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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Idén sem maradt el 
a segítségnyújtás

Karácsonyi szomszédolás

Karácsonyi 
baba-mama börze

Röplabda
A fenti elnevezéssel, a ka-

rácsony utáni első napon, 
december 27-én délelőttre 
invitálta túrára a vállalkozó 
kedvű gyalogolni kívánókat, 
a Szabadszállási Honvéd 
Nyugdíjas Klub túra szak-
osztályának vezetője Búza 
Vince és a klub tagsága. A 
túra céljául tűzték: bejárni, 
felfedezni azt a Szabadszál-
lás és Izsák közötti nagyon 
szép útszakaszt, amely ös-
szekötheti a jövőben a két 
település túraútvonalait. 
Közel ötvenen keltek útra. 
A bejárandó szakaszt két 
részre bontották. Akik a tel-
jes távot vállalták, azok 21 
kilométert meneteltek, akik 
viszont a bőséges karácsonyi 
evés utófáradalmai miatt ezt 

nem kívánták felvállalni, vá-
laszthattak egy 6 kilométeres 
résztávot is. Mindkét táv 
résztvevői igen jó hangulat-
ban tették meg a felvállalt 
szakaszt. E jó hangulathoz 

nagyban hozzájárult a nem 
túl enyhe, ám verőfényesen 
szép idő, valamint a táv vé-
gén, a Selyemerdei pihenő 
parkban rájuk váró finom 
babgulyás.

Ismét egy nagyszerű és pél-
daértékű összefogás jött létre 
Izsákon. Országszerte hallani 
a segítő szándékú emberek 
nagylelkűségéről, mely váro-
sunk lakosságára is jellemző.
2014. december 23-án hétfőn 

adventi hangulatban 100 adag 
meleg étel került kiosztásra 
rászoruló családok részére az 
Önkormányzat megbízásából. 
A Vino Étterem készítette el 
és városunk Gyermekjóléti- 
és Családsegítő Szolgálata 
osztotta ki. Valamint egy 
vállalkozó által felajánlott 50 

kg szaloncukor lett kiosztva a 
Művelődési Házban.
Ez alkalommal került át-

adásra Bencze Erika aerobik 
oktató felajánlása is, melynek 
jóvoltából öt kisgyermek ka-
pott sportruházatot.
Ezúton is szeretném köszö-

netemet kifejezni minden 
segítő szándékú izsáki lakos-
nak és 2015-re kívánok nekik 
és családjuknak sikerekben 
gazdag, boldog új évet.

Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

Karácsonyra készülődve 
baba-mama börzére várták a 
szervezők a kisgyermekes és 

a nagyobb gyermekes anyuká-
kat, a Művelődési Házba. Nem 
titkoltan azzal a szándékkal, 
hogy egyrészt ajándékötleteket 
adjanak egymásnak, másrészt 
új gazdára találjanak olyan 
ruhák, játékok, amelyek esetleg 
néhol már szükségtelenekké 
váltak, máshol viszont még jó 
szolgálatot tehetnek. Sikeres 
akció volt, hiszen sokan meg-
fordultak a börzén, s közülük 
kevesen távoztak üres kézzel.

Ahogy azt már megszokhat-
tuk a téli szünet ideje alatt 
ismét magasra nőtt, válogatott 
szerelésben sétáló sportolókat 
láthattunk Izsákon. Karácsony 
előtt az U19-es válogatott Zarka 
Péter szövetségi edző vezetésé-
vel tartott edzéseket. Ők a két 
ünnep között a Szlovákiában 
megrendezett MEVZA Tornán 
játszottak felkészülési meccse-
ket. Az erős nemzetközi me-
zőnyben harmadik helyezettek 
lettek. Amíg az U19-esek kül-
földön tartózkodtak a fiatalabb 
korosztály, a Magyar Serdülő 
Válogatott Tomanóczi Tibor 

szövetségi edző vezetésével, 
valamint a Finn Serdülő Válo-
gatott játékosai népesítették 
be a csarnokot. Az Izsákon 
eltöltött néhány nap alatt egy 
minitornát is játszottak, ahol a 
Senior Válogatott is beszállt a 
küzdelmekbe. 
Az új évben ismét az Eb-selejte-

zőre készülő U19-es röplabdások 
törték meg a csarnok csöndjét.  
A Moszkvában megrendezett se-
lejtezőben, a csoportmérkőzése-
ken harmadik helyezést értek el. 
Gratulálunk az eredményhez!

