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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

A díszpolgári cím 
idei kitüntetettje

Az Izsák Díszpolgára cí-
met idén, a város közös-
sége érdekében végzett 
munkájáért Árvai Istvánné 
Czira Máriának ítélte oda 
a képviselő-testület. Árvai 
Istvánnét, közéleti mun-
kásságát az izsákiak jól 
ismerik, hiszen az Ezüst 
Gólya Nyugdíjas Klub ala-
pítója - és  két évtizede 
- vezetőjeként igen sok vá-
rosi megmozduláson köz-
reműködött. Nincs olyan 
közösségi program, akció 
a városban, ahol vele és az 
általa szervezett nyugdíja-
sokkal ne találkozhatnánk. 
Legyen ez nagyszabású 
farsangi mulatság, Sárfehér 
Napi kiállítás, felvonulás, 
vagy éppen várostakarítási 
megmozdulás. Közösségi 
tevékenysége tehát ismert, 
ezért a klubban végzett 
munkájáról most kevesebb 
szó esik, inkább őt magát 
mutatjuk be kicsit köze-
lebbről.
– Mikor és hogyan tudtad 

meg, hogy idén te kapod a 
díszpolgári címet?
– Mint a klubunk vezetője, 

én magam is tagja vagyok 
a városi kitüntetésekre 
javaslatot tévő előkészí-
tő bizottságnak, így ott 
szembesültem azzal, hogy 
én is az ajánlottak között 
vagyok. Meglepett és nagy 
örömöt okozott a tény, ám 
nyilván nem hittem, hihet-
tem, hogy biztosan meg is 
kapom a kitüntetést. Mint 
bizonyosságról, a hivatalos 
értesítő levélből értesültem 
erről. Mérhetetlen boldog-
ságot okozott. Olyat, amit 
elmondani sem lehet, ezt 
meg kell élni. Köszönöm 
mindenkinek, akik ehhez 
a boldogsághoz segítet-
tek. Közülük külön is a 
klubtagoknak, hiszen ez az 
elismerés az ő érdemük is, 
mivel általuk kerültem a 
felszínre, s együtt hoztuk 
létre mindazt, amit elér-
tünk. Rengeteget jelent ez 
a csapat nekem. Az életem 
velük teljesedett ki!
– Tehát az életed Izsákon 

teljesedett ki. És hol kezdő-
dött? Ha jól tudom, nem itt 
születtél.
– Valóban nem. Jakabszál-

láson láttam meg a napvi-
lágot. Ott éltem tizennyolc 
éves koromig. Egyszerű, 
szegény, háromgyermekes 
„kisbirtokos” család legki-
sebb gyermekeként. Édes-
apám, aki nagyon jó ember 
volt, 12 hold földön gazdál-
kodott. Átéltük a háború, 

majd az ’50-es évek min-
den nyomorúságát, amit 
édesanyám 1951-es halála 
(43 éves volt) még tovább 
tetézett. Izsákra kerülésem-
ben a fiatalabb bátyámnak 
volt szerepe. Ő 1957-ben az 
állami gazdasághoz került 
gyakornoknak. Egyszer 
meghallotta, hogy a szüret 
idejére  kisegítőket keres-
nek a konyhára. Szólt ne-
kem, én jöttem. Szüret után 
visszamentem Jakabszállás-
ra. A következő szüretkor 
már én jöttem érdeklődni. 
Újra kellettem, de nemcsak 
a szüret idejére, így ez idő-
től vagyok izsáki. Egészen 
pontosan 1958. szeptem-
ber 15-e óta. Ezt követően 
tizenkilenc évig dolgoz-
tam a gazdaság konyháján. 
Férjhez mentem, született 
egy kislányom. Később 
elváltam, majd újra férj-
hez mentem, ekkor lettem 
Árvainé. Munka mellett 
elvégeztem a szakmun-
kásképzőt, így szakképzett 
szakács lettem. 
– Mégsem szakácsként 

mentél nyugdíjba.
– Valóban, mivel szeret-

tem tanulni, beiratkoztam 
a közgazdasági szakközép-
iskolába. Érettségi után 
irodára kerültem, s nyug-
díjazásomig, tizenhárom 
éven át, munkaügyi elő-
adóként dolgoztam tovább. 
1991. június 1-jén kor-
kedvezménnyel mentem 
nyugdíjba.
– Szerencsés helyzet, lehe-

tőség volt ez, hiszen ezt kö-
vetően hamarosan megszűnt 
az állami gazdaság.
– Így igaz, de én azt gon-

dolom, hogy ebben a mai, 
munkalehetőségben szű-
kös világban is találnék 
magamnak munkát. Mert 
mindig nagyon szeret-
tem dolgozni. Bármelyik 
munkámat igaz örömmel 
végeztem. Azt is elmond-
hatom, hogy én még soha 
nem unatkoztam egyetlen 
percig sem. 
Folytatás a 2. oldalon.

Kibővült, megújult 
óvoda

IzSÁK IS tEtt ÉRtE

Páratlan fogathajtó sikerek 2013-ban
Minden eddigi várako-

zást felül múltak a magyar 
fogathajtók 2013-ban, 
most, hogy túl vagyunk a 
szabadtéri hazai és nem-
zetközi versenyeken, el-
mondhatjuk, hogy a világ- 
és Európa-bajnokságokon 
szerzett 12 magyar érem 
– 4 arany-, 2 ezüst-, 6 
bronzérem - önmagáért 
beszél – összegzett rö-
viden találkozásunkkor  
Mondok József a Magyar 
Lovas Szövetség alelnöke, 
a fogathajtók első em-
bere.
- Gondolta volna év elején 

mindezt?
- Megmondom őszintén 

nem, bár titkon remény-
kedtem, hogy összejön egy 
jó évünk, de erre legme-
részebb álmomban sem 
gondoltam volna, hisz új 
szakágvezetéssel, új szö-
vetségi kapitányokkal vá-
gunk neki az évnek. Nem 
volt könnyű az indulás, de 

Mondok József polgármester az átadás alkalmával 
megköszönte a kivitelező cég jó munkáját, a katolikus 
egyházközségnek, hogy helyet adott az óvodásoknak 
a munkálatok idejére, valamit az óvodai dolgozóknak, 

az átmeneti időszakban is példás munkát

Mint arról már hírt ad-
tunk, a nyár folyamán 
uniós és központi költ-
ségvetési támogatással 
bővítési és felújítási mun-
kák folytak a Kodály Zol-
tán utcai óvodaépületen. 
Az ünnepélyes avatásra, 
átadásra szeptember 27-
én, a Sárfehér Napok ke-
retében került sor. Mon-
dok József polgármester 
avatóbeszédében egyebek 
mellett arról szólt, hogy 
egy önkormányzat számá-
ra az egyik legörömtelibb 
befektetés az, amely a jövő 
generációkat szolgálja. 
Ezért is vállalta az önkor-
mányzat, hogy a 119 mil-

liós pályázati támogatást 
kiegészíti saját forrásából 
további 19 millió forinttal, 
hogy ezáltal az eredeti 
projektben nem szereplő 
épületrészek is megújul-
hassanak. A beruházásnak 
köszönhetően a térség 
legszebb és legnagyobb 
intézménye várja az izsáki 
óvodásokat, ahol a kor 
igényeinek megfelelő kö-
rülmények között folyhat 
a nevelési munka a gyere-
kek és a nevelők örömé-
re. Az átadást követően 
az eddiginél huszonöttel 
több, százhuszonöt óvo-
dás és huszonhat nevelő 
vehette birtokba a 284 

négyzetméterrel bővült, 
régi részeiben felújított és 

felszereléseiben is gyara-
podott intézményt.

belerázódtunk a végére. 
- Két hazai és külföldön 

rendezett Európa, illetve 
világbajnokságokon in-
dultak a legjobb magyar 
fogathajtók, melyik volt a 
könnyebb?
- Kezdjük sorban, a póni 

fogathajtók korosztályos 
Európa bajnokság és a 
VIII. Négyes fogathajtó 
Európa-bajnokság rende-
zési jogát Magyarország 
kapta – öröm és óriási 
felelősség is volt mind-
kettőt bevállalni – mind-
két eredetileg tervezett 
Eb-helyszín megváltozott 
– hisz mint ismeretes 
előbbit zánkán, utóbbit 
Budapesten akartuk meg-
rendezni és végül az élet 
és a helyzet úgy hozta, 
hogy Szilvásvárad és Izsák 
lett a hazai rendezésű két 
Európa-bajnokság hely-
színe. Még fokozta a me-
net közbeni gondjainkat 
– hogy a Budapestre ter-

vezett 4-es Eb. időpontját 
is módosítanunk kellett, 
mint ismeretes a Nemzeti 
Vágtát, a 4-es Eb-t az idei 
OMÉK–kal egy időpont-
ban, Budapest helyszínnel 
terveztük és végül Izsák 
lett a házigazda.
- Mindkét helyszín végül 

jól vizsgázott…
- Valóban és az ered-

mények is elismerésre 

méltóak, úgy a szilvásvá-
radiak, mint az izsákiak 
remek, elismerésre méltó 
körülményt biztosítottak  
- rövid idő alatt – mindent 
megtettek a sikeres lebo-
nyolítás érdekében – akik 
ott voltak azok tanúsít-
hatják, hogy rendezésből, 
szervezésből ezúttal is 
jelesre vizsgáztunk.  
Folytatás a 2. oldalon.

Telephely avató Kisizsákon

November 14-én Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés al-
elnöke avatta fel az Izsépker 
Plusz Kft. új 1000 négyzet-
méteres üzemcsarnokát a 

cég kisizsáki telephelyén. 
A modern csarnokban, a 
lakásépítési és mélyépítési 
munkákat végző vállalko-
zás tehergépjárműveinek 

és munkagépeinek szer-
vizelését, karbantartását 
végzik a jövőben. A 150 
milliós profilbővítő beruhá-
zás, amely 75 milliós uniós 
támogatással valósult meg, 
tíz új munkahelyet is ered-
ményezett. Lezsák Sándor 
avatóbeszédében kiemelte, 
hogy azoknak az Európai 
Unió által is támogatott 
fejlesztéseknek van értel-
me, amelyeket jól előkészí-
tettek és munkahelyeket 
teremtenek. Véleménye 
szerint az izsáki beruhá-
zás ilyen és jól illeszkedik 
Izsák és térsége fejlesztési 
lehetőségeihez, igényeihez. 

Az Országgyűlés alelnöke 
kisebb csodának nevezve 
méltatta az Izsépker beru-
házását, tulajdonosainak 
bátorságát utalva arra, hogy 
korábban, a legnehezebb 
gazdasági körülmények 
között döntöttek a most 
átadott fejlesztésről. 
Csatári Gábor ügyvezető 

elmondta, a beruházás ered-
ményeként egyszerűbbé és 
költséghatékonyabbá válik 
a cég gépeinek eszközeinek 
javítása, karbantartása. Ez és 
a 2013-ban megnövekedett 
megrendeléseik reményt 
adnak arra, hogy a 34 fővel 
működő vállalkozás idei 
nettó árbevétele meghaladja 
az egymilliárd forintot.

Díjátadás az izsáki Négyesfogathajtó 
Európa-bajnokságon
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Folytatás az 1. oldalról.
S biztos vagyok benne, hogy ma is 

találnék tennivalót. Akár a főzést, 
amit mind a mai napig örömmel 
művelek. A családom tagjai, az 
unokáim és a klubtagok is nagyon 
szívesen fogadják a főztömet.
– Említed, hogy soha nem unat-

koztál. Ez a nyugdíjas éveidre is 
igaz, hiszen gyakorlatilag annak 
az első pillanataitól kezdve „klu-
bozol”. Klubfogalakozásokat, 
kirándulásokat szervezel, ápolod a 
kapcsolatokat a támogató vállalko-
zókkal, önkormányzattal, valamint 
a társklubokkal.
– Amikor a gazdaság megszűnt 

Nagy Ági szakszervezeti titkár 
jelezte, hogy némi kis pénzt tud-
nának biztosítani a cég nyugdíja-
sainak közösségi céljaira, amiből 
esetleg csatlakozhatunk valami-
lyen megyei szervezethez, vagy 
klubot alapíthatunk. Ez volt az in-
dító lökés, klubot alakítottunk. A 
pénzfelajánlás 1994 februárjának 
végén volt. Az első összejövetelt 
márciusban tartottuk
– A klub azóta is több mint száz 

fővel működik.
– Kezdetben azért nem voltunk 

ennyien. Hónap utolsó csütörtö-
könként jöttünk össze a művelő-
dési házban, de egyre kevesebben. 
Ekkor a férjemmel elhatároztuk, 
hogy toborzó akciót szervezünk. 

Autóba ültünk, s felkerestük a 
nyugdíjasokat, hogy meghívjuk 
őket egy majsai fürdőzésre. Szép 
számban elfogadták az invitálást, 
s tulajdonképpen innét kezdve 
számolható az a lendület, ami 
máig tart.
– Mely lendületnek  - ahogy a 

klubtagok sokszor elmondták – a 
„motorja” te voltál, s maradtál. 
Még férjed (aki a klubszervezésben 
is társad és segítőd volt) elvesztése 
után is.
– 1997-ben vesztettem el a fér-

jem. Ez egy nagyon nehéz időszak 
volt, pótolhatatlan veszteség. 
Hogy ezt el tudtam viselni, abban 
a klubtársaimnak is igen nagy 
szerepe volt. Mellettem voltak 
mindenben, s éreztem, hogy 
számítanak rám, s azt is, hogy én 
is számíthatok rájuk. Mint már 
mondtam, rengeteget jelent ez a 
csapat nekem. Az életet, a létezést. 
Azért létezem, mert van családom, 
vannak barátaim, s vannak klub-
társaim. Ők megtanították nekem, 
hogy magamból csakis a legjobbat 
adjam. Én mindig igyekeztem 
ennek megfelelni. Olyankor is, 
amikor ez esetleg nem sikerült 
teljesen. Elmondhatom, hogy cso-
dálatos idős korom van. Köszönet 
mindazoknak, akik miatt ezt így 
érezhetem!       

