címmel búcsúzott a kontinens viadaltól. Még nem volt világ-
bajnok – de 1976-ban következett az appeldoorni vb.Egyéni- 
és csapat-világbajnoki címével ott is csúcsra ért.

Folytatás a 6. oldalról.



IZSÁKI Hírek  2013. augusztus 16.�. oldal

Kadás lányok a genti 
világbajnokságon

Izsák, a serdülő fiú röplabda 
utánpótlás hátországa

Kint a padon 

A belvárosi parkok kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak 
kicsiknek, nagyoknak, időseknek, fiataloknak. Felvételünkön az 
idősebb korosztály képviselői élvezik az árnyat adó fák kellemes 
hűvösét. Jó alkalom az ilyen kiülés a közösen megélt egykori ese-
mények, élmények megidézésére, az emlékezésre is.

49. alkalommal rendezték meg 
az INTERSTENO gyorsíró, gépíró 
és szövegszerkesztő világbajnok-
ságot, ezúttal Gentben.33 ország 
576 versenyzője között indult a 
Kecskeméti Humán Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium Kada 
Elek Közgazdasági Szakközépis-
kolájának két tanulója: Pekár Erika 
11. osztályos és Hörcsög Nikolett 
izsáki végzős diák. Erika szöveg-
szerkesztésből, Nikolett gépírás-
ból indult a rangos versenyen, ahol 
előkelő eredmények születtek: 
Pekár Erika 14., Hörcsög Nikolett 
28. helyezést ért el. 
A szövegszerkesztés feladat során 

Erika csak különféle billentyű-
kombinációkkal dolgozik, egér 
használata nélkül. A verseny során 
10 perc alatt kell minél több kor-
rektúrát elvégezni egy adott szö-
vegben. A nyers szöveget begépelt 
formában elektronikusan kapja, 
amelyen – a megadott korrektú-
rajelek jelentésének megfelelően 
– el kell végeznie a megfelelő mó-
dosításokat (aláhúzás, félkövérre 
vagy dőltre állítás, szavak cseréje, 
törlése, beszúrása, szövegrészek 
áthelyezése, szöveg középre zárása 
vagy betűtípus módosítása).
A gépírás, Nikolett versenyszáma 

mondhatni egyszerűbb, de éppen 
ebben rejlik nehézsége: 30 perces 
másolás, maximális koncentrációt 
igénylő tevékenység. A monoton 
szövegírás mellett a stresszfaktor 
sem elhanyagolandó: egy-egy 
oldal végeztével a papírváltással 
erőteljes nyomás gyakorolható a 
versenytársakra. A versenyekre 
történő felkészülések alatt nem 
ritka a 40-50 perces másolás sem, 
fokozva ezzel az állóképességet 
és egyben a monotóniatűrést is. 
Elsődleges cél minden verseny 
kapcsán a minél magasabb le-
ütésszám elérése, minél kevesebb 
hibával párosítva. 
A hazai technikai viszonyokat 

tekintve óriási hátránnyal küz-

denek a magyarok a csehekkel 
és a törökökkel szemben, akik 
az anyanyelvre kifejlesztett bil-
lentyűzettel indulnak a versenye-
ken. Itthon csak a nemzetközileg 
használt QWERTY-billentyűzet 
elterjedt mind az oktatás, mind a 
hétköznapi felhasználás területén. 
Példaként tekintve: az ékezetes 
betűk szinte mindegyike a jobb 
kisujjra jutnak, ami a leggyengébb, 
legügyetlenebb.
A diákok mellett a felkészítő 

tanár, Nagyné Gál Gabriella is 
méltán büszke tanítványaira, 
aki maga is világbajnokságokon, 
nemzetközi versenyeken bizonyí-
totta tudását: az 1991-es brüsszeli 
világbajnokságon gyorsírásból a 
dobogó második fokára állhatott, 
míg gépírásból a 16. lett. Négy 
évvel később, a Bonnban megren-
dezett nemzetközi ifjúsági gyors- 
és gépírás versenyen abszolút első 
lett mindkét versenyszámban. 
Sokéves szakmai és versenyta-
pasztalata révén rengeteg jól hasz-
nosítható tanáccsal tudja ellátni 
fiatal utódait. 
A tízujjas vakírásnak számtalan 