Szabó József 

Mátyási József Emlékév 
Ez évben ünnepeljük az izsáki 

születésű kiváló reformkori 
költő, Mátyási József szüle-
tésének 250. évfordulóját. A 
kerek évforduló alkalmából a 
szülőváros méltó módon kíván 
emlékezni jeles szülöttjére. 
Ezért az idei esztendőt Má-
tyási József Emlékévvé nyilvá-
nítjuk. A lapunkban megjelenő 
írások mellett számos ese-
ményt tervezünk ez alkalom-
ból. Az első, a költő halálának 
166. évfordulója alkalmából 
rendezett koszorúzás volt, 
Mátyási kecskeméti sírjánál. A 
temetői főhajtás után Wenin-
ger Endréné tartott előadást 
a megyei könyvtárban a költő 
munkásságáról, életéről.
Az alábbiakban Mesznéder 

Klára helytörténész írását 
olvashatják a költőről, aki 
elkötelezett kutatója Mátyási 
József munkásságának, Kecs-
keméten létrehozta a Mátyási 
József Emlékkört, s összeállí-
totta az emlékév programját, 
melyet írása végén olvasha-
tunk. Mint a programból is ki-
derül, Kecskeméten is zajlanak 
majd az események, hiszen 
Mátyási életének egy jelentős 
hányadát a megyeszékhelyen 
töltötte, s ott hunyt el 1849. 
január 15-én.

Mátyási József jogász, költő 
Izsákon született 1765. már-
cius 21-én, Kecskeméten halt 
meg 1849. január 15-én. 
Izsákon ebben az időben kb. 

2500 fő volt a lakosságszám. 
A Mária-Terézia császárnő 
idején készült URBÁRIUM 
sok adatot tartalmaz az ak-
kori helyzetről. A református 
egyházközség írásos alapjait, 
az anyakönyvezést költőnk 
édesapja, Mátyási Kovács Já-
nos tiszteletes úr kezdte. Pol-
gár Koczog Mária tiszteletes 
asszonnyal Debrecenből jöttek 
Izsákra. A növekvő család, s 
a lakosság gondjai mellett az 
elhanyagolt sártemplom és 
parókia, valamint az iskola-
szervezés munkái is az övék 
volt.
Mátyási József Kecskeméten, 

Nagykőrösön, Debrecenben 
járt iskolába, ügyvédi vizsgáit 
Pesten tette le. Két művelt 
főúr, magántitkárként foglal-
koztatta. A Pesten működő 
Magyar Játékszínmű Társaság 
Kelemen László vezetésével 

szintén nagy hatást fejtett ki 
környezetére. Goldoni szín-
művét fordította le Mátyási a 
társulat részére. Sőt saját, tö-
rök-korba helyezett életképet 
is írt. I. Ferenc német-római 
császár koronázására 1792-
ben Frankfurtba utaztak gróf. 
Teleki József koronaőrrel. Ta-
pasztalatait, a látottakat klas-
szikus verseléssel írta le. Gróf 
Fekete János lovasgenerális 
titkáraként a felvilágosodás 
eszméivel ismerkedett meg. 
Mátyási József életében meg-

jelent hét kötete. Az izsáki 
református templom építését 
1795-ben disztichonban írta 
meg. A korabeli művelt, ér-
deklődő közönség tisztelte, 
szerette, Kecskeméten, Izsá-
kon kiterjedt baráti köre volt. 
Műveit másolták, némelyek 
népdalként maradtak meg. 
Kecskemét város polgárjoggal 
tisztelte meg, 1824-től itt élt 
haláláig, egykori lakóháza he-
lyén emléktábla van (Rákóczi 
u. Törvénypalota). 
Folytatás a 3. oldalon.

A szülőváros nevében Bérces Lajos és Tetézi Lajos koszorúzott

250 éve 
született 

Mátyási József 
költő

„Ha fennmarad a nép, s 
magyarul szól szája, 
emlékezetben él, annak 

poétája.” 
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Karácsonyi történet
A falu plébánosa karácsony 

táján bemegy az ünnepnek 
megfelelően szépen feldíszí-
tett templomba - a döbbe-
nettől földbe gyökerezik a 
lába. A kis Jézuska eltűnt a 
jászolból!
Sok mindent átélt idős em-

ber volt már, de ez a felfede-
zés egy sokkal ért fel. Ebben 
a faluban rendes, becsületes, 
nyíltszívű emberek élnek! 
Vagy már ide is betört ez a 
vad világ? Nagyon szomorú-
an csukta be maga mögött 

a templomajtót, s szinte az 
utolsó pillanatban vette észre 
a fényes, új biciklijéről inte-
gető 8 éves Pistit.
- Plébános úr, plébános úr, 

tessék engem megvárni! Ki-
abált az atya után Pisti, és 
odakerekezett a templom elé. 
Vadonatúj biciklije csomag-
tartójában nem feküdt más, 
mint az elveszett kis Jézus.
- Tetszik tudni, megígértem 

a Jézuskának, ha megkapom 
a biciklit karácsonyra, hálá-
ból elviszem egy körre!