-tetézi-

A díszpolgári cím idei 
kitüntetettje

Folytatás az 1. oldalról.
Szilvásváradon bebizonyosodott, 

hogy van a magyar fogathajtó 
sportnak ígéretes és tehetsége 
hátországa – Érsek Anett arany-, 
tabajdi Ábel ezüst-, Lehőcz Dávid 
bronzérmes helyezése mellett a 
csapatban elért bronzérmünk el-
ismerésre méltó teljesítmény, hisz 
itt hadd jegyezzem meg, hogy há-
rom legjobb hajtónk a felnőtt póni 
Vb-n indult és nélkülük csapatban 
nem tudtuk megvédeni elmúlt évi 
elsőségünket, de a bronzérem is 
fényesen csillog!
Izsákon szeptember végén a XIX 

Sárfehér Napok kiemelt sportren-
dezvénye a VIII. Négyes fogathajtó 
Eb. osztatlan közönség és szakmai 
sikert aratott. Az egyéni verseny-
ben Lázár Zoltán bronzérmes 
helyezése és a csapat bronzér-
münk azt mutatja, hogy a királyi 
kategóriában is változatlanul ott 
vagyunk a világ elitjében. Az Eb-n 
indult többi magyar hajtó is kitett 
magáért – összefogás nélkül sem 
a rendezvény sikere, sem a hajtók 
szereplése nem jött volna létre.
- Maradt az értékelés végére a 

szlovákiai Topolcsány (SVK) és a 
farnciaPau. 
- Valóban, a XV. Kettesfogathajtó 

Világbajnokságra való felkészülés 
sem volt zökkenőmentes, Lázár 
Vilmos új lovakat próbált az első 
félévben, végül maradt a lipicai 
lovainál és velük ismét a világ te-
tejére hajtott és csapatban is világ-
bajnokok lettünk 2003 után – 10 
év után nagyon jókor és jól jött 
ez a sikeres Vb-szereplés – Lázár 
Zoltán egyéniben bronzérmes lett, 

ifj. Nagy tibor 5., az újonc Osz-
tertág Márk 7., - kell ennél jobb? 
2015-ben Magyarország rendezi 
a következő 2-es Vb-t ennél jobb 
ajánlólevél gondolom nem is kell, 
de nem lesz könnyű a világbajnoki 
címünk megvédése – mert ebben a 
kategóriában is a hollandokkal és a 
németekkel számolnunk kell. 
Pauban a póni fogathajtó világbaj-

nokságon fiatal hajtóink feltették 
az „i”-re a pontot, a mindössze 16 
éves Hölle Martin egyéni arany-, ifj 
Dobrovitz József egyéni ezüstér-
me, mellé a csapatunk is a dobogó 
harmadik fokára állhatott – ez a 
siker minden korábbi várakozást 
felül írt. Póni fogathajtó kategó-
riában ezen a világbajnokságon 
szereztük első érmünket és nem 
is egy lett, hanem három! 
Év végéhez közeledvén a fogat-

hajtók nagy tortáján tehát 4 arany, 
2 ezüst és 6 bronzérem csillog igaz 
a tortán marcipánból, de az tis 
nagyon szeretjük!
- Mit vár a 2014-es évtől?
- Nehéz lesz überelni az ez évi 

eredményeinket, nem lesz könnyű 
évünk, de melyik volt az? - kérde-
zem én joggal. 2014-ben a lovas 
világjátékok keretében lesz a 4-es 
Vb. Normandiában, és 1-es Vb-re 
is készülnek hajtóink. Ez utóbbi 
szakágban még nem szereztünk 
érmes helyezést. Itthon három 
helyszínen – Fábiánsebestyénben, 
Vecsésen, Izsákon nemzetközi 
versenyt – rendezünk. tehát van 
feladat előttünk, de az elvárások-
nak igyekszünk minden szinten 
eleget tenni és megfelelni.                

Baranyai Antal

IzSÁK IS tEtt ÉRtE
Páratlan fogathajtó sikerek 

2013-ban

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat havi 

ülését 2013. október 29-én tar-
totta meg. A lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentésben 
nyolc határozat végrehajtásáról 
számolt be a polgármester. A je-
lentést a testület elfogadta és a tett 
intézkedéseket jóváhagyta.
Második napirendi pontként a 

Képviselő-testület elfogadta az 
IzSÁK-KOM térségi Kommuná-
lis Szolgáltató Kft. 2013. évi első 
félévi működéséről szóló beszá-
molót. Javaslatként felmerült egy 
központi komposztáló megépítése 
és kérésként elhangzott, hogy a 
komposztálással kapcsolatban 
ismét tegyünk közzé egy tájékoz-
tatót, mert sokan nem élnek  ezzel 
a lehetőséggel és sok zöldhulladék 
kerül a kukákba.
 A szolgáltatási díjjal kapcsolatos 

hátralékok ügyében tájékoztató 
közzétételét kérte a testület, mivel 
egy negyedéves díj behajtásával 
kapcsolatos költségek meghalad-
ják egy alkalommal a 11 ezer fo-
rintot. A beszedést (végrehajtást) 
a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
végzi. Az érintett 287 hátralékos 
részére levelet küldtem, melyben 
részletes tájékoztatást adtam a 
hátralék összegéről és a végrehaj-
tás költségeiről. Mivel Izsákon az 
első háromnegyedévben 2,8 millió 
forint hátralék halmozódott fel, 
így feltétlenül szükséges, hogy a 
díjak időben megfizetésre kerülje-
nek, mivel a kiadások határidővel 
teljesülnek. Aki úgy érzi, hogy 
a közölt összeggel kapcsolatban 
reklamációval kell élnie, az megte-
heti az info@ izsak-kom.hu email 
címen, vagy az Izsák, Vadas dűlő 
0394/6. hrsz-ú telephelyen sze-
mélyesen. Levelem a tájékoztatás 
célját szolgálta, a befizetéseket a 
gazdasági szervnél kell megtenni 
és ott kell bejelenteni az adatvál-
tozásokat is. 
A harmadik napirend keretében 

az Általános Művelődési Központ 
Napközi Otthonos Óvoda munká-
járól szóló beszámolót tárgyalta 
meg és fogadta el a testület. 
A megújult környezetben igen 
tartalmas és színvonalas munka 
folyik. A Képviselő-testület elis-
merését és köszönetét fejezte ki 
a Római Katolikus Egyházközség-

nek az óvoda átalakításának ideje 
alatt nyújtott segítségükért. 
A testület megalkotta a ki-

adások készpénzben történő 
teljesítésének eseteiről szóló 
11/2013.(X.31.) önkormányzati 
rendeletét.
Az ötödik napirendi pontként 

a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény mó-
dosításából adódó önkormányzati 
feladatok előterjesztést tárgyalta 
meg a képviselő-testület. A jövő 
év januárjától új temetkezési 
módként megjelenik a szociális 
temetés, melynek szervezője az 
önkormányzat és a temetkezési 
munkákban az eltemettetőnek 
feladatokat kell vállalnia. A város 
nem rendelkezik köztemetővel – a 
temetők felekezeti tulajdonban 
vannak - így a testület felhatal-
mazta a polgármester urat, hogy 
a szociális parcella kijelölése 
ügyében egyeztető tárgyalásokat 
folytasson a parcella helye, hasz-
nálatának időtartama, a temető 
üzemeltetési feladatok ellátásának 
módjáról és a szolgáltatásokkal 
való kapcsolattartás módjáról és 
tartalmáról.
A testület ebben az évben a 

második alkalommal tárgyalta 
a város 2014. évi költségvetési 
koncepcióját. Ezt az államház-
tartási törvényben megszabott 
határidők változása miatt kellett 
megtenni. A Képviselő-testület 
elrendelte, hogy a költségveté-
sitörvény-javaslat vitája során 
felmerült kiegészítésekkel és 
előirányzat módosításokkal a 
benyújtott anyag kerüljön kiegé-
szítésre és benyújtásra a 2013. 
évi I-III. negyedévi költségvetési 
tájékoztatóval egy időben.
Hetedik napirendi pontként 

az Izsáki Általános Művelődési 
Központ Alapító Okiratát mó-
dosította a testület. Az óvodai 
férőhelyek száma a beruházásnak 
köszönhetően 200 főről 225 főre 
emelkedett.
Működési hozzájárulás megfize-

tése ügyében döntött a testület. 
Dunaújváros Képviselő-testülete 
felhívta az Önkormányzatot, hogy 
a városban kollégiumi elhelyezés-
ben részesülő izsáki tanulók után 
a város fizessen hozzájárulást. 

A testület nem kíván precedens 
döntést hozni ezért a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Fő-
igazgatójától és az EMMI illetékes 
Államtitkárságától kérünk állás-
foglalást. Ha a működési hozzá-
járulás megfizetése kötelező lesz, 
akkor ez az izsáki diákok esetében 
6-8 millió forint terhet fog jelente-
ni a város költségvetésében. 
Az egyebek között Mondok 

József polgármester tájékoztat-
ta a testületet, hogy a város az 
ÁROP szervezetfejlesztési pályá-
zaton 22 millió forintot nyert az 
önkormányzat 100 százalékos 
támogatottsággal. Megköszönte 
a XXIX. Sárfehér Napok és a 
VIII. Négyesfogathajtó Európa-
bajnokság szervezőinek munkáját, 
továbbá Izsák város  lakosságának 
a közreműködését a közterületek 
rendbetételéért. Megköszönte 
az október 23-ai ünnepségen 
közreműködő 8. osztályos tanu-
lóknak és a felkészítő tanároknak 
a színvonalas műsort. Az október 
12-i elektronikai hulladékgyűjtés 
sikeres volt. Mivel további igény 
merült fel, így egyeztetnek a kö-
vetkező időpontról.
Bak Nándor aljegyző a kerékpár-

úttal kapcsolatos munkákról adott 
tájékoztatást Kutas Tibor képvi-
selő úr kérdései alapján. Frankó 
Barnabás képviselő a földutak 
karbantartásáról kért tájékozta-
tást. Góhér zoltán képviselő az 
útjavítások sorrendjét ismertette, 
melyet a Mezőgazdasági Bizottság 
határozott meg. Dr. Bozóky Imre 
alpolgármester megköszönte, 
hogy a Sportcsarnokban két al-
kalommal a hátrányos helyzetű 
gyerekek számára szervezendő 
labdarúgó tornát megrendezhe-
tik.
A testület zárt ülésen döntött a 

hulladékszállítási díjkedvezmény 
biztosításáról. A hatályos szociális 
rendeletünk szerint kérelemre 
a Képviselő-testület támogatást 
nyújt a 70 életévüket betöltő, 
egyedül élő, 75.000 forint alatti 
jövedelemmel rendelkezők, va-
lamint a nagycsaládosok részére. 
Ebben az évben negyvenen része-
sültek támogatásban.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Elhunyt Mihala Ferenc

Lapzártánk után érkezett a 
hír, hogy életének 88. évében, 
november 17-én elhunyt Mi-
hala Ferenc Izsák díszpolgára, 
címzetes egyetemi docens, az 
Észak- és Kelet-Magyarországi 
Nemzeti tanács 1956-os el-
nöke. A forradalomban vállalt 
szerepéért 1957. augusztus 
29-én tizenöt év börtönre 

ítélték, mely büntetést a Leg-
felsőbb Bíróság 1957. december 
30-án tíz évre mérsékelt. 1963. 
március 26-án amnesztiával 
szabadult. 1963 és 1972 között 
a Kiskunfélegyházi Vegyesipari 
Gépgyár mérnöke, 1970-től 
a hegesztéstechnikai csoport 
irányítója. 1972 és 1986 kö-
zött a Vegyépszer Tiszakécskei 
Gyárában műszaki és gazdasági 
tanácsadó, a műszaki fejlesztési 
csoport vezetője, 1986-tól nyug-
díjas főmunkatárs. A Gépipari 
tudományos Egyesület Közpon-
ti Hegesztési Szakosztályának 
tagja. Számos hegesztéstech-
nikai kutatás vezetője és sza-
badalom kidolgozója. zorkóczi 
professzorral közösen komoly 
munkát végzett a magyarországi 
bauxitból történő titán előállítás 
kidolgozásában is. ’56-os múltja 

miatt azonban fejlesztései, 
újításai önállóan a saját ne-
vén nem jelenhettek meg, így 
be kellett vonnia másokat is 
(többször csak névlegesen), 
hogy szabadalmaztatni lehes-
sen munkáit. A rendszerváltás 
után viszont számos szakmai 
elismerésben, kitüntetésben 
részesült munkássága elisme-
réseként. Forradalmi helytál-
lásáért 2006-ban, az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc 
50. évfordulóján Sólyom László 
köztársasági elnök a Nagy Imre 
Érdemrenddel tüntette ki. 
Szülővárosa, Izsák, 2002-ben 
az Izsákért Emlékérmet, 2004-
ben az Izsák Díszpolgára címet 
adományozta részére.
Mihala Ferenc hamvasztás 

utáni búcsúztatása az izsáki 
katolikus temetőben lesz.
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
… emlékeznek arra, hogy lapunk hasábjain 

többször írtunk már arról, hogy mennyire 
nincs az rendjén, ahogyan némelyek a házi-
állataikkal bánnak. A tető nélküli disznóólak-
ban ázó-fázó malacoktól, a méteres láncon, 

bádoghordóban tartott kutyákig sorolhatjuk az eseteket. S 
folytathatjuk, az erdőben fákhoz kikötve agyonvert, vagy fára 
felakasztott kutyákkal, a távoli helyekre kidobott, s ezzel éhha-
lálra, vagy ragadozók általi széttépésre ítélt kölyökmacskákkal. 
De ugyanebbe a sorba illik az is, amikor az országút mentén, 
vagy a városban eresztenek szélnek kutyákat, macskákat. A sze-
rencsétlenek aztán igyekeznek egy-egy járműhöz, járókelőhöz 
csapódni, hátha megszánja őket valaki. Sok végzi így egy-egy 
autó kerekei alatt. Kérem, mielőtt bárki ilyesmire vetemednék, 
nézzen egy ilyen eldobott jószág szemébe. A félelem, a kétség-
beesés, a reménytelenség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság 
olyan mélységeivel szembesülhet, amely leírhatatlan.
Gondolom, mindenki előtt ismeretes, hogy az ember az egyet-

len lény amely képes az empátiára. (Állítólag mindegyik...) Ne-
vezetesen arra, hogy beleélje magát mások helyzetébe. Átérezze 
azt, amit egy másik lény érezhet egy-egy helyzetben. Próbáljuk 
hát elképzelni mit érezhetnek ezek az eldobott állatok esőben, 
sárban, hidegben, ételen-szomjan a teljes reménytelenségben 
reszketve.
Gondolom, mindenki számára világos, hogy a háziállatok 

túlszaporodásának leghatékonyabb ellenszere az ivartalaní-
tás. Egyszer és mindenkorra megoldja a problémát. Ez persze 
pénzbe kerül, de aki állatot vállal, annak azzal is tisztában kell 
lennie, hogy annak bizony költségei vannak. Hogy a felelőssé-
get már ne is említsem. Éljenek az ivartalanítási lehetőséggel. 
Ötletként felvetem, az Izsákért Közalapítvány számláján, cél-
zott befizetésekkel akár egy olyan alapot is létre lehetne hozni, 
amelyből azok igényelhetnének támogatást, akik nem tudják 
vállalni az ivartalanítás költségét, de szívesen megtennék. Már 
egészen kis összegek befizetésével is összejöhet annyi pénz, 
amely segítséget jelenthetne. Kis emberséggel csodákat lehet 
művelni. Persze nemcsak az állatokkal...

Gondoskodjunk állatainkról!