pozitív hatása van: javítja a kon-
centrációt, növeli a monotónia-
tűrést, emeli az állóképességet és 
általános iskolásoknál segítséget 
jelent az olvasás- és írászavarral 
küzdőknek.
Mindenki tud valamilyen szin-

ten sajátos technikával gépelni, 
azonban ebben az esetben a gépe-
lő rengeteg felesleges mozgást 
végez a monitor és a klaviatúra 
között, és ez rendkívüli mérték-
ben károsítja elsősorban a szem 
egészségét. A szabályos vakírás 
elsajátításával tekintetünk csak a 
másolandó szövegre szegeződik, 
így munkánk sokkal gyorsabb, 
pontosabb, gazdaságosabb, illetve 
óvjuk egészségünket.
Pekár Erika, Hörcsög Nikolett és 

felkészítőjük, Nagyné Gál Gabriel-
la ezúton mondanak köszönetet az 
őket támogató intézményeknek, 
cégeknek: Szentkirály község 
és Izsák város Önkormányzata, 
Kecskeméti Városgazdálkodási 
Kft., Termostar Kft., Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, és 
végül, de nem utolsósorban a Kada 
Elek Közgazdasági Szakközépisko-
la vezetőségének.

Talán a címbeli mondattal fog-
lalhatjuk össze tömören annak a 
beszélgetésnek a lényegét, amelyet 
Kelemen Istvánnal, a magyar serdülő 
fiú röplabda válogatott szövetségi 
kapitányával folytattunk. A sportág 
ismert és elismert szakembere -aki 
maga is felnőtt válogatott játékos volt 
Kecskeméten - tizenhat éve edzőtá-
boroztatja nyaranta „fiait” Izsákon. 
Önmagától adódott az első kérdés, mi 
tartja őket itt ilyen hosszú időn át?
- Prikidánovics Lukáccsal való jó 

szakmai kapcsolatom okán jöttünk 
ide először, s aztán itt ragadtunk. 
Itt ragadtunk, mert Izsák a nemzet-
közi színvonalú sportcsarnokával, 
a Vinó étterem kiváló ellátásával, a 
város nagyszerű hangulatával annyira 
megragadott mindannyiunkat, hogy 
maradnunk kellett. S immár másfél 
évtizede is elmúlt, hogy minden 
nyáron itt vagyunk, újabb és újabb 
csapatokkal, de állandó ragaszko-
dással. A sportcsarnok jelenlegi 
vezetőjével Szabó Józseffel is kiváló 
a kapcsolatunk, ez is a maradásra 
ösztönöz bennünket. Egyébként volt 
már olyan, aki megkérdezte, én izsáki 
vagyok talán, mert annyiszor lát itt?
- Milyen eredmények alapjai for-

málódtak, formálódnak az izsáki 

táborokban?
- Fogalmazhatok úgy, hogy itt in-

dul minden, hiszen Izsákon tartjuk 
azokat a kiválasztó táborokat, ahol 
eldől kikből lesz serdülő és ifiválo-
gatott. Idén több mint hetven fiú 
fordul, fordult meg a táborban. Lesz 
egy sportcsemege is a mostani tábor 
ideje alatt, serdülő válogatottunk itt 
Izsákon, augusztus 17-én 18 órakor 
játszik a holland válogatottal.
- Európai összehasonlításban hol áll 

a magyar fiú serdülő válogatott?
- A legjobb tizenkettőben bent 

vagyunk. De tudni kell, hogy két-
évente mindent újra kezdünk, hiszen 
kétévente változik a csapat, mert 
a „kiöregedők” felsőbb osztályba 
lépnek. Ettől szép és komoly kihívás 

az én munkám. Egyébként a fő fel-
adatom sportági referensként az új 
tehetségek folyamatos felkutatása. 
A mostani csapatnak jövő február-
ban lesz az első Eb-megmérettetése. 
Remélem legalább a második helyet 
sikerül elhozni, ugyanis az előző csa-
pattal ezt értük el, s miért adnák most 
lentebb? Gyöngyösön lesz az olimpiai 
reménységek tornája, ahol a Visegrá-
di négyek országainak csapatai mér-
kőznek, remélhetően ott sem vallunk 
majd szégyent. S ha már a különböző 
tornákról beszélünk megjegyezném, 
hogy Izsák is méltó helyszíne lehetne 
egy nemzetközi bajnokságnak, hiszen 
mára már az egyetlen eddigi akadály 
is elhárult. Nevezetesen ma már van 
annyi szálláshely a városban, ahol 
gond nélkül el lehetne szállásolni a 
csapatokat. A kiváló sportcsarnok, 
vendéglátás, a város hangulata, az 
önkormányzat támogató hozzáál-
lása eddig is biztosított volt, vagyis 
immár minden készen áll egy izsáki 
helyszínű nemzetközi röplabdatorna 
megrendezéséhez.
Mit is mondhatnánk erre mi izsáki-

ak? Fogathajtó Eb. idén ősszel lesz. 
Reménykedjünk, hogy jövőre meg 
röplabda Eb-nek örülhetünk.

-tetézi-

Kelemen István bő másfél évtize-
de válogatja, készíti fel az izsáki 
táborokban a magyar fiú röplab-

dasport reménységeit

Hörcsög Nikolett
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

FELDMAN IMRÉNÉT 
végső útjára elkísérték, sírjára koszorút,

virágot helyeztek. 
A gyászoló család 

Alkotmány Református múltunk  51.

Egyházi hírek

- Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén és augusztus 
20-án, szent István király ünnepén vasárnapi szentmise rendet 
tartunk. 20-án a 9 órai szentmisében megáldjuk és szétosztjuk 
az új kenyeret.
- Augusztus 24-én a Karitász csoport rendezésében autóbuszos 

zarándoklatra megyünk Bakonybélbe és Zircre. Reggel 6 órakor 
indulunk és kb. este 8-ra érkezünk haza.
- Tanévnyitó Veni Sancténkat szeptember 1-én, vasárnap a 9 

órai szentmisében tartjuk.
- Őszi szentségimádási, őrállási napunk szeptember 3-án lesz. 

Reggel fél 8-kor szentmisével kezdjük a szentségimádást, este 
6-kor közös imaórával majd szentmisével zárjuk.
- Szeptember első hetében a hitoktatást is elkezdjük. Fele-

lősségteljes pontosságot kérünk a hittanosoktól és szüleiktől 
egyaránt.
- Szeptember 8-án, vasárnap, Kisboldogasszony ünnepén a 9 

órai fogadalmi szentmisénket az Alsótemetőben a Mária-kápol-
nánál tartjuk. 
- A páhi Mária Neve búcsú szeptember 15-én lesz. Az ünnepi 

szentmise fél 11-kor körmenettel kezdődik.

Emlékezünk még, amikor au-
gusztus 20-a nem szent István 
Király ünnepe volt, hanem az 
Alkotmány ünnepe, Új kenyér 
ünnepe, - vagyis hát fontos földi 
dolgok isteni és keresztény forrá-
sok nélkül. Igaz, ez az alkotmány 
jórészt a monopolhatalmat bir-
tokló párt önvédelmére készült, 
nem az emberek érdekében, nem 
is a népakarat védelmében, ha-
nem egy idegen és emberellenes 
diktatúra szabályrendszere volt. 
Hosszas tortúrának volt kitéve 
egykori főnököm, amikor egyszer 
szent István napi prédikációjában 
- szójátékkal – „tákolmány”-nak 
nevezte az akkori alaptörvényt.
Kell az alaptörvény, mint a falat 