A képen látható kidobott kutyusnak már lesz téli szállása, egy 
jó szándékú család befogadta, a már meglévő kutyájuk mellé. 
Szerencsére vannak ilyen emberek is, s reménykedjünk, ők 

vannak többen...
Közeledik a téli időszak, ami-

kor nemcsak mi fázunk, hanem 
kutyáink, macskáink is. Ne 
mulasszuk el a róluk való gon-
doskodást. A kutyaház méretét a 
kutyához igazítsuk. Se ne legyen 
túl kicsi, se ne legyen túl nagy. A 
kutyaházra nem szabad túl nagy 
bejáratot készíteni, elegendő, ha 
az eb lehajtott fejjel éppen befér 
rajta. A nem megfelelően meg-
választott méretű kutyaház és 
annak rossz méretű ajtaja rontja 
a belső térbe a kutya teste által 
végbemenő felfűtést. A kutyahá-
zat szigetelhetjük belső vagy kül-
ső szigetelő réteg beépítésével 
(falemezek közötti hungarocell 
réteggel). A kutyaház bejáratára 
szőnyegből készíthetünk szélvé-
dőt. A házikó aljának kibélelését 
szalmával, rossz szőnyeggel, 
faforgáccsal oldhatjuk meg. A 
küszöb beépítése révén az alom 
nehezebben kerül a házon kí-
vülre. A kész házat tegyük szél 
és esővédett helyre, dúcoljuk alá 

téglákkal, vagy helyezzük rak-
lapra, hogy ne álljon vízben. A 
kutyaház tisztításáról (bolha és 
parazitamentesítéséről) legalább 
kéthetente gondoskodjunk. Ha 
nem a lakásban tartjuk, macskák 
esetében is készítsünk, a ku-
tyaháznál leírtak szerint meleg 
vackot, védett helyen.
Ha egy háziállat a nagy hideg-

ben szabadon van, a hipoter-
mia, a fagyás első tüneteiként 
lelassul, erőtlenné válik, de 
gyakran az érzéketlenségben 
bekövetkező fagyás, kivérző 
sérülés jelenhet meg rajta, majd 
a szerencsétlen viszonylag gyor-
san elpusztulhat. A kutyák leg-
érzékenyebb területei a fül és a 
tappancs, amely fagyás követ-
keztében akár el is üszkösödhet. 
Gondoskodjon mindenki házi 
kedvence felelős téli tartásáról. 
Ha bárki bajban lévő, kidobott 
állatot lát, azt próbálja meg ki 
– ki a lehetőségeihez mérten 
pártfogásba venni.

Vajdasági Lovasbemutató a Fogathajtó Eb.-n
                        
A Bács-kiskun Megyei Önkor-

mányzat a tegyünk Izsákért 
Egyesülettel, a Favory Lovas 
Klubbal és a Háló Vajdasági 
Fejlesztési Alapítvánnyal pá-
lyázatot nyújtott be a Magyar-
Szerb IPA Határon  Átnyúló 
Együttműködési Programra. A 
beadott HUSRB/1203/212/136 
számú Horse-trails- Horses int 
he Hungarian –Serbian cultural 
heritage címü projekt támoga-
tásban részesült.
A projekt megvalósításával cé-

lunk a magyar-szerb határtérség 
közös történeti, kulturális örök-
ségének, azon belül is a lovak 
emberek életében betöltött sze-
repének a feltárása megőrzése és 
propagálása. Közvetett célunk 
a lovas turizmus támogatása. 
az abból származó jövedelmek 
növelése, a térség  turisztikai 
vonzerejének fokozása.
A projekt keretében láttuk 

vendégül Vajdaságból a Favory 
Lovas Klubbot. A fogathajtó 

Eb-pénteki napján kaphattunk 
ízelítőt a szerb lovaskultúrából. 
A Lipicai ló hazájából érkezők 
Karüssel lovaglást mutattak be. 
A nézőket ámulatba ejtette az 
ember és ló csodálatos össz-
hangja, és a mesteri koreográfia. 
Köszönjük vajdasági vendégeink 

pazar bemutatóját. Az általunk 
felállított projektsátrat három 
napon keresztül tekinthették 
meg az érdeklődők.      

Sörösné Boldoczki Tímea
Varga István       

Ladányi-Kovács Zoltán                                                                                              
            

Öt évtizede ballagtak
Ötvenéves osztálytalálkozóra 

gyűltek össze nemrégiben az izsáki 
általános iskola 1963-ban végzett 
tanulói. A Vino étteremben ren-
dezett összejövetelre az egykori a 
és b osztály hatvannégy tanulója 
közül 28-an jöttek el. többüket 
párja is elkísérte, így harminc-
nyolcan ülték körül az asztalt. Az 
újra találkozás örömteli üdvözlései 
után ki-ki beszámolt az elmúlt 
találkozó óta vele történtekről, 
majd gyertyát gyújtottak elhunyt 
tanáraik és társaik emlékére. A 

jó hangulatú esten megfogadták, 
hogy a követekező találkozót sem 

hagyják ki, hiszen nagyon jó újra 
és újra együtt lenni.

Őszi festőtábor, harmadszor

A helyi motívumokat, tájat, 
utcarészleteket megörökítő 
képeket mindig hálásan fo-

gadja a közönség

Turai Kamill esztéta rendhagyó módon, képről képre járva 
egy kis performansz keretében méltatta a kiállított műveket

Idén immár harmadik alka-
lommal nyitotta meg kapuit 
az őszi izsáki festőtábor. A kö-
zös munkáról, tapasztalatokról 
Németh Ferenc festőművészt, 
a tábor alapítóját, szervezőjét 
kérdeztük.
Mint elmondta, a művészet-

pártoló támogatóknak köszön-
hetően rendezhették meg ismét 
az alkotótábort, ahol igen jó 
hangulatú munka folyt egy 
héten át, s magas színvonalú 
alkotások születtek. tizenöt 
olyan kvalitásos művészt hívott 
közös munkára, akikről tudta, 
hogy kölcsönösen tanulhatnak 
egymástól. Látásmódban, tech-

nikában egyaránt gyűjthetnek 
tapasztalatokat, az izsáki együtt 
munkálkodás során. Rendkívül 

nagy örömmel nyugtázta a szer-
vező és a tizenöt alkotó, hogy 
igen szép számú érdeklődő vett 
részt a táborban alkotók mun-
káiból rendezett tárlat megnyi-
tóján, ahol Turai Kamill esztéta 
méltatta a kiállított műveket. 
Szintén jó szívvel hallgatták a 
kiállításon nézelődő közönség, 
képeiket dicsérő szavait. 
Németh Ferenc elmondta, a 

támogató vállalkozók és az ön-
kormányzat nagylelkű anyagi 
segítségének köszönhetően már 
most tudhatja, hogy jövőre is 
megrendezhetik az izsáki őszi 
tábort. Az idei megvalósításáért 
köszönetet mond a támogatók 
mellett az alkotóknak is, akik a 
következők voltak: Balogh József 
(Izsák), Farkas Ferenc (Hajós), 

Gróf zoltán (Ballószög), Gyalai 
Béla (tiszakécske), Harsányi 
Zsuzsanna, (Kecskemét), Kállai 
József (Izsák), Lantos József 
(Kunszentmárton), Mág Ta-
más (Göd), Márki Nóra Jázmin 
(Izsák), Meszlényi Attila (Buda-
pest), Palásti Renáta (Dunake-
szi), Pósa Ede (Balatonszemes), 
Prihoda Judit (Dunakeszi), 
Walter Gábor (Hetényegyháza). 
S Izsák művészetkedvelő közön-
sége nevében természetesen 
köszönetet mondhatunk mi is 
Németh Ferencnek a tábor létre-
hozásáért, szervezéséért. Ferenc 
a művésztársakról való gondos-
kodás mellett – bár kevesebb 
ideje jutott erre –  természetesen 
a közös alkotó munkában is 
részt vett.                     -tetézi-
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Gondolatok a Feltétel Nélküli Alapjövedelem,
európai polgári kezdeményezés kapcsán

A polgári kezdeményezést tizenöt 
EU tagállam indította el azzal a 
céllal, hogy az Európai Bizottság bá-
torítsa a tagállamok közti együttmű-
ködést a Feltétel Nélküli Alapjövedelem 
(FNA), egy a társadalombiztosítási 
rendszereik működését javító esz-
köz megvizsgálása céljából, hogy 
az EU minden egyes állampolgára 
számára feltétel nélküli jogként 
legyenek biztosítva a méltóságteljes 
élethez, valamint a társadalomban 
való szerepvállaláshoz elengedhe-
tetlen alapvető anyagi szükségletek. 
Amennyiben 2014. január 14-ig 
összegyűlik az FNA-t támogató 
egymillió nyilatkozat, az Európai 
Bizottság köteles lesz behatóan 
tanulmányozni a kezdeményezést, 
és nyilvános meghallgatást rendezni 
róla az Európai Parlamentben.
Svájc nem tagja az EU-nak, ezért 

ott önálló népszavazási kezdemé-
nyezést indítottak, melynek ered-
ményeképp 2013. október 5-én az 
összegyűjtött 126 ezer aláírást be 
is nyújtották a svájci parlamentnek. 
Először a berni törvényhozásnak és 
a kormánynak meg kell vizsgálnia 
a kezdeményezést, és legkésőbb öt 
és fél éven belül népszavazást kell 
rendezni a garantált alapjövedelem 
bevezetésről, amely mindenkinek 
járna függetlenül attól, hogy dolgo-
zik-e vagy sem. 
Ezekről a kezdeményezésekről 

a közmédiában elég szűkszavúan 
hallani. mint ahogy arról is, hogy 
a magyar országgyűlés illetékes 
bizottsága 2013. szeptember 23-án 
elvetette a feltétel nélküli alapjö-
vedelem magyarországi bevezetési 
lehetősége vizsgálatának tárgyso-
rozatba vételét. Mindezt úgy, hogy 
a jelenlévő civil szervezeteknek sem 
adtak lehetőséget véleményeik kifej-
tésére. Vagyis az olyan kérdéseket 
nem beszél(het)jük meg, amelyekre 
az európai folyamatok (is) késztet-
nek bennünket.
Szerencsére az interneten rendel-

kezésre állnak a szükséges informá-
ciók, és itt folyik az európai polgári 
kezdeményezés aláírásgyűjtése is 
(www.alapjovedelm.org). A kezde-
ményezés nem egy felülről vezérelt 
akció, hanem a civil társadalom 
erőteljesebb öntudatosodásának 
megjelenése. Az interneten fellel-
hető tartalmak is igen változato-
sak, vannak lelkesen támogatók és 
vannak szkeptikusak, de legtöbben 
olyanok, amelyek arra utalnak, hogy 
alkotóik még azt a fáradságot sem 
veszik, hogy igazából megismerjék 
a kezdeményezés lényegét.

Mert mi is az a FNA? Olyan 
ellenszolgáltatás nélküli pénzbeli 
juttatás, ami a születés pillanatától 
a halál beálltáig mindenkinek alanyi 
jogon járna, a létfenntartásának 
fedezésére, lehetőséget adva a 
társadalmi részvételre, hogy sorsa 
alakításában szabad döntéseket 
hozhasson. 
természetesen az FNA nem szün-

tetné meg a társadalmi egyenlősége-
ket, vagyis semmi köze a kommunis-
ta eszméhez, csak más szintről indul 
a különbözőség. Azt a célt szolgálná, 
hogy az emberek a legalapvetőbb 
létfenntartási szükségleteit (lak-
hatás, étkezés, ruházat) ki tudja 
elégíteni, ily módon megteremtve a 
legalapvetőbb biztonság feltételeit, 
amivel javulna a munkaerő-piaci 
versenyképességük.
A leggyakoribb ellenérv az FNA beve-

zethetőségével kapcsolatban, hogy ha 
az emberek munka nélkül pénzt kap-
nának, akkor ki dolgozna? Pénzt adni 
az ingyenélőknek? Na, ezt már ne! 

Először is: nagyon sokan abból 
indulnak ki, a másik úgysem dol-
gozna, miközben ők sem biztosak 
benne, hogy ki bírnák-e munka 
nélkül? Nem beszélve arról, hogy 
az FNA csak a legalapvetőbb szük-
ségletek kielégítését biztosítaná, 
miközben az emberek ennél sokkal 
többet szeretnének és hajlandóak 
is tenni érte.
Ami meg az ingyenélőket illeti: 

biztos, hogy ők nem szeret(né)nek 
dolgozni? Nem lehet, hogy akikről 
ezt állítjuk, a társadalmunk leg-
kiszolgáltatottabb rétege, akiknél 
legelőször jelentkeznek a beteg 
rendszerünk tünetei? Az elszegé-
nyedés és gettósodás szép lassan 
terjed és ott már nem az egészséges 
társadalomra jellemző tulajdonsá-
gok érvényesek, ami elsősorban nem 
az abban élők felelőssége, hanem a 
rendszer problémája. 
      
Mi indokolja az FNA beve-

zetését? Már itt az első kérdés, 
amit mindenkinek magának kell 
megválaszolnia! Vajon a jelenlegi 
fejlettnek tartott kapitalista piacgaz-
daság megfelelő szinten elégíti-e ki 
a társadalom minden egyes tagjának 
az igényeit? És ha nem, vajon mi 
lehet az oka? Nem lehet-e, hogy a 
kezdetben hatalmas fejlődést hozó 
gazdasági forma, a mind nagyobb 
volumenű termelés ellenére, mára 
már leginkább a társadalom jelentős 
részének elszegényedését fokozza?
Pedig a tőkés sem csinál mást, 

mint amit a saját gazdasági tör-
vényei számára előírnak: minél 
kevesebb anyagi ráfordítással, minél 
hatékonyabban növelje a termelés 
nagyságát! Ezért alkalmazza az 
automatizálást, a hatékonyságot 
növelő technológiát, és minél ke-
vesebb élőmunkát. Ennek pedig az 
az eredménye, hogy egyre többen 
szorulnak ki a termelési folyamat-
ból. A volumen emeléséért pedig 
egyre többet kell dolgozni, a tőkést 
viszont semmi sem készteti nagyobb 
fizetésre. A munkahelyek számának 
csökkenése miatt és a romló felté-
telek ellenére a dolgozó kénytelen a 
több munkát elvégezni, ha nem akar 
az utcára kerülni.
Mára már ott tartunk, hogy tíz 

emberből csak négynek van fizetett 
munkája! Négy ember adójából 
kellene eltartani a többi hatot, 
miközben a társadalmi össztermék 
növekszik? A gépek és a fejlett tech-
nológia miért nem fizet adót? Nincs 
itt valami rosszul összerakva?
A dolgozó ember a munkájáért 

pénzt kap, amiből kielégítheti szük-
ségleteit. Eddig ez rendben is volna, 
de mi van azokkal a jövedelmekkel, 
ami csak a pénz forgatásából ke-
letkezik. Pénz termel pénzt (ka-
matos-kamat), ami olyan hatalmas 
tőkejövedelmeket eredményez(het) 
amivel már befolyásolni lehet a 
gazdaság további fejlődését és nagy 
valószínűséggel nem az emberek 
igényeinek mind szélesebb kielé-
gítéséért. Az ilyen pénzrendszer 
kialakulása valamikor akkorra ere-
deztethető, amikor megszűnt a 
pénz aranyfedezete és lehetővé vált 
a hitelpénz kiadása, ami persze valós 
adósságként jelentkezett a kölcsönt 
felvevőnél. Vajon a jelenlegi pénz-
rendszerünk a társadalmi egyenlőt-
lenségek elkerülését szolgálja?
A gazdaság feladata a szükségle-

teink kielégítése, és nem az, hogy 
munkát adjon. Azt ma már elvégzik 
a gépek. Láthatjuk, hogy a szüksé-
ges javak előállításához a korábbi 
munkások töredéke is elegendő. 
Ma rendkívül kevés ember dolgozik 

rendkívül sokat, míg a többieknek 
nem jut munka és jelenleg csak 
munka után juthatunk jövedelem-
hez. Ugyanakkor megvan a lehető-
sége, hogy kevesebb fizikai, emberi, 
személyi ráfordítással ugyanazt a 
nagyságrendű javakat tudjuk elő-
állítani, de a jövedelem a tőkéhez 
megy! Rendben van ez így? 
A választ nem a politikusoknak kell 

megmondani, hanem az embereknek 
kell az igényeiket megfogalmazva 
megtalálni!
A népfelség elvét, mely szerint egy 

államban a főhatalom birtokosa a 
nép, a felvilágosodás óta minden 
társadalom elismerte, csak másként 
értelmezte. A népet nemzet, osztály 
vagy más szempontok szerint azo-
nosították és ezek alapján hozták 
meg törvényeiket. Pedig népfelség 
elvének népe a társadalom minden 
egyes tagját jelenti, vagyis mindenki 
érdekének megfelelően kell(ene) 
törvényt alkotni. Vajon jelenlegi 
törvényeink minden egyes ember 
boldogulását szem előtt tartva szü-
letnek meg?
A szabadság - egyenlőség - testvériség 

közismert jelszavait is hasonlóké-
pen elfogadták a társadalmak, de 
sajátosan értelmezték: a kommunis-
ták az egyenlőség elvét húzták rá a 
gazdaságra, és a gondolkodásra is, 
miközben a jog tekintetében nem 
volt valós egyenlőség; a liberális 
kapitalizmusban pedig a mindent 
szabad elve az egyént felejtette el 
megvédeni. 
Nem lehetne egy olyan társadalmi 

rendszert alkotni ahol a jól ismert 
jelszavak a helyükön fejthetik ki 
áldásos érvényüket? Például: sza-
badság a szellemi-kulturális élet-
ben, testvériség a gazdaságban és 
egyenlőség a társadalmi élet és a jog 
területén! 
Az állam ne avatkozhasson bele az 

emberek gondolkodásába, szellemi 
és kulturális életébe, beleértve a 
nevelést és az oktatást is, vagyis ne 
fosszák meg az embereket a szabad 
szellemi élet lehetőségétől. Vagyis az 
állam ne a jó alattvalók létrehozására 
törekedjen, hanem biztosítsa az 
emberek számára, hogy képessége-
iket szabadon és a lehető legjobban 
kibontakoztathassák. A testvériség 
elve szerint berendezett gazdaság azt 
jelenti, hogy a gazdaságban megter-
melt áruknak és szolgáltatásoknak az 
emberek valódi és reális igényeit kell 
kielégíteniük. Más szavakkal: nem 
származhat hasznom olyan dolgok-
ból, amiből másnak kára származik. 
Az egyenlőségen alapuló jogélet az 
által válik könnyen betarthatóvá, 
amelyben az embereknek olyan 
szabályokat kell követni, az egymás 
közötti kapcsolattól a törvényalkotá-
sig, amelynek kialakításában maga is 
részt vett és jóváhagyott. Persze eh-
hez a képviseleti demokrácia gyakor-
lata helyett a részvételi demokráciát 
kell(ene) kialakítani.

Mégis miből? A finanszírozásban 
kétféle megközelítés lehetséges, az 
egyik, ha a jelen gazdasági rend-
szerünkbe akarjuk beleilleszteni, a 
másik, ha az alapjövedelem beveze-
tésével a gazdaságot és a pénzrend-
szert megváltoztatjuk. 
Jelenleg a gépi munkát munkajáru-

lék nem sújtja, vagyis egy adott érték 
előállítása közben ott magasabb az 
adó, ahol több az emberi munkaerő. 
A gép után nem kell semmiféle 
járulékot fizetni, sőt az áfa-ja vis-
szaigényelhető, miközben az em-
beri munkaerő sokszoros adókkal 
terhelt. A statisztika adatokból azt 
látjuk, hogy a termékek árának a 

30-40%-át a kamatköltségek teszik 
ki, amit a tőketulajdonosok munka 
nélkül felhalmoznak. A bonyolult 
adórendszer rengeteg kis kapura ad 
lehetőséget, ahol „törvényes” adó-
megkerülés történik, és ezzel együtt 
„bocsánatos bűnként” kezeljük tör-
vénytelen adóelkerülést is. Nyilván 
e problémák kiküszöbölésével, jóval 
több adó lenne beszedhető, amit az 
FNA bevezetésére (is) fel lehetne 
használni.
Másik elképzelés szerint egy olyan 

teljesen átalakított és leegyszerűsí-
tett adórendszerre lenne szükség, 
ami nem a munka, hanem a fogyasz-
tás megadóztatásán nyugszik. Ezzel 
együtt olyan pénzrendszerre lenne 
szükség, amelyben nincs kamat, ami 
csak a gazdaság működtetését és 
nem a felhalmozást szolgálja.
Az semmiképpen sem vezet el 

a jó megoldáshoz, ha először az 
alapjövedelem összegén kezdünk 
el vitatkozni anélkül, hogy az egész 
rendszer működését átgondolnánk. 
Kicsit úgy, amit egy einsteini mon-
dással lehet jellemezni: „mindenki 
tudja, hogy bizonyos dolgokat nem 
lehet megvalósítani, mígnem valaki, 
aki erről nem tud, megvalósítja”.

Utópia, vagy valóság? A FNA 
bevezetése a jelenlegi társadalmi és 
gazdasági viszonyok között valóban 
kétséges. Az alapjövedelem folyósí-
tása ugyan kiváltana sokfajta most 
meglévő segélyezési és támogatási 
formát és nem lenne szükség az 
ezeket működtető, eléggé bürok-
ratikus intézményrendszerre sem, 
de ha nem változik a társadalom 
gondolkodása, akkor semmit sem 
oldanánk meg. Vagyis igazából az 
egész társadalom átalakítására volna 
szükség, amelynek az FNA csak az 
egyik eleme.
Abban sem lehet kétségünk, hogy a 

hatalmon lévő gazdasági és politikai 
élet képviselői nem érdekeltek a rend-
szer megváltoztatásában és maguktól 
nem is tesznek semmi érdemlegeset 
ennek érekében. Sőt a kialakult hely-
zetről sem kapunk tőlük valós képet, 
csak annyit, hogy ők majd kivezetnek 
bennünket a válságból, nekünk csak 
az a dolgunk, hogy támogassuk őket. 
Ez történt eddig is, és egyre mélyebb-
re süllyedtünk a kilábalás lehetősége 
nélkül, legyen az republikánus vagy 
demokrata, narancsos vagy piros 
szegfűs. Itt már igazából paradig-
maváltásra van szükség. Ezt pedig 
csak a másként gondolkodó emberek 
képesek megtenni.
Nézzünk végig a történelmünkön. 

Valamikor a világ felfogása az volt, 
hogy a Föld lapos, később meg 
hogy a Nap kering a Föld körül. 
Aki meg másként gondolta, azt az 
inkvizíció elé állították. A rabszol-
gaság is úgy szűnt meg, hogy egyre 
nagyobb tömegek gondolták, hogy 
ez így nincs jól. Polgárháború lett 
a vége. Hatvan évvel ezelőtt Martin 
Luther Kingnek volt egy álma, ma 
az Egyesült Államok elnöke színes 
bőrű. Hogy mik történtek közben, 
nem szívesen emlékezünk meg róla. 
Vagyis a változások úgy történnek, 
hogy a felvilágosult emberek egyre 
nagyobb csoportja gondolja úgy, 
hogy a dolgokat lehetne másképpen, 
jobban is csinálni! 
Egy tíz évvel ezelőtti tanulmány, 

amely azt vizsgálta, hogy az ame-
rikaiak milyen mértékben vallják 
magukat konzervatív, vagy liberális 
gondolkodásúnak azt tárta fel, hogy 
megjelent egy harmadik csoport is. 
Ez a csoport a politikai rendszertől 

különállónak, a jelenlegi gazdasági 
és politikai kultúrától függetlennek 

tarja magát és másként viszonyul a 
világ dolgaihoz. Ez a kulturális krea-
tívoknak nevezett csoport a tíz évvel 
ezelőtt 25 százalék körül volt, mint-
egy 50 millió ember. Európában is 
hasonló tendencia figyelhető meg, 
és a számuk egyre növekszik. 
Ezeket az embereket már nem 

a hatalom és a pénz megszerzése 
motiválja, hanem a gondolkodáson 
keresztül szeretnék megérteni a vi-
lág dolgait és törekvésüket az egész 
emberiség szolgálatába állítják. 
Ha pedig az emberek tudatossága 
megváltozik, az embernek a tudati 
fejlődéssel együtt a társadalmi for-
máknak is fejlődni, változni kell. 
Az emberek által létrehozott társa-
dalmi-gazdasági formákat csakis az 
emberek tudják megváltoztatni.
A kihívás igen nagy, mert a tör-

ténelem során több ezer évig a 
hatalmi hierarchia alján élő ember-
tömegeknek kell a jövőben olyan 
új közösségi formát, olyan hatalmi 
struktúrát megvalósítaniuk, ami 
eddig soha sem volt. Nem beszélve 
arról, hogy ez a hatalom valódi bir-
tokosainak, a népnek, azaz nekünk 
magunknak kell létrehozni, mert 
senki sem fogja sem elrendelni, sem 
megvalósítani.
Óriási felelőssége van a ma em-

berének! A mai kihívásokra adott 
válasz nagyban befolyásol(hat)ja 
a jövőnk alakulását. Maradjunk-e 
ebben az egyre nagyobb válságokkal 
nehezített világban és próbáljunk 
meg a felszínen maradni? Vagy 
élve önrendelkezési jogunkkal, 
alakítsunk ki egy új, az igényeinket 
jobban kielégítő társadalmi-gazda-
sági rendszert? 
Csak rajtunk múlik! Persze ké-

nyelmesebb azt mondani, hogy nem 
lehet, a hatalom úgy sem menne 
bele! De a történelem bizonyítja, 
hogy a megdönthetetlennek hitt 
birodalmak is eltűnhetnek a sül-
lyesztőben! A mai helyzetben való 
megkapaszkodáshoz egy helyes vi-
láglátást kell az embernek magában 
kialakítani, hogy útmutatást kapjon 
ezekben a zavaros és bonyolult vi-
lágfolyamatokban. 
A történelemből tudjuk, hogy az 

eddigi változások többnyire csak 
szűk kör, kisebb embercsoport 
megváltozásának eredményeképp 
jött létre és nem véletlenül olyan 
hatalmi struktúrák kialakulásához 
vezetett, amelyben a kis csoport 
hatalmi érdekeit biztosítani tudták. 
Most azonban szinte az egész világ 
és minden ember érintett ezekben a 
változásokban, ez azt is jelenti, hogy 
olyan új formákat kell kialakítani, 
ami nem egy kis csoport, hanem 
minden ember érdekét szolgálja. 
Képzeljük el, hogy a mennyor-

szágban és a pokolban ugyanolyan 
feltételek vannak: hatalmas kondér, 
mindenki számára elegendő étellel 
és a kondérnak megfelelő hosszú 
kanalakkal. A pokolban az emberek 
nekiesnek enni, de a hosszú kana-
lakkal ez nem egyszerű. Mindenféle 
trükkökkel igyekeznek a szájukba 
juttatni az ételt, miközben egymást 
akadályozva nagyon sok ételt elszór-
nak és a végén lesz olyan is, akinek 
nem jut. Ezzel szemben a mennyor-
szágban az emberek egymást etetik, 
ügyelve rá, hogy senki se maradjon 
éhen, hiszen van étel elég! 
Végezetül álljon itt két megfonto-

landó idézet: „Semmi sem hatalma-
sabb, mint az a gondolat, amire az idő 
megérett” (Victor Hugo), „Te magad 
kell legyél a változás, amilyennek a vilá-
got szeretnéd” (Mahatma Gandhi).
Izsák, 2013. november 11.

Faragó Gábor
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A komposztálásról
Az októberi képviselő-testületi 

ülésen képviselői kérésként elhang-
zott, hogy az Izsáki Hírek következő 
számában adjunk tájékoztatást 
a komposztálásról. Az edényzet 
kiosztásakor kiosztottuk a „Készít-
sünk komposztot!” kiadványt, most 
abból elevenítünk fel néhány fontos 
tudnivalót. 
A komposzt előnyös tulajdon-

ságai:
- javítja a talaj szerkezetét, ami 

segíti annak levegőzését,
- fényelnyelő tulajdonsága elősegíti 

a talaj felmelegedését (tavasszal 
gyorsabb a csírázás) erre utal sötét 
színe is,
- jelentős a vízmegkötő képessége 

(nyáron nem kell annyit öntözni),
- fokozza a talajban lakó élőlények 

aktivitását,
- növeli a növények betegségekkel, 

kártevőkkel szembeni ellenálló 
képességét,
- biztosítja, hogy a nehezen oldódó 

ásványi tápanyagok, mikroelemek 
a növények számára felvehetővé 
váljanak,
- a gyorsan kioldódó műtrágyával 

szemben lehetővé teszi a különböző 
tápanyagok folyamatos felvételét,
- a talajban esetlegesen előforduló 

méreganyagokat megköti.
A komposztálás alapanyagai:
a) A konyhából és a háztartásból: 

zöldség-, gyümölcsmaradványok, 
káposzta és salátalevél, krumpli, 
gyümölcs- és uborkahéj, kávézacc 
és teafű, tojáshéj, hervadt virág, szo-
banövények elszáradt részei, fahamu 
(max. 3-3 kg/m3), növényevő kis-
állatok ürüléke az alommal együtt, 
faforgács, toll, szőr, natúr festetlen 
papír (pl. tojástartó), festetlen gyap-
jú, pamut vagy lenvászon, festett 
biotextília stb. A déligyümölcsök hé-
ját rothadásgátló anyagokkal kezelik, 
ezért nehezebben bomlanak el. Ki-
vétel ezek alól az organikus vagy bio 
jelzéssel ellátott termékek, amelyek 
emiatt tápanyagban gazdagabbak és 
káros növényvédőszer-maradványo-
kat nem tartalmaznak.
b.) A kertből: Levágott fű, gyomok, 

lomb, tűlevél, szalma, ágak, gallyak, 
elszáradt virágok, palánták, lehullott 
gyümölcsök stb. Az örökzöldek 
bizonyos fajtáinak friss lombjában 
a lebomló baktériumokat károsító 
anyagok vannak, az ilyen lombot 
szárítva használjuk fel.