kenyér, mert olyan sarkalatos, 
kardinális igazságokat foglal ma-
gában, melyek az épületet tartó 
oszlopokhoz hasonlóak, amik a 
biztonságot, tartósságot, igazi 
értékek védelmét jelentik. Forrás, 
kiindulópont és hiteles mérleg: 
egyén és közösség ehhez kell 
mérje önmagát és minden tevé-
kenységét.
Az Ószövetség alkotmánya na-

gyobb terjedelemben a Tóra, a 
Mózesi törvény volt, magva pedig 
a Tízparancs és a Főparancs. 
„Ezen épül a Törvény és a Pró-
féták tanítása.” Az Újszövetség 
Alkotmánya a hegyi beszéd. Itt van 
hitelesen lefektetve a keresztény 
emberszemlélet, életmodell, az 
Isten iránti hűség Magna Chartája. 
Többször elhangzik: „Hallottátok, 
mondatott a régieknek… Én pedig 

mondom nektek!” Az Istentől 
eredő törvényeket az Élő Isten Fia 
teszi teljessé. 
Van saját, magyar alkotmányunk 

is. István Királyunk és szent ki-
rályaink törvényei, melyeknek 
alapja egyértelműen Krisztus 
evangéliuma. Mert, hogy mi a jó 
és mi a rossz, - nem emberi véle-
kedésen dől el, hanem a Minden 
tekintélyen felüli Teremtő Isten 
akaratán múlik.
Van saját, sokak által támoga-

tott, sokak által támadott Al-
kotmányunk. Istenre hivatkozó, 
keresztény értékeket magába 
foglaló alaptörvény. Ne csodáljuk, 
hogy amikor az európai közösség 
alaptörvénye, és rendre egyre több 
állam alaptörvénye a „disznófejű 
nagyúr” a Mammon-isten akaratát 
fogadja el alapként és igazodási 
pontként, hogy gyűlölettel támad 
neki új alkotmányunknak, amely 
az isteni értékek tiszteletével ép-
pen az istentelen hatalom-isten 
teljhatalmát kérdőjelezi meg. 
Lehet még jobb alkotmányunk. 

Az, amikor a legfőbb érték az 
Isten képére alkotott ember, an-
nak szabadsága, testi-lelki java, 
üdvössége. Melynek szavai Isten 
igéje, szelleme a szeretet Lelke. 
Lehet jobb alkotmányunk, amely 
nemcsak védi, hanem támogatja 
az életet és az emberi méltóságot. 
Ünnepeljük tehát a Jó Forrását, 
Életünk Alapját, és a szeretetre 
magát elkötelezni tudó embert! 

Podmaniczki Imre 
plébános

IKEM hírek
- Vetítés és beszélgetés: Tormay Cécile élete és 

munkássága. Helyszín: ref. gyülekezeti ház.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az összefogás és az összehangolódás minden korban 
a dolgok előmozdításában elengedhetetlenül szükséges. 
Ha ez meg van, akkor még a nehézségek is hamarabb 

„1874.Márczius 29. A Prediká-
tor és Elöljárók Gudits István, 
Damásdi János, Chukás András, 
Szegedi Mihály, Horvát Péter, 
Chukás Ferentz jelenlétekben.
Fő Tisztelendő Superinten-

dens úrhoz az instálás végett 
deputaltattak Chukás András 
és Szegedi Mihály Elöljárok, a 
kotsis kirendelése bizalmason, az 
Eklésia Curatora a Helység birája 
segedelmével.
A múlt esztendő nyolcadik 

szeptemberén tartott Gyűlésnek 
megbizása szerint minekutána 
Tns.Csernus György urral a Ta-
karó funds végett szollott volna, 
ki is a mennyiben rajta áll az álta-
lengedéstöl nem mutatta magát 
idegennek; ha az a fundus néki 
tetszése szerént bonificáltatnék 
az ezen hónap 28-dikán tartott 
uri Gyülés alkalmatosságával bé 
nyujtott egy alázatos instantiát 
a Méltóságos és Tns. Földes 
uraságokhoz, kérvén az Eklésia 