Mi a helyzet a diólevéllel?
A közhiedelem szerint a diólevelet 

meg kell semmisíteni. Az igazság 
az, hogy a friss diólevélben valóban 
vannak növekedésgátló anyagok, 
de ezek a komposztálódás során 
lebomlanak. tehát nyugodtan elás-
hatjuk a csatabárdot és a diólevelet 
korlátozás nélkül felhasználhatjuk a 
komposztáláshoz.
Komposztáló
A konyhában nap mint nap kelet-

kező zöldjavak komposztálásához 
egy vagy két komposztáló ládát 
használjunk. Ezek általában fából 
vagy műanyagból készülnek. Az 
utóbbi esetben felfelé keskenyedő 
hasáb alakú, tetővel ellátott esz-
közök optimális körülményeket 
teremtenek a komposztálódási 
folyamatokhoz. A két komposztáló 
azért előnyösebb, mert ha az egyik 
megtelt, megkeverés után hagyhat-
juk a benne lévő anyagokat tovább 
komposztálódni, ilyenkor kerülhet 
sor a másik használatára. Ha nem 
túl nagy a család, mire ez is megtelik, 
az elsőben éretté válik a komposzt. 
Azután minden kezdődhet elölről. 
tavasztól őszig, amikor a legmeg-
felelőbbek a körülmények, akár 
5-6 hónap alatt virágföld minőségű 
komposzt keletkezhet.
A komposztáló ládák műkö-

dése
Alapanyaga műanyag, könnyen 

kezelhető, tartós. Általában felfelé 
keskenyedő tartályforma: egyszerű 
felemelni, ezért a komposztálódó 
alapanyagok időközönként kön-
nyen megkeverhetők és a kész 
komposzt is gond nélkül kitermel-
hető. A tartály alul, a talaj felé nyi-
tott: szorgos termelőmunkásaink, 
a talajban lakó élőlényeg: gombák, 
baktériumok, giliszták könnyen 
hozzáférhetnek az alapanyagokhoz. 
Légnyílások a paláston: az élőlé-
nyeknek működésükhöz levegőre 
van szükségük (oxigén, nitrogén). 
zárt oldalak, tető: a komposztá-
láshoz megfelelő nedvességtarta-
lomra is szükség van, tehát jó, ha a 
komposztálóba kerülő alapanyagok 
nedvesek maradnak, ugyanakkor 
például a túl nagy mennyiségű 
eső káros rothadási folyamatokat 
indíthat el. A zárt tér – különösen 
a hideg hónapokban - segíti fenn-
tartani a folyamatokhoz szükséges 
hőmérsékletet.

Keverés és aprítás, rostálás
Ha minél gyorsabban szeretnénk a 

természet munkájának gyümölcsét 
élvezni, a folyamatok meggyorsítása 
érdekében a komposztálóba kerülő 
alapanyagokat aprítsuk össze. Ez-
zel elősegítjük, hogy az élőlények 
nagyobb felületen férhessenek a 
zöldjavakhoz. Ha egyenletesen jó 
minőségű komposztot szeretnénk, 
érdemes néhányszor megkevernünk 
a komposztban lévő anyagot. Ezzel a 
túlnedvesedésnek is elejét vehetjük. 
Ha a komposztálónkba pillantva túl-
nyomó részt sötét, földszerű anyagot 
látunk, rostáljuk át a kész kom-
posztot. távolítsuk el a szennyező-
anyagokat, a nem komposztálódott 
növényi részeket pedig keverjük az 
új komposztalapanyagokhoz. 
Mikor érett a komposzt?
A komposztálódás utolsó fázisá-

ban, amikor még nem teljesen érett 
a komposztunk, ha „töményen” 
használjuk fel, kiégethetjük vele a 
növényeinket. Ha nincs még elég 
gyakorlatunk, hogy szemrevételezés-
sel is megállapítsuk az érettségét, vé-
gezzünk csírázási próbát. Ehhez egy 
lapos tálkába szórjunk a komposzt-
ból, majd könnyen csírázó magot: 
mustárt vagy zsázsát vessünk bele. 
Ha néhány napon belül egyenletesen 
kicsírázik megnyugodhatunk. Ha 
bármilyen rendellenességet, példá-
ul a növénykezdemények kiégését 
tapasztaljuk, csak földkeverékben 
használjuk a komposztot.
Mire jó a komposzt?
Az eddigiekből már kiderülhetett, 

hogy a komposzt vagy humusz a 
növények számára pótolhatatlan 
tápanyagforrás. Elsősorban azért, 
mert benne a szükséges tápanyagok 
lekötött formában vannak ugyan, 
mégis a növények folyamatosan 
felvehetik őket. Ez az óriási előnyük 
a műtrágyákkal szemben, amelyek 
csak addig elérhetőek a növények 
számára, ameddig egy kiadós eső 
be nem mossa őket a talaj mélyebb 
rétegeibe (gondoljunk csak a felszín 
alatti vízbázisaink, folyóink, tavaink 
elnitrátosodására). 
A komposztot tehát mind a szoba- 

és balkonnövényeinkhez, mind a 
kerti növényeinkhez felhasználhat-
juk, hiszen tápanyagra mindegyi-
küknek szüksége van. Az érett kom-
poszt felhasználható önmagában 
is, de szükség szerint keverhetjük 
földdel vagy homokkal is.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Kalotaszegi emléklapok

Megbeszéltük: 3 nap nem a vi-
lág, kilépünk megszokott életünk-
ből, elutazunk a Sárfehér Néptánc 
Egyesület tagjaival Kalotaszegre. 
Múltidézésképpen? talán. Vagy 
inkább csak lassítani szerettük volna 
mindennapjaink rohanó tempóját? 
Lehetséges. De lehet, hogy közelebb 
kerülünk az igazsághoz, ha Kőrösi 
Csoma Sándorral együtt valljuk: 
„Az utat én akartam, mert engem 

akart az út.”
Éjjel érkeztünk Bánffyhunyadra. 

Az utcalámpák útmutató fényei 
elrejtették előlünk a város szépségét 
éppúgy, mint furcsaságait. Csak 
másnap, napvilágnál csodálkoztunk 
rá a gyönyörű fazsindelyes 13. szá-
zadi templomra. Lenyűgöző festett 
kazettái egy olyan régmúlt világról 
„beszéltek”, melyben az ember még 
tudta, honnan jött és hova tart, mi a 

feladata ebben a földi mulandóság-
ban, s hogy emberségét méltósággal 
kell megélnie. 
De csodálhattuk az írásos varrot-

tasokat, melyek a szép igényét, az 
alkotás örömét, a hagyomány tiszte-
letét hirdették. Mindez a tömbházak 
és cigánypaloták szomszédságában, 
ahol a magyar szó ritkul, egyre ritkul. 
Reményik Sándor sorai jutottak 
eszembe: „Vigyázzatok ma jól, mi-
kor beszéltek, / És áhítattal ejtsétek 
a szót., / A nyelv ma néktek végső 
menedéktek…” A magyar szó mely 
itt szívélyesen, tisztelettudóan hang-
zott felénk. Hiszen Anyaországiak 
vagyunk. Vajon mi hogyan viszo-
nozzuk ezt? – töprengtem. 
Kalotaszentkirályon sorra kö-

szöntek a helybéliek nekünk, az 
ismeretlen idegeneknek. Így aztán, 
mire elindultunk a Templom útján, 
mintha ismerőssé vált volna min-
denki, szinte elfelejtettük idegensé-
günket. Aztán egy újabb 13. századi 
fazsindellyel, festett mennyezettel, 
búzaharanggal díszített gyönyörű 
templomot csodálhattunk meg.

Magyarvistán. Andrási Erzsi né-
nihez akár váratlanul is be lehet 
menni. Szívesen mesél, énekel 
őszintén, szívhez szólóan. Úgy éltük 
meg, hogy lélekben gazdagabban 
léptünk ki kapuján, mint ahogy 
hozzá betértünk. 
A szombati nap feledhetetlen 

élményt nyújtott Körösfeketetón. 
Ahogyan évtizedek óta, idén is 
hatalmas vásár volt a Sebes-Körös 
két partján. Leírhatatlan a rengeteg 
áru – régi és új, értékes és bóvli, 
használati cikk és dísztárgy megfér 

egymás mellett. 
Vevő is akadt szép számmal – ha-

zaiak és külhoniak egyaránt. Mert 
üres kézzel eljönni nem lehet. Kell 
valami, ami hazahozza a vásár han-
gulatát, a patak csobogását, az őszi 
táj édes-bús melankóliáját. 
Hogy mesélhetnék még? Igaz, 

bőven lenne még miről. Az alföldi 
embernek szokatlan dimbes-dom-
bos tájról, türei muzsikáról és bálról, 
Királyhágó marasztaló tájáról… de 
ezekről talán inkább majd máskor.

Nagyné Igaz Melinda Sára

Éjféli párbeszéd
(ballada)

Mért nem alszol édes lányom,
mért mentél a verandára?
Nincs ott senki, hűvös is van,
mit nézel a vak homályba?

Jó itt ülni édesanyám,
hűs szellő leng, szelíd az éj.
Lelkemre így nyugalom száll,
nem hasogat kínos emlék...

Feküdj már le kedves lányom,
inkább idd az álom mézét,
ne ülj ott künn az árnyakkal,
mintha szellemet idéznél...

A sötétség zord harangja
épp most kondult tizenkettőt.
Hozza ide édesanyám,
terítse rám a keszkenőt.

Mit fürkészel égő szemmel?
Csak árnyék volt, a fa lombja,
az integet, az hívogat,
nincsen karja, se kolompja.

Látom, látom édesanyám.
Nem fa lombja ami intett,
édesapám lép elébem,
s mutatja a véres inget...

Elébem áll, suttogva szól,
én meg csak a fejem rázom.
Irgalmas ég! Anyámra vall:
beteljesült szörnyű álom.

Szegény apám, édesapám,
csontos ujját pisszre tartja
és csak bólint, egyre bólint,
míg a homály eltakarja...

Budai Kulcsár János

IZSÁK VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT KÉPVISE-
LŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013.(X.31.) önkor-
mányzati rendelete A kiadások készpénzben 

történő teljesítésének eseteiről
Izsák Város Önkormányzat Képvise-

lő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 109. § (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Izsák 
Város Önkormányzatának kiadások 
készpénzben történő teljesítéseinek 
eseteire a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Izsák 

Város Önkormányzatára és az általa 
alapított és fenntartott költségvetési 
szervekre.
�.§
A költségvetési szerv a következő 

kifizetések teljesítésére vehet fel kész-
pénzt házipénztárába költségvetési 
számlájáról:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg
c) postai kézbesítés,
d) belföldi kiküldetéseknél útiköltség 

térítések,
e) karbantartással, működtetéssel 

kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos 

kiadások,
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott 

szociális vagy gyermekvédelmi pénz-
beli ellátás,
i) utazási költségtérítés és bérlet,
j) természetes személy részére pénz-

beli kártalanítás vagy kártérítés
k) ellátottak részére személyes térí-

tési díj visszafizetése,
l) ellátottak egyéb pénzbeli jutta-

tásai,
100.000 Ft összegig történő kifize-

tésre.
�. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő 

napon lép hatályba.
Izsák, 2013. október 29.

Mondok József 
polgármester

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző



IZSÁKI Hírek  2013. november 19.�. oldal

v a l l á s

MEGEMLÉKEZÉS
SZÁZ SÁNdORNÉ KORMOS MÁRIA 

30. évfordulóján!
1983  november 27. -2013. november 27.

Szentmise 2013. november 27.-én  18 órakor lesz a 
katolikus templomban.

Családja

„Nyugszik a szív, mely értünk dobogott.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De Te számunkra sosem leszel halott
Örökké élni fogsz mint a csillagok.”

IKEM hírek 
- November 23-án (szombat), 16 óra: Dr. Medvigy Endre irodalom kutató és Dr. Gy. Szabó András 

előadásában: „A költő feltámadása” címmel Dsida Jenő estnek lehetnek résztvevői. Helyszín: Vino 
Étterem pincéje.
- December 7. (szombat), 16 óra: Gőgös Norbert tart előadást „Az angol beteg” címmel Gróf 

Almásy László Afrika-kutatóról. Helyszín: református gyülekezeti ház.

Mindenkit szeretettel várunk!
Köszönjük az IKEM számára felajánlott adó 1%-at. A 2012.évi adófelajánlások nyomán az egye-

sület 84.607 Ft. támogatást kapott, mely összeget a havi rendezvények lebonyolítására használtuk 
fel. Isten fizesse!

Örökség

Egyházi Hírek
- November 24-én, Krisztus Király ünnepén a 9 órai szent-

misében köszöntjük az édesapákat. Utána megvendégeljük őket 
az Közösségi Házban. Ugyanezen a napon a Karitász közösség 
vasárnapja van: Adományainkat a Magyar Katolikus Karitász 
rendelkezésére küldjük el. 
- December 1-én Advent 1. vasárnapja van. Utána minden hét-

köznapon hajnali misékkel készülünk a Megváltó születésére, 
hétfőtől péntekig. A hajnali szentmisék után a résztvevőket közös 
agapéra várja a Karitász közösség a Közösségi Házban. 
- Minden adventi vasárnapon a 9 órai szentmise előtt adventi 

gyertyagyújtást tartanak a hittanos gyermekek. 
- Az adventi időben a hittanos gyermekek betlehemes játékkal 

keresik fel a testvéreket. Fogadják őket szeretettel!

Van nemzeti kulturális örökség. 
Ennek felfedése, megőrzése, fel-
mutatása komoly magyar kulturá-
lis feladat. Az örökség mindig az 
elődöktől jön, és az utódok kap-
ják. Az elődöknek nagyon értékes. 
Sokszor életük értelmét jelenti, 
az utódok nem mindig tartják 
életük fő értékei között számon. 
De az eddig felfedett, megőrzött, 
restaurált és büszkén bemutatott 
értékek valóban nemzeti büszke-
ségünket emelik, öntudatunkat 
érlelik vagy erősítik.
Van egyházi kulturális örök-

ség. Jobb híján, megtérések 
sokaságának híján a magyar 
közösségek rendbe hozatták 
templomaikat, egyházközségi 
objektumaikat. Hol nagyobb, 
hol kevesebb sikerrel. De min-
denhol az országban felújított 
templomok és vallási épületek 
mosolyognak büszkén az érté-
keket védő hazánk fiaira. 
Van sokkal értékesebb, emberi 

örökség. Becsületesség, megbíz-
hatóság, ami miatt a „nyugatra 
szédelgő” magyarokat komoly 
bankok szerződések nélkül al-
kalmazták, mert tudták, hogy 

az adott szavuk százszor többet 
ér, mint az esetleges román aspi-
ránssal kötött papírban garantált 
szerződés.
Van evangéliumi örökség. 

Ha büszkén düllesztett mellel 
mondjuk: Egyedül az Írás! – gon-
doljunk arra, hogy egyedül az 
örökség volt, jóval az írás előtt. 
Az egy – szent - apostoli-kato-
likus Egyház hagyomány-tára, 
amiből az összes igehirdetés és 
írott evangélium forrásozott. Bi-
zony, ez az evangéliumi örökség. 
A hagyomány megelőzi az írást. 
És jó, hogy így van, mert: Mit ér 
az Írás, amit a Hagyomány nem 
szentesít? – Én azt kimondom, 
amit magam is úgy kaptam.
Van atyai örökség: Apám is így 

volt vallásos… A vallás: életfor-
ma. Örökölt és továbbvitt. De 
az előző, az örökhagyó éppúgy 
az élő Istent viszi, mint az örö-
kös, aki élő forrásból veszi át. 
Csak üresek ne legyünk! Csak 
keresztény és magyar értékek 
nélkül ne legyünk! Isten óvja 
Magyarországot! 

Podmaniczki Imre 
plébános

Református múltunk 54.

Az ilyen „gyengének” mondható hírközlő eszköz, mint 
ez a presbiteri jegyzőkönyv – hiszen csak egy példányban 
készült - is, íme hasonlít a mai média felemásságához. 
Hiszen, a rendezett családi életekről nem számol be, 
hanem csak a bajosakról. 
Ha a sorok között is olvasunk, akkor kiderül az is, 

hogy mégiscsak kívánatos lenne az a két századdal 
ezelőtt lepergett idő, amikor a gyülekezet közösségére 
tartozó házassági viták rendjén „csak két” eset volt 
napirenden… Lehet, hogy egyenes arány áll(hat) fenn az 

„1814. 20. Dec. A Prédikátor és 
Elöljárók nevez. Gudits István, 
Fekete István, Horvát Péter, 
Csukás Ferentz, Cséplő János, 
Csősz Mihály, Czirkos János 
jelenlétében.
1. Közelgetvén az Examen 

ideje, az a jövő esztendő Janua-
rius 8-dik napjára határoztatott, 
rendelödvén ennek hírré tétele a 
tiszt. Insperctor úrnál.
2. Fülöpszállási Csaplár Sán-

dor és helybeli Baros Sofia, 
egymástol válni akaroknak, a 
ttes. Districtusok (?N.Á.) által; 
ugymint a kik elött fojt a perek, 
mégegyszeri proba hagyatván az 
öszve békéltetésekre. Minthogy 
az asszony itt lakik a probát 
mely már Fülöpszállásán és itt is 
több izben hijjába tétetett, most 
még egyszer megujjitotta s mind 
a kettöt maga eleibe hivatván az 
Eklésiai Elöljároság ugy találja, 
hogy minden szép kérései, a 
békességre serkentö intései az 
illyen visszás házasságokból 
származo bajoknak veszedel-
meknek elö terjesztése által is 
a férfi az asszonynak magához 
tsak probaképpen valo vételére 

is reá nem birattathatott, noha 
semmi okot a töle valo idegen-
kedésre nem adott, sőt midőn 
az  A…… nemet méltán utálatba 
hozhato vétkek miatt a tisztáta-
lanság, vesztegetés, részegség 
sat. előtte említtetnének és meg 
kérdeztetnék, ha valyon ezek 
vagy ezek közül valamelyik meg 
volna é benne, nyilván tagadta 
hogy volna. Az asszony is eleinte 
egész idegenséget mutatott, fér-
je eránt mivel az ő véle igen rutul 
bánt, s nem is lehet reménysége, 
tulajdon vallása szerént hogy pá-
ros életekben valaha öröme vagy 
tsak tsendessége is lehessen. 
Mindazáltal az Eklésia kérésére 
azt fogadta igazságának meg-
mutatására közönséges (értsd: 
nyilvános N.Á.) helyen fogad-
ják, még egy próbát tenni nem 
sajnál, jóllehet tudja elöre, hogy 
hijjába lesz minden proba.
Juhász Pált, mint feleségétöl 

több ízben elhagyattatottat 
maga eleibe hivatta az Eklésiai 
Gyűlés; de mivel feleségének 
hollétéről maga nem tudott 
semmit, az öszve békéltetésnek 
máskorra kellene maradni, egy-

szersmind tanátsoltatott Juhász 
Pálnak, hogy a Helység Bírájá-
nál, feleségének haza hozatta-
tását, ha a szomszéd helyekben 
tartozkodna, oda küldendő levél 
által eszközölje.
3. (ház megvásárlásáról)
Végre előadták a Prédikátor 

és Eklésia Curatora, hogy a 
megbízás szerént tavai Egy-
házfi Hörtsök János laistromat 
megvisgálták, s abba a pénzre 
nézve közel 20ft hibát találunk, 
de a mellyekröl ő azt állitja hogy 
által adta s egyszersmind a még 
kin lévő restantia bé fedését 
eröltették, de mivel mind ő, 
mind a mostani egyházfi azt 
erösitik, hogy sokan vagynak 
a lakosok közzül a kik fizetni 
egyátalán fogva nem akarnak, 
azzal fogván ki hogy ők eddig 
sem fizettek, szükségesnek látta 
az Elöljáróság ezeknek fenyité-
sekre valamit tsinálni, de mivel 
a fellyebbi dolog tellyesebb 
Gyülést kivánna, ez is akkorra 
halasztodott.”
(P.IV.: 43-44.ol.) 

közli: Nagy Árpád

Istentől elfordulásunk össznépi mértéke, és a társadalmi 
méretekben katasztrofálissá nőtt családi összeomlások 
között. Azaz: amennyire istentelenedünk, annyira csa-
ládtalanodunk is?! A kérdés költői. Az állapot azonban 
intő! Jézus szavai látszanak beteljesülni, miszerint az 
utolsó időkben úgy lesz, mint Noé napjaiban… Az 
azonban nincs megírva, hogy Neked is a „tömeghez” kell 
tartoznod! Még nem „hijjába lesz a próba”! Rajtad is 
áll! Aki pedig segítségül lehet, közel van.

-na-

Gyülekezeti hírek
- November 24-én, 13.30-kor istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában.
- December 24-én (kedd), 15.00: gyermekek Karácsonya a templomban.
- December 25-26-án: 10 és 16 óra: ünnepi istentiszteletek.
- December 25-én, 13.30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet.
- December 31-én (kedd), 16.00: Óévi istentisztelet.
- Január 1-én (szerda), 10.00: Újévi istentisztelet.
- Január 1-én, 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet.
Mindenkit szeretettel várunk!

- Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartói járulékaikat, sírhelymegváltásaikat ne 
mulasszák el rendezni. Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, akik rendszeres 
egyháztagjaink; a közös teherviselésből kiveszik részüket! Köszönjük!
- Köszönjük a Feltámadunk Alapítvány számára felajánlott adó 1%-at. A 2012. évi adófelajánlások 

nyomán az Alapítvány 46.936 Ft. támogatást kapott, mely összeget a református temető karban-
tartására használtunk fel. Isten fizesse!
- Amint láthatják a testvérek, a templom külső felújításának első üteme elkészült (déli oldal). 

továbbra is várjuk és kérjük erre a célra adományaikat, hogy a munkálatok költségeinek önrészét 
kifizethessük. Köszönjük szépen!

MEGEMLÉKEZÉS

„Amióta elmentél, nincs nálam nyugalom,
nem jössz vissza már sohasem, ez nekünk
el nem múló lelki fájdalom.
Majd ha rátérek én is arra az útra,
ami Feléd vezet,
ugye, elém jössz?
Hogy találkozzam veled!

JuháSz SáNdoRNÉ NAGy ILoNA
halálának 25. évfordulójára

Szeretteid
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SEGÍTSÜNK!
Ismét közeledik az adventi gyertyagyújtás. A várakozás, a segít-

ségnyújtás, és az önzetlen szeretet időszaka. A tavalyi évben arról 
tettek tanúbizonyságot az izsáki emberek, hogy sokan értik, érzik 
ennek jelentőségét, a másokon való segítés fontosságát. Önzetlenül 
adtak a rászoruló gyermekeknek! Játékokat, könyveket, ruhákat, 
korcsolyát, édességet, tartós élelmiszert…
A sok boldog arc, láttán tudjuk, hogy az adományok jó helyre kerül-

tek. Az idén újra együtt leszünk a négy adventi gyertyagyújtáson. 
Az első három vasárnapon várjuk ismét a felajánlásokat! Számítunk 

a lakosság segítségére, hogy a gyermekeknek megrendezett karácso-
nyi ünnepségen még több gyermek örülhessen. Az ajándékokat a 
tegyünk Izsákért Egyesület sátránál várjuk az adventi gyertyagyújtás 
első három alkalmán.
Várjuk továbbá azok javaslatát, akik tudnak olyan családokról, 

gyermekekről, magányos idős emberekről, akiknek nem adatik meg, 
hogy ajándék kerüljön karácsonykor a fa alá.
Kérjük javaslataikat pontos névvel, címmel a Családsegítő Szolgá-

lathoz juttassák el! Mi pedig, lehetőségeinkhez képest, a felajánlások 
függvényében, igyekszünk minél több családnak ajándékot adni.

 Köszönettel: Tegyünk Izsákért Egyesület

Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója

 „a gyengék erőssége az egység”

Az elmúlt hónap híranyaga 
megkésett leadás miatt elma-
radt, de a weblapon elolvasható. 
Ezek közül a legfontosabbak 
kivonatosan a következők.
Véglegesített adatok alapján 

tagjaink 18.000 q szőlőt takarí-
tottak és szállítottak be feldol-
gozásra. Az eredetvédett Arany 
sárfehér, október közepén, opti-
mális szüreti időpontban került 
betakarításra. A tervezettnél 
nagyobb termés és borvidéki 
kínálatok miatt a helyi késői 
fajták, köztük a hungarikumok 
az Arany sárfehér, Kövidinka 
a betakarítás végére jelentős 
árcsökkenéssel értékesült. Nem 
véletlen, hogy e fajták terület-
csökkenése továbbra is folytató-
dik. Nem garantált viszont, hogy 
a túltelepített toleráns fajták 
(Bianka, Aletta, stb.) iránt a 
termőre fordulásuk után is ilyen 
kereslet marad.
Szövetkezetünk a betárolás 

lehetőségét ez évben nem aján-
lotta tagjainknak, okulva a 2008-
as eseményekből, amikor a bor 
ára alacsonyabb volt, mintha 
szőlőként értékesült volna. 
több tagunk van, aki a szedők 
szervezése miatt csak a hétvé-
gére koncentrált, s a megkésett 
ütemezés-lejelentés miatt, a 
keretbe nem fért be. A mustex-
port lehetősége nem korlátlan. 
A három érintett integrátori 
lehetőség napi 800-1000 q 
kiszállításához csak ütemezett 
átvétellel lehetett megfelelni. 
Nem beszélve az éretlen 15 
cukor fok alatti termések elad-
hatatlanságáról.  
A IX. Balassi-kard borsereg-

szemlét szövetkezetünk kapcso-
latán keresztül szeptember 28-
án rendeztük meg Izsákon a gaz-
dakör dísztermében. A magyar 
alapítású nemzetközi irodalmi 
díjhoz, a Balassi Bálint-emlék-
kardhoz kapcsolódó versenyen 
az irodalmi díj testületét Mol-
nár Pál újságíró, a díj alapítója, 
Mihály Gábor Munkácsy-díjas 
szobrászművész és Pekár István 
újságíró, korábbi televízió-elnök 

képviselte. A verseny nyertese 
a Gedeon birtok 2012-es Arany 
sárfehér bora lett. 
A gazdaesték programját el-

kezdjük szervezni. Ez évben 
külön hangsúlyt fektetve a ter-
mesztéstechnológiai kérdések 
megtárgyalására, elméleti és 
gyakorlati szakemberek bevo-
násával. E mellett a támogatá-
sok, adózás, növényvédelem, 
és egyéb érdeklődésre számot 
tartó területekkel kapcsolatos 
előadásokat is szervezünk, ami-
hez várjuk a gazdák javaslatát, 
tanácsát.      
Az MVH felhívja a gazdálkodók 

figyelmét, hogy a szőlőültetvé-
nyek szerkezetátalakításához és 
-átállításához a 2012/2013 bor-
piaci évtől igényelhető támoga-
tás feltételeiről szóló 142/2012. 
(XII. 27.) VM rendelet alapján 
2013. november 2-a és 2013. 
november 30-a között ismét le-
hetőség nyílik a tervezett ültet-
vény-korszerűsítési munkákat 
összefoglaló „egyéni tervek? 
benyújtására.
2013. november 5-étől újra 

igényelhető támogatás a Mez-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalnál (MVH) olyan új 
borászati gépek és technoló-
giai berendezések vásárlására, 
amelyek javítják a vállalkozás 
összteljesítményét. A kérelme-
zési időszakban 4 millió euró 
(közel 1,16 milliárd Ft.) áll 
rendelkezésre új borászai gépek 
beszerzéséhez.
A bor, sokkal több, mint egy 

mezőgazdasági termék: az or-
szágimázs része, stratégiai terü-
let - jelentette ki a vidékfejlesz-
tési miniszter. Fazekas Sándor 
elmondta: a magyar borágazat-
ban nagy átalakulás zajlik, jelen-
leg az egyik legfontosabb feladat 
a hegyközségi rendszer meg-
újítása. A borfogyasztás nem 
nőtt Magyarországon, viszont 
kialakulóban van az igényes 
fogyasztói kör, akik már megvá-
logatják, mit vesznek. Az idén a 
borértékesítés külkereskedelmi 
egyenlege pozitívra váltott: az 

első félévben a tavalyihoz képest 
30 százalékos volt a növekedés. 
A borimport ugyanakkor 17 szá-
zalékkal csökkent. Az export 65 
százalékát ugyanakkor még min-
dig a lédig - kezeletlen, kimérve 
értékesített – borok adják.
Közel 60.000 hektárnyi szőlő-

terület van az országban, az idei 
termés 2,5-3 millió hektoliter 
között várható. Az elmúlt három 
évben közel 5000 hektár szőlőt 
telepítettek újra.
A jelenlegi uniós szabályozás 

szerint további 9 ezer hektár 
visszatelepítésére van lehetőség. 
Az idén 6,5 milliárd forint került 
ültetvénytelepítésre kifizetésre. 
2013 őszi, 2014 tavaszi telepí-

téshez az alábbi EU szabványos 
gyökeres szőlőszaporító anyagok 
rendelhetők, amely fajták leszál-
lítását is vállaljuk tagjainknak 
nagyobb tételben történő meg-
rendelés esetén. Csemegesző-
lők: Csabagyöngye, Irsai Olivér, 
Favorit Szőlőskertek királynője, 
Conegliano, Kozma Pálné mus-
kotály, Cardinal, Göcsi zamatos, 
Néró, Pannónia kincse, Pölöskei 
muskotály, Moldova, Teréz, 
Hamburgi muskotály, Angéla, 
Itália. Fehér borszőlők: Arany 
sárfehér, Ottonel muskotály, 
Cserszegi fűszeres, Bianca, 
zalagyöngye, Aletta, Szürke-
barát, Chardonnay, Tramini, 
Zöldveltelini, Sauvignon blanc, 
Kunleány, Rajnai rizling, Sárga 
muskotály, Olaszrizling, Kö-
vidinka. Vörösbor szőlőfajták: 
Oportó, Blauburger, zweigelt, 
Kékfrankos, Merlot, Kadarka, 
Cabernet sauvignon és Cabernet 
franc.  
A levélanalízis eredményei és 

a jegyzőkönyvek átvehetők a 
szövetkezeti irodán.
A szövetkezet tagjai kérdése-

ikkel, személyesen, telefonon, 
vagy interneten is (aranysarfe-
her@sv-net.hu) kereshetnek 
bennünket. A www.aranysarfe-
her.hu weblapon is igyekszünk 
friss információkkal segíteni 
tagjaink tájékozódását.                                                                                     

Vezetőség

Advent 2013

Főtéri gyertyagyújtás
A hagyományoknak megfelelően advent vasárnapjain (december 

1., 8., 15., 22.) idén is sor kerül 17 órától a főtéri gyertyagyújtásra. 
Minden Izsákit szeretettel invitálnak a szervezők a közös karácsony-
váró alkalmakra! 