nevében azon fundus megnyer-
hetését és más fundussal való re-
compensáltatását. Mely kérése az 
Eklésiának ámbár az instantiára 
semmi indo…sára nem tétetett 
Elöljáro Horvát Péter és Szegedi 
Pál bizonyitása szerént applici-
dáltatott, és a helynek jövő Nagy 
Pénteken lejendő megnézését a 
Méltóságos és Tns. Földes ura-
ságok magukat …. igérik.”
P.IV.: 40-41.ol.

közli: Nagy Árpád

oszlanak és oldódnak. Jó ezt ilyen hévségben is hideg 
fejjel megfontolni. Tartsuk fontosnak mi is az „atyafiak 
közti egyenességet” !                                         -na-

Gyülekezeti hírek
- Augusztus 25-én, 10 órától úrvacsorás 

ünnepi istentisztelet az új kenyérért való 
hálaadás alkalmából.
- Augusztus 25-én, 14.30-tól istentisztelet 

Kisizsákon az ökumenikus kápolnában.
- Szeptember 8-án, 10 órától úrvacsorás 

istentisztelet; 17 órától tanévnyitó isten-
tisztelet.
- A hálaadó istentiszteleteket megelőző 

szombaton, 18 órától bűnbánati-előkészí-
tő istentiszteleteket tartunk a gyülekezeti 
házban.

Kedvezményes idegen nyelvi képzés indul Izsákon
Kedvezményes idegen nyelvi képzés indul Izsákon angol és német nyelvből kezdő és haladó 

szinten. 
A TÁMOP 2.1.2 projekt alapvető célja a felnőtt lakosság munkaerőpiaci, elhelyezkedési esé-

lyeinek növelése. 
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- Képes a megértést segítő technikákat alkalmazni,
- Képes az ismeretlen szavak jelentésére következtetni,
- Az elbeszélő technikák ismerete alapján képes egyszerű interakciókra, képes a  beszélők 

motivációját megérteni, 
- Képes feltevéseit kifejezni, következményeket levonni, 
- Képes a mindennapi szükségletekhez kapcsolódó nyelvi kifejezéseket alkalmazni,
- Képes egy beszélgetést elkezdeni, fenntartani, 
- Képes megérteni és használni a mindennapi szavakat, kifejezéseket, fordulatokat.
A képzés hossza 60 óra, heti 2x3 órában, 20 oktatási nap keretén belül, 12 fős csoportok-

ban. 
A tananyag és a tankönyv biztosított a tanulók számára. 
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki nem áll középiskolával, vagy felsőoktatási 

intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. (kivételt képeznek a költségtérítéses kép-
zésben résztvevők)
Tanfolyam díja: Egyszeri regisztrációs díj (1.200.-Ft), amely összeget a tanfolyam sikeres 

teljesítésével visszatérítjük hallgatóink számára!
Szükséges a képzésen való aktív, legalább 80 %-os részvétel, valamint a modulzáróvizsga 

követelményeinek legalább 60%-os teljesítése.
A tanfolyamra való jelentkezés feltétele a regisztráció!
Regisztrálni és érdeklődni lehet munkanapokon 8.00-16.00 óra között Izsák Város Polgármeste-

ri Hivatal Titkárságán Krasznai Szilviánál a 76/568-063-as telefonszámon, vagy személyesen.
A csoportok a 12 fős minimum létszám létrejötte esetén indulnak. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
MEREnA FEREncnÉ, 
született Kollár Julianna 

�� éves korában, augusztus �-án elhunyt. 
A gyászoló család

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

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

ISSn 1587-7418

Figyelem! A szeptember 26-29. 
között Izsákon zajló Fogathajtó 
Európa-bajnokság résztvevői 
számára szálláshelyeket kere-
sünk. Az alábbi telefonszámon 
várjuk azok jelentkezését, akik 
szobát, házat, vagy lakást adná-
nak ki ezen időszakra.
T.:06-20-546-6492