Adventi hangverseny
A Városi Vegyeskar hagyományos adventi hangversenye december 

21-én szombaton 19 órakor kezdődik a katolikus templomban. 
Mindenkit tisztelettel hívnak és várnak a kórus tagjai.

Izsák karácsonyi csemegéi
„Izsák karácsonyi mézese 2013”, „Izsák karácsonyi bejglije 2013” 

és „Izsák karácsonyi süteménye 2013” elnevezéssel karácsonyi sü-
temény versenyt hirdetünk. Akik úgy érzik, szívesen megméretnék 
karácsonyi csemegéiket, sőt a közös gyertyagyújtás résztvevőivel 
is megkóstoltatnák, nevezzenek. Advent harmadik vasárnapján, a 
harmadik gyertya meggyújtása előtt, fél 4-től 4-ig a régi posta épü-
letében lehet leadni a pályaműveket jeligével, illetve sorszámmal. 
Így a zsűri teljesen „vakon” értékel majd. A kategóriák közül az első 
kettő önmagáért beszél. A harmadik szabad kategória, ebbe ki-ki a 
maga, vagy családja számára a karácsonyhoz leginkább kapcsolódó 
bármely édességével nevezhet. A részvevők oklevelet és emléklapot 
kapnak. terveink szerint a benevezett süteményeket a gyertyagyúj-
tás résztvevői közösen elfogyasztanák. tovább növelve az alkalmak 
eddig is bensőséges hangulatát.

Advent 2013

A Sárfehér Napokról
                         

Újra, meg újra idézni a múltat
az ember egy-egy napnál elidőz
még az élet pergő szirmai hullnak,
megragadni az elmúlás előtt.
Megragadni, és újra meg is élni,
mi egyszer ajándékul adatott,
és az istenétől újraremélni,
ismételje meg, amit egyszer adott;
a fény ünnepét teljes ragyogásban,
úgy nevezni meg, mint szőlőtő nevét –
és az örömet meglátni egymásban
együtt hallgatni a dalt és zenét.
Ernyedt kezeket erősen összefogni,
mind elfeledni a mostoha időt,
együtt dalolni és együtt vigadni,
és reménykedve várni egy szebb jövőt.

   Magyar Gyuláné      

A vetkőző fákról 
(Németh Ferenc festőnek)

                        
Te nézed a fákat alkonyatkor,
amikor már szőke fény időz,
s megérted őket naphaladatkor,
amíg sárga selyemben surran az ősz.
Már tudod a forma csak utánzat;
de sejted talán, hogy a fény örök;
azért érted meg a vetkőző fákat -
múlás hosszú ujját a törzs mögött.
S hogy mit látsz, utánzata csak valónak,
látszat csupán, ami formákat vetít;
rejtett fény a fonákja láthatónak,
érteni, hinni, ujjongani segít.
Vékonyka fény érint meg alkonyatkor,
mikor a színeknek a tónusa rőt,
dobj el minden cicomát akkor, 
ha teljességnek vágya tetőz.

                        
                        Magyar Gyuláné

diskurzus 
(Balogh József festőnek)

                         
Ketten az őszi napsütésben
hétköznap koronája kalap,
s a szürke ingen pirosbetűsen
hosszú újakkal benyúl a nap.
                         
Társa meghajlott hátvonalán
egyenes irányú a hajlat;
te a lelkeddel hallod talán,
mit egymáshoz szólni akarnak.
                         
Lelket leheltél mozdulásban,
köré vontál élő vonalat,
az érthetetlent magyaráztad,
ami a jónak értelmet ad!
                         
Ahol különböző két alkat,
formaarcán az egyetértés,
úgy rajzoltad, ahogy akartad,
és benne, „hallható” lett a szépség.
                         

Magyar Gyuláné
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Lada találkozó Izsákon
Nemrégiben immár má-

sodízben népesítették be 
az egykori álomautók, a 
Ladák az izsáki piacteret, 
mivel Basa Imre október 
12-én a második izsáki 
Lada találkozót szervezte 
meg, ahol igen szép szám-
ban láthattak az érdeklő-
dők különböző korú, tí-
pusú és állapotú Ladákat, 
zsigulikat. Az ország sok 
tájáról érkeztek résztve-
vők, de természetesen 
izsákiak is felvonultatták 
szebbnél szebb járműve-
iket. A találkozón külön-
böző ügyességi – kerék-
gurító, ajtótartó - verse-
nyeket is rendeztek, ahol 
már nemcsak a járművek, 
hanem tulajdonosaik is 

versenyeztek egymással. 
Az egész napos program a 
márkatársak jó hangulatú 

találkozója volt, melyet 
jövőre már a harmadik 
követ majd.

Kovács Pál gyönyörűen és szakszerűen felújított 30 
éves Ladájával az izsáki márkabarátokat képviselte 

a találkozón

Újdonságok az új tanévben

Lovaglás a testnevelés óra keretében
A Lovaskultúra oktatás 2013 szeptemberétől indult 

Izsákon a Turcsán-lovastanyán az állami fenntartó, a 
helyi önkormányzat és egy vállalkozó példaértékű össze-
fogásával. A háromoldalú megállapodás eredményeként 
Izsák Város Önkormányzata a technikai feltételeket 
(biztonsági felszerelések – gerincvédő, kobak stb.) adja, 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskőrösi Já-
rási tankerülete a lovasoktató óradíját fedezi, a turcsán 
Lovastanya pedig az oktató helyszínt, a lovasoktatókat 
és az oktatólovakat biztosítja. Az Izsáki táncsics Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mintegy 
negyven harmadik évfolyamos diákjának kedvenc tan-
órájává vált a lovaglás. 
Az oktatás a testnevelés órák keretében, csoportbontás-

ban valósul meg. A lovaspálya melletti sportcsarnokban 
a fél osztály testnevelés órán vesz részt, míg a tanulók 
másik fele lovasoktatásban részesül. Sajnos, fedett ok-
tatóhellyel egyelőre nem rendelkezünk, ezt a problémát 
pályázati úton szeretnénk a jövőben megoldani.
Az őszi-tavaszi időszakban a gyerekek a lóval, lógon-

dozással, lovaglási ismeretekkel foglalkoznak, a téli idő-
szakban a helyi tanterv szerinti elméleti foglalkozásokra 
kerül sor. terveink szerint a következő tanévtől a 3-4. 
évfolyam, majd 2015-16-tól folyamatosan a 3-4-5. évfo-
lyamok diákjai részesülnek Lovaskultúra oktatásban. 

Gera Árpád Zoltánné igazgatóasszony

Gyermeki szösszenetek a lovas oktatásról
Mikor lovagolok, elönt engem a nyugalom. Imádok 

lovagolni.
A lovaglás csodás dolog. Mikor vágtázunk, csakúgy 

lobog a hajunk…A tisztítás is nagyon jó, mert akkor a 
lovak szépek.
Nagyon tetszik, amikor lovagolok.
A lovaglás csodás dolog. Szeretek nagyon vágtázni.
A lovaglásról az jut eszembe, hogy szeretet, barátság, 

ami örökre tart, együtt a lovakkal. Keselyüstökkel min-
dig barátok vagyunk.
Vágtázás, ügetés, babzsákozás, patapucolás, csutako-

lás…
Vágta, ügetés, élmény, jól érzem magam. Szeretek ott 

lenni.
Jó érzés. Öröm, boldogság, szabadság, vidámság, kikap-

csolódás. tetszik. Bárcsak az enyém lehetne a Kisherceg! 
És a Rita is tök jó fej. 
Minden kedd és csütörtök a legjobb napom. 
Szeretek vágtatni, ügetni a lovon. Szeretem a lovakat 

simogatni, etetni.
Amikor lovagolok, akkor az az érzés támad bennem, 

hogy ott van egy olyan állat, aki megérzi, hogy mi volt 
a fájdalmam és mi volt az örömöm. Amikor lovagolok, 
mindig felszabadulok!
Szeretek a Kishercegen lovagolni. A pónin még nem 

ültem. Szépek a lovak.
Szeretek lovagolni, mert olyan izgi!
Jó érzés, szeretem, imádom, kedvelem. Jó ott lenni. 

Izgalom, jóság, jó érzések. Szeretet, kedvesség. 
Nagyon jó ez a lovaglás. Vágtázni Ritával. Köszö-

nöm!
Bárcsak lovagolhatnék Bellán! Nagyon aranyos a Bandi is.

Mindig nagyon várom a következő lovagló órát. És mi-
nél közelebb van a lovagló óra, annál jobban izgulok.  

3.a, 3.b osztályosok

Új tanév – új játékok!
Köszönhetően az intéz-

mény tanulóinak, akik 
szorgalmas hulladékgyűjtő 
munkát végeztek, valamint 
süteményt és játékjegyet 
árultak, és köszönhetően 
az Izsákért Közalapítvány 
nagylelkű támogatásának, az új iskola udvarán a jól 
megszokott fajátékokat új, EU tanúsítvánnyal rendel-
kező játékok váltották fel.

Gera Árpád Zoltánné igazgatóasszony

Szeptemberi események
Hagyományőrző háromhetet meghaladó projekt a 4. 

évfolyamon
Ebben a tanévben szeptember második felétől október 

elejéig tartottuk hagyományőrző projektünket a negyedik 
évfolyamon. Szerencsések voltunk, mert programjaink 
kapcsolódhattak a nagyszabású Sárfehér Napokhoz és a 
Fogathajtó Európa Bajnokság rendezvényeihez.
Megtekintettük a Helytörténeti Múzeumot, igazi hagyo-

mányos szüreten vettünk részt Szabó Péteréknél, őszi 
gyümölcs- és zöldségkiállítást rendeztünk, majd finom 
salátákat készítettünk a terményekből. Részt vettünk a 
Sárfehér Napok rendezvényein, közösen sétáltunk végig 
a kiállításokon, és gyönyörködtünk a Fogathajtó Európa 
bajnokság megnyitóján.
Az Izsáki Házitészta Üzemben csodálatos vendéglátásban 

volt részünk, készíthettünk kézzel csigatésztát, de végig 
kísérhettük a gépi tészta útját a tojástöréstől a csomagolásig. 
A Royalsekt zrt-nél viszont a beérkezett szőlő útját követtük 
végig egészen a pezsgő palackozásáig. 
Köszönjük a lehetőségeket!

dr Sőreghyné Muladi Ildikó (4.a), Tóth Edit (4.b), 
Tumbász Mariann (4.c) osztályfőnökök

Látogatás a Royalsekt Zrt-nél
Egy kellemes őszi napon ellátogattunk a Royalsekt zrt-

hez. Ez egy izsáki üzem, ahol borokat, pezsgőket gyártanak, 
meg sok más italt és üdítőt. Megtudhattuk, hogy a bort és a 

pezsgőt szőlőből készítik.  Mivel ősszel voltunk az üzemben, 
ezért megfigyelhettük, hogy hogyan préseli ki az egyik gép a 
szőlőlevet. Ennek a gépnek a másik fele egy futószalagra do-
bálta a leveleket és szárakat. A szőlőlé hatalmas tartályokba 
került. Nagy örömünkre fölmehettünk a tartályok tetejére. 
Onnan gyönyörű kilátás nyílt a tájra. A pincébe is levittek 
minket. Lent tartályokat, nagy hordókat és régi préseket 
láttunk. Azt is megmutatták, hogyan kerül az üvegekbe a 
gyerekpezsgő, és milyen eljárással dugózzák és drótozzák le 
őket. Szuper volt, amikor a hőre olvadós címkék rátapadtak 
az üvegekre, amikor áthaladtak egy alagútszerű hőkapun.
Egy másik gép műanyag palackokat gyártott. Kémcső alakú 

műanyag rudakból két literes palackok készültek. Végül a 
raktárat néztük meg. 
Nekem nagyon tetszett a kirándulás, mert érdekes dolgokat 

láthattunk. Nagyon aranyos fogadtatásban részesültünk, 
ugyanis az üzemlátogatás végén fejenként kaptunk egy-egy 
gyerek Adrenalint.

Mezei Eszter Anna (4.c)

Novemberi események

Bartos Erika Izsákon
A tÁMOP-3.2.13-12/1-

2012-0014. számú Műve-
lődési és kulturális pályázat 
keretében a nyáron könyvtá-
ros olvasótábort szerveztünk, 
melynek záró eseménye volt 
az író-olvasó találkozó Bartos 
Erikával. Az országosan, sőt 

nemzetközileg is ismert, elismert írónőt a rajongókkal 
csordulásig megtelt Művelődési Ház fogadta. A nyilvános 
találkozó előtt a táborozó gyerekek nyugodt körülmények 
között, a Vino Étteremben feltehették az őket foglalkoztató 
kérdéseiket, s meghallgathatták az írónő válaszait, kedves 
történeteit.
A barátságos, jó kedélyű találkozó után Bogyó és Babóca 

megteremtője nagy türelemmel végigdedikálta a rajongó 
siserehad könyveit.
Mi sem bizonyítja jobban, hogy nem csak mi, hallgatók 

éreztük jól magunkat, mint az írónő másnap reggel küldött 
levele:
„Szívből köszönöm az emlékezetes izsáki élményt! Végtele-

nül megtisztelő volt a táboros gyerekekkel való találkozás, a 
kedves és alaposan átgondolt kérdések, a szépen megterített 
asztal. Számomra ez különösen kedves része volt a tegnapi 
találkozónak. Szeretettel küldöm üdvözletem Mindüknek:
Bartos Erika”

Balogh zsuzsanna, Papp zoltánné Bencze Éva, 
Vargáné Pál Klára

Petrányi Lajosnak és Petrányi Lajosnénak (urbán Julianna) 
50. házassági

évfordulójuk alkalmából szeretettel gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
Gyermekeik: Júlia és Lajos, menyük és vejük, 

valamint négy unokájuk. 