Izsák központjában 63 m2-es 
társasházi lakás garázzsal, ked-
vezményes áron eladó.
Tel.: 06/30-275-79-14

Izsák központi részén, Fürst 
S. u. 3.szám alatti családi ház 
eladó.
Érd.: 70-295-3477

A Fleming u. 6. sz. alatti 
felújításra szoruló családi ház 
eladó!
Tel.: 06-30-575-3521

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

�-1�-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 0� óráig

péntek: 1�-0� óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: �� órában
Szabadszállás, Mindszenti tér �. Telefon: 76/���-���

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 1�-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/�7�-�7�
kedd: 1�-1� óráig Dr. Bíró Sándor 76/�7�-���
 1�-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/�7�-�7�
szerda: 1�-1�,�0 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/�7�-190
 1�,�0-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/�7�-���
csütörtök: 1�-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/�7�-190
péntek:     1�-1� óráig Dr. Bíró Sándor 76/�7�-���
Délutáni telefonelérhetőség 1� - 16 óráig: 06/�0/9/6��-�9� 

Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-�0/�11-911

Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: hibabejelentés: 06/80-200-423

Polgárőrség: 06-30-621-6071

Születtek: a következő számban tesszük közzé

Házasságkötés: Kovács Zoltán – Sponga Barbara

Meghaltak: Feldman Imréné sz: Csík Rozália – 78 éves – Izsák, 
Mátyási József utca 22., Gréczi Pálné sz: Bodacz Terézia – 78 
éves – Izsák, Muszály utca 8., Hajma Mihályné sz: Kovács Ju-
lianna – 90 éves – Izsák, Pásztor utca 10., Horváth Pálné volt 
Farkas Istvánné sz: Mórocz Eszter – 88 éves – Izsák, Szigligeti 
utca 13., Janovicsné Talián Stella – 38 éves – volt kecskeméti 
lakos, Krasnyánszki Illés – 64 éves – Izsák, Matyó dűlő tanya 
48., Nádasiné Látó Ida Zsuzsanna – 67 éves – Izsák, Deák F. 
utca 11., Papp Dániel – 70 éves – Izsák, Uzovicstelep tanya 
6/3., Papp Lászlóné sz: Tóth Erzsébet – 92 éves – Izsák, Hunya-
di utca 52., Ungor József – 68 éves – Izsák, Liliom utca 13.

Müller Sírkő 
Szabadszállás

* Kedvező árak 
* Udvarias kiszolgálás
* Rövid határidő
* Új szolgáltatás: cserépkályha és kandalló építés, javítás
* 5 városban lévő bemutatóhellyel, 3 telephellyel 
* 60 darabos árukészlet
* Árajánlat készítés ingyenes

Az Önök szolgálatában!      
Kérésére otthonában ingyenes
számítógépes bemutatót tartok! 

Tel: 06-70/45700-70, 06-20/28097-31, 
06-76/353-092

e-mail: zoltanmuller69@gmail.com
honlap: www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu

Müller Zoltán 
kőfaragó, épületszobrász, cserépkályhaépítő

Kedvezményes EcDL vizsgafelkészítő 
tanfolyam indul Izsákon

(Felhasználói szintű számítógépes ismeretek)