„A legnagyobb küldetés teljesítéséhez nem kellenek embertömegek. 
Elég egyetlen is. Az Egyetlen. 
Akinek te teszed szebbé a napjait, te vigyázol
rá, te örülsz, te szomorkodsz, te aggódsz vele.”

Csitáry-Hock Tamás
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uniós támogatásból újította fel 
üzletét a Wolf ABC Izsákon

Újdonság a Gyógyszertárban!

Kedvezményes ECdL vizsgafelkészítő 
tanfolyam indul Izsákon

(Felhasználói szintű számítógépes ismeretek)

Kedvezményes ECDL vizsgafelkészítő tanfolyam indul 
Izsákon, felhasználói szintű számítógépes ismeretek meg-
szerzésére.
A tÁMOP 2.1.2 projektbe bekapcsolódott képzőintézmény 

most olyan konstrukciót kínál az érdeklődők számára, mellyel 
a ma már elengedhetetlen alapinformatikai kompetenciák kön-
nyen 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, elektro-

nikus dokumentumkészítést, internet használati ismeretkeket 
tanulhatnak a jelentkezők, valamint megismerkedhetnek az 
operációs rendszerekkel, valamint az információs és kommu-
nikációs technikákkal. 
A képzés keretén belül közel 100 fő oktatására nyílik lehető-

ség, 20 fős csoportokban. 
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki nem áll 

középiskolával, 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 hall-
gatóink számára!
A tanfolyam helyszíne: Izsáki ÁMK Általános Iskolája
A program teljes időtartama 104 óra. Heti 1x4 vagy 2x4 óra, 

a kora esti órákban, 16:40-20.00 óráig. A csoportok indítása 
folyamatosan történik. A következő csoportok indítása ja-
nuárban várható! A tanfolyamra való jelentkezés feltétele a 
regisztráció! Regisztrálni és érdeklődni lehet munkanapokon 
8.00-16.00 óra között Izsák Város Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán Krasznai Szilviánál a 76/568-063-as telefonszámon, 
vagy személyesen.

Kedvezményes idegen nyelvi 
képzés indul Izsákon

(Angol – Német kezdő – haladó)

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 mun-
kaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek 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, kife-
jezéseket, fordulatokat.
A képzés hossza 60 óra, heti 2x3 órában, 20 oktatási nap kere-
tén belül, 12 fős csoportokban, várhatóan a kora esti órákban. 
A tananyag és a tankönyv biztosított a tanulók számára. A 
csoportok indítása a folyamatosan történik. 
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki nem áll 
középiskolával, vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy 
hallgatói jogviszonyban. (kivételt képeznek a költségtérítéses 
képzésben résztvevők)
tanfolyam díja: Egyszeri regisztrációs díj (1.200.-Ft), amely 
összeget a tanfolyam sikeres teljesítésével visszatérítjük hall-
gatóink számára!
Szükséges a képzésen való aktív, legalább 80 %-os részvétel, 
valamint a modulzáróvizsga követelményeinek legalább 60%-
os teljesítése.
A tanfolyamok januárban kezdődnek! 
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 Wokov Kft. 2.816.271 
Ft. Európai Uniós támo-
gatást nyert el az idei 
évben a GOP-2.1.1-11/
M-2013-0133 keretein 
belül, a Mikrovállalko-
zások fejlesztése tárgyú 
pályázaton, melyből a 

Wolf ABC hűtőrendsze-
rének bővítése és kor-
szerűsítése valósult meg, 
továbbá a tetőfelújítással 
energiatakarékosabban 
lehet ellátni a bolt hűtését 
és fűtését. A beruházás 
következtében sikerült 

megtartani a jelenleg 6 
fő alkalmazottat, így szá-
mukra is jobban tudunk 
hosszú távú, stabil jöve-
delemforrást biztosítani.
A támogatásnak köszön-

hetően magasabb minő-
séggel és bővített válasz-

tékkal várjuk továbbra 
is kedves vásárlóinkat, 
akiknek igényeikhez 
mérten folyamatosan 
igyekszünk bővíteni 
üzletünk kínálatát, és 
növelni termékeink mi-
nőségét.

2013. novemberétől gyógy-
szertárunk csatlakozott egy 
országos patikai hálózat-
hoz, melynek köszönhető-
en havi rendszerességgel 
kedvező árú akciós termé-
keket, ismert és közkedvelt 
gyógyszereket kínálunk 
kedvezményes áron. Ha-
vonta ingyenes magazinnal, 
és nyereményjátékkal is 
kedveskedünk a hozzánk 
ellátogatóknak. Bővebb in-

formáció a gyógyszertárban, 
valamint a hálózatunk által 
működtetett internetes ol-
dalon: www.szimpatika.hu, 
ahol a havi akciókon kívül, 
további hasznos informáci-
ók, tanácsok is találhatók.
Továbbá havonta új termé-

kekkel, bővülő készlettel, 
ajándékötletekkel várjuk 
betegeinket, vásárlóinkat. 

Libra Gyógyszertár

Bővült a polgárőri szolgálat járműparkja
A Kolontó Polgárőr Egyesület járműparkja nem-

régiben, robogókkal bővült. Így a polgárőrök olyan 
helyekre is eljutnak, ahová autóval eddig nem te-
hették. 
Legfőképpen a kerékpárúton történő járőrözésben 

jelentenek majd nagy segítséget a fürge kis járművek. 
Legutóbb egy temetés résztvevőinek autóit őrizték a 
robogós szolgálat tagjai. Hasonló szolgáltatást kértek 
már tőlük Orgoványról is.

Szomorúan beszédes felirat

Emléktábla 
Szegedi Sándor szülőházán

Olvasóink gyakorta pa-
naszolják, mi pedig szám-
talanszor megírtuk már, 
hogy temetőinkben igen 
gyakoriak a lopások. Virá-
gokat, vázákat, koszorúkat, 
s gyakorlatilag minden moz-
díthatót visznek a tolvajok. 
Felvételünk az idei mind-
szent előtti napon készült. 
A felsővárosi temető egyik 
sírjára kitett felirat önma-
gáért beszél.
Sajnos a vandalizmus 

egyéb formáival is gyakorta 
találkozhatunk városszerte. 
Legutóbb a művelődési ház 
homlokzatán lévő nemzeti 
zászlót tépték ki tartóstól. 

Valakik igen jópofa dolog-
nak vélhették az akciót, 
hiszen nem voltak restek, 
a több méter magasságban 
lévő zászlóig és tartóig fel-
jutni. A „zsákmányt” aztán 
a főtéren eldobták. Igen 
emelkedett gondolkodásra 
és észbéli képességekre 
enged következtetni ez a 
„virtus”! Ahogy ahhoz is 
hasonló kvalitások kelle-
nek, hogy hétvégéken föld-
höz vert sörösüvegekkel 
és poharakkal terítsék be 
néhányan a belvárost. Sok 
olvasónk kéri, tegyük fel 
a lapban a kérdést, miért? 
Feltettük...

A városi önkormányzat, 
szülőháza falán elhelyezett 
emléktáblával tiszteleg Sze-
gedi Sándor izsáki születé-
sű csemegeszőlő nemesítő 
munkássága és személye 
előtt. A táblaavatóra az 
idei Sárfehér Napok pén-
teki programjában került 

sor, ahol dr. Bozóky Imre 
alpolgármester köszön-
tője után Szabó Attila, a 
kecskeméti Szőlészeti és 
Borászati Kutató Intézet 
(Szegedi Sándor ennek volt 
munkatársa, majd igazga-
tója) jogutódjának megbí-
zott igazgatója méltatta, 
az 1921. december 6-án 
Izsákon született és 1986. 
december 4-én Kecskemé-
ten elhunyt kiváló neme-
sítő szakember életútját. 
A család nevében Szegedi 
Lídia, Szegedi Sándor leá-
nya mondott köszönetet az 
emlékhely létrehozásáért. 
Az avatóünnepség zárása-
ként a családtagok, egyko-
ri munkatársak, tisztelők 
helyeztek el koszorúkat az 
emléktábla alatt.

danika gyógyul!

Mint arról lapunkból 
is értesülhettek, Flaisz 
Danika izsáki kisfiúnál 
három és fél éves korában 
súlyos leukémiás beteg-
séget diagnosztizáltak. A 
nehéz helyzetet tovább sú-
lyosbította, hogy a család 
anyagi lehetőségei igen 
szűkösek voltak, hiszen 
az édesapa munkanélküli 
volt, az édesanya pedig 
a kisfiú állapota miatt 
akkor sem dolgozhatott 
volna, ha kapott volna 
munkát. Eközben Szeged-
re kellett havonta (néha 
többször is), kezelésekre 
járni, valamint ugyancsak 
havi rendszerességgel 
igen drága gyógyszere-
ket kellett megvásárol-
niuk. Lapunkban és a 
Petőfi Népében közzétett 
írásaink nyomán sokan 
fogtak akkor össze, hogy 
segítsenek. Az édesanya 
megindultan számolt be 
az emberi jóság, segítő-
szándék szép példáiról, 
amelyekkel támogatták 
őket súlyos helyzetük-
ben. 
Most a jó szándékú se-

gítőknek külön is szól 
a hír, Danika gyógyul! 
Kontrollra ugyan most is 
havonta járnak Szegedre 
(s ez még további három 
évig így is marad), de az 
eredmények nagyon jók, s 
ami igazán biztató, hogy 
szeptemberben abbahagy-
ták a kisfiú gyógyszerezé-
sét. Plusz állapotának kö-
szönhetően október eleje 
óta Dani „teljes jogú” 
nagycsoportos óvodás 
lett. Mindezen pozitív 
fejlemények születésnapi 
ajándéknak is tekinthe-
tők, hiszen október 1-jén 
lett hatéves a kisfiú.
A szülők nagyon boldo-

gok. Dani is, aki egyéb-
ként nem is érzi (sőt a sú-
lyos időkben sem érezte) 
magát betegnek. A család 
anyagi helyzete annyiban 
változott, hogy az édes-
apának van állandó mun-
kája. Fizetése, a gyed és a 
családi pótlék szűkösen, 
de elég a megélhetésre. 
A rendszeres Szegedre 
járás okoz ugyan némi ne-
hézséget, de beosztással 
próbálják megoldani.
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Izsák Hunyadi u 52. sz alatti 
családi ház eladó. Érd.: 20/453-
6344
Izsák központi részén, a Fürst 
S. u. 3.szám alatti családi ház 
eladó.
Érd.: 70-295-3477
A Fleming u. 6. sz. alatti felújí-
tásra szoruló családi ház eladó! 
t.: 06-30-575-3521
Izsákon, a Kodály Zoltán ut-
cában kétszintes, három szobás 
társasházi lakás eladó!!!!!
Érdeklődni lehet a 76/ 333-199 
és a 06/70/266-52-59 telefon-
számokon.

Anyakönyvi Hírek
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Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911

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

Polgárőrség: 06-30-621-6071

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

Születtek: Orbán Imre Levente (anyja neve: Magyar Csilla), 
Cseh tamás Bence (anyja neve: Varga Anett), Bernáth Bodza 
(anyja neve: Szabó Kitti)
Házasságkötés: Serestély zsolt – Szabó Hajnalka
Meghaltak: Perjési Istvánné sz: Hangya Ilona – 84 éves – Kisi-

zsák, Reviczky utca 44., Herczeg Imre erdőmérnök –71 éves 
– Izsák, Árpád utca 29., Rácz Béláné sz: Erdős terézia – 67 éves 
– Izsák, Gödör utca 31., Lévai Ferenc – 82 éves – Izsák, Gödör 
utca 23., Balogh István János – 81 éves – fülöpházi lakos, Balogh 
Józsefné sz: Farkas Eszter – 90 éves – ágasegyházi lakos

Mikulás csomagok 
megrendelhetők, 

igény szerinti 
mennyiségben 

és összeállításban.
Trafikunkban telefon-
egyenleg feltöltést és 

fénymásolást 
is vállalunk.

HOLSZA TRAFIK
Tel.: 06-20-911-58-93

Kiadó üzlethelyiség!
Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben (jelenleg 

virágbolt). Kb. 40 négyzetméter + raktár + mosdó + 
udvarhasználat.

Érdeklődni: holsza Trafik 

November 20. szerda
18:00: Kölyök tV. (ism.)
18:05: ItV Híradó

November 21. csütörtök
18:00: Kölyök tV.
19:05: Az Oltalom Alapítvány 
          egészségügyi  
          előadássorozata

November 27. szerda
18:00: Kölyök tV. (ism.)
19:05: ItV Híradó (ism.)

November 28. csütörtök
18:00: Kölyök tV.
19:05: Sárfehér Napok 2013. 
           3. rész

December 4. szerda
18:00: Kölyök tV. (ism.)
19:05: Főtéri gyertyagyújtás 
          – 1 gyertya
19:25: Sárfehér Napok 2013. 
           3. rész (ism.)

December 5. csütörtök
18:00: Kölyök tV.
19:05: Főtéri gyertyagyújtás 
           – 1. gyertya
19:25: Az Oltalom Alapítvány 
           egészségügyi előadássor.

December 11. szerda
18:00: Kölyök tV. (ism.)
19:05: Főtéri gyertyagyújtás 
           – 2. gyertya
19:25: Megyei Krónika
20:00: IKEM előadássorozata

December 12. csütörtök
18:00: Kölyök tV. (ism.)
19:05: Főtéri gyertyagyújtás 
           – 2. gyertya
20:25: Esti vendég 
           – Geiszt István

December 18. szerda
18:00: Kölyök tV. (ism.)
19:05: Főtéri gyertyagyújtás 
           – 3. gyertya 
19:25: Megyei Krónika
20:00: IKEM előadássorozata

December 25. szerda
18:00: Kölyök tV. (ism.)
19:05: Főtéri gyertyagyújtás 
           – 4. gyertya
19:25: A Városi Vegyeskar 
           adventi hangversenye

December 26. csütörtök
18:00: Kölyök tV.
19:05: A Városi Vegyeskar
            adventi hangversenye (ism.)