Kedvezményes ECDL vizsgafelkészítő tanfolyam indul Izsákon, felhasz-
nálói szintű számítógépes ismeretek megszerzésére.
A TÁMOP 2.1.2 projektbe bekapcsolódott képzőintézmény most olyan 

konstrukciót kínál az érdeklődők számára, mellyel a ma már elenged-
hetetlen alapinformatikai kompetenciák könnyen megszerezhetőek. Az 
ECDL vizsgafelkészítő programunk négy moduljának elsajátításával a 
résztvevők olyan informatikai alapkészségek birtokába jutnak, melyekkel 
új lehetőségek nyílnak meg számunkra a munkaerőpiacon.
A 104 órás képzés keretén belül szövegszerkesztést, elektronikus 

dokumentumkészítést, internet használati ismereteket tanulhatnak a 
jelentkezők, valamint megismerkedhetnek az operációs rendszerekkel, 
valamint az információs és kommunikációs technikákkal. 
A képzés keretén belül közel 100 fő oktatására nyílik lehetőség, 20 fős 

csoportokban. 
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki nem áll középiskolá-

val, vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. 
(kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők) Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!
Tanfolyam díja: Egyszeri regisztrációs díj (1.800.-Ft), amely összeget a 

tanfolyam sikeres teljesítésével visszatérítjük hallgatóink számára!
A tanfolyam várható kezdete: 2013. szeptember 2.
A tanfolyam helyszíne: Izsák Városháza emeleti tanácskozó terme
A program teljes időtartama 104 óra. Heti 1x4 vagy 2x4 óra, várhatóan a 

kora esti órákban. A tanfolyamra való jelentkezés feltétele a regisztráció! 
Regisztrálni és érdeklődni lehet munkanapokon 8.00-16.00 óra között 
Izsák Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán Krasznai Szilviánál a 
76/568-063-as telefonszámon, vagy személyesen. A csoportok szeptem-
beri indítása a regisztráció sorrendjében történik! 

Színesfém és vasfelvásárlás Kisizsákon!
A fémek leadásához személyi igazolvány, 

lakcím és adókártya szükséges!
Hörcsögné Kovács Judit

Tel.: 20/998-3724

Augusztus 28. szerda

19:00: Kölyök TV. (ism.)

20:05: Kormorán koncert

Augusztus 29. csütörtök

19:00: Kölyök TV.

20:00: Dr. Zacher Gábor 

           előadása Izsákon

Szeptember 4. szerda

19:00: Kölyök TV. (ism.)

20:05: Esti vendég – Varga 

           Frigyes búzanemesítő

Szeptember 5. csütörtök

19:00: Kölyök TV.

20:05: Megyei Krónika

20:35: IKEMK-előadás – 

           Magyar földrajzi nevek 

           a világban

Szeptember 11. szerda

19:00: Kölyök TV. (ism.)

20:05: Megyei Krónika

20:35: Esti vendég – 

           Földvári József és 

           Földvári Józsefné

Szeptember 12. csütörtök

19:00: Kölyök TV.

20:05: Esti vendég – Varga 

           Frigyes búzanemesítő

Az Izsák COOP Zrt. 
akciós ajánlata!

cukor 259 Ft/kg, amíg a készlet tart!

Figyelem, vásárlással egy időben telefonját 
a Coop Abc-ben és Kisizsákon az élelmiszer boltban 

�01� augusztus 1-től feltöltheti!

Az akció időtartama: �01�.0�.1�-től-�01�.09.0�-ig

Halasi finomliszt 2 kg   255 Ft/cs    127,50 Ft/kg
Vénusz étolaj 1/1           479 Ft/l
A rizs 1/1 kerekszemű   295 Ft/kg
Winer extra 250 g.  399 Ft   1596 Ft/kg
Szivárvány aqva lúgos víz 1,5   115 Ft/db  77 Ft/l

Coop márkatermék-akció a COOP boltban! �01�. au-
gusztus �7-től szeptember 1�-ig közel �0 féle termék 

akciós áron, amíg a készlet tart!
Elvihető pohárban!

A Coop ABC-ben kávét, capuccinót, forró csokoládét 
kínálunk (hőtárolós, tetős pohárban).  

Kiadó!
Az áruház iparcikk részlege - volt bútorbolt 
- alsóvárosi kocsma - a központban irodák 

bérelhetők.
Érdeklődni: Izsák Dózsa tér 1. 8-16 óráig Telefon: 

76/374-211