Kérjük, adója 1%-ával 
támogasson 

izsáki civil szervezeteket!
Feltámadunk Alapítvány

18351545-1-03

Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok 
Közhasznú Egyesület

18364107-1-03

Izsákért Közalapítvány
18351851-1-03

Izsáki Szent Mihály Közhasznú Alapítvány
18365548-1-03

Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület
18360701-1-03

Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány
18350180-1-03

Sárfehér Néptánc Egyesület
19041593-1-03

Tegyünk Izsákért Egyesület
18369535-1-03

ICKinfo

Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

Az újév kezdetén az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövetkezetének, vezetősége nevében 
kívánunk békés, boldog újévet minden kedves tagunknak. 
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a szőlőértékesítés márciusi részlete január első hetében átuta-

lásra került, az utolsó részletet remélhetően január végéig utalni tudjuk érintett tagjainknak.
Az ötéves állami minősítés lejárt, ezért új integrációs szerződésekkel lehet az új tagságot meg-

erősíteni, amit a következő közgyűlés keretében véglegesítünk. Az újra minősítéssel járó lehe-
tőségek is akkor kerülnek ismertetésre. Előzetesen az írásos tájékoztatót postán is kiküldjük.
Azon tagjaink felé, akik folyamatos tagsággal rendelkeznek, február első felétől a szövetkezeten 

keresztül értékesített szőlőmennyiség függvényében elkezdjük a növénykondicionáló műtrágyák 
kiírását és telephelyi kiosztását. Értesítést küldünk.
Kérjük azon tagjainkat, akik az elmúlt év őszén vismajor vagy egyéb ok miatt a szőlőtermésüket 

nem tudták értékeíteni, vagy más felvásárló felé értékesítették, adminisztrációs kötelezettség 
miatt jelentkezzenek a szövetkezeti irodán. Egyeztetni előzetesen telefonon, vagy e-mailben is 
lehet a szövetkezet elérhetőségén.
A téli gazdaesték első előadása január 19.-én, hétfőn 17 órakor kezdődik. A sorozat március 

9-ével bezárólag minden hétfőn folytatódik a szokásos helyen, a Gazdaköri teremben az alábbi 
programokkal. A programok a hirdető táblán is követhetők. 

2015. január 19. /hétfő/ 17 óra
Borvidéki tájékoztató, borpiaci szabályozások, várható kilátások

Ea: Keresztes József, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanács titkára
Szőlő növényvédelmi ajánlat BASF szerekkel  

Ea: Mérai Imre regionális értékesítési szaktanácsadó

2015. január 26. /hétfő/ 17 óra
Őstermelők helyszíni ellenőrzése, új kárenyhítési rendszer, árverés, aktualitások

Ea: Pogonyi Tibor, BKMKH FM igazgató
Növényvédelmi, növénytáplálási ajánlások 2015-re

Ea: Tánczos László, Jeli 2000 Kft, igazgató

2015. január 30. /péntek/
-AGROmashEXPO, AgrárgépShow kiállítás megtekintése, utazás autóbusszal

Indulás: 7,30-kor, Izsák, Gazdakör előtti megálló. Jelentkezni az Arany sárfehér Szövetke-
zetnél vagy a Hegyközségi irodán lehet személyesen, vagy 76/374-036, és a 06/20/5693-783 

telefonszámon.

2015. február 02. /hétfő/ 17 óra
Erdőtelepítési lehetőségek, jogszabályi elvárások.

Ea: Góhér Zoltán, erdésztechnikus
Huminisz Kft. Növénykondicionálás és Lombtrágyázás Felsőfokon a Huminisz technológiával  

Ea: Pais István, ügyvezető/kereskedelmi vezető 

2015. február 09. /hétfő/ 17 óra
Szőlőkben jelentkező új károsítók és ellenük való védekezési lehetőségek.

Ea: Kujáni László, szaktanácsadó
Minőség és mennyiség – tudatos termesztés Malagrow technológiával

Ea: Pecznyik Béla, területi képviselő, Malagrow Kft.

2015. február 16.  /hétfő/ 17 óra
Termelőket érintő információk megosztása 2015-ben 

Ea: Hajdu Sándor kirendeltség-vezető, MVH Bács-Kiskun megyei kirendeltsége
Modern növényvédelem - klasszikus hatóanyag

Ea: Bálint Béla, területi képviselő, Spiess-Urania Chemicals GmbH Magyarországi Fióktelepe

2015. február 23. /hétfő/ 17 óra
Talajlevegőztetés, szőlő, gyümölcs, szántó, rét, legelő.

Ea: Faragó Endre, kertészmérnök, szolgáltató
Szervesanyag visszapótlásának jelentősége

Ea: Sáfián Attila, ügyvezető, Ifj. Tóth Tihamér szaktanácsadó 
Növényvédelmi ajánlások Makhteshim Agan Hungary Zrt, 

Ea: Dajka Péter szaktanácsadó

2015. március 02. /hétfő/ 17 óra.
Őstermelői és mezőgazdasági vállalkozók adózása 2015

Ea: Szabó Gábor NAV 
„Táplálunk és Védünk” - a szőlőtermesztésben

Ea: Hunyadi Szabolcs, Kwizda Agro területi képviselő

2015. március 09. /hétfő/ 17 óra
A Syngenta ajánlata a 2015-ös év hatékony szőlő növényvédelmére. 

Ea: Tarczal Erik területi képviselő
Zárórendezvény, borászati cégek és termelői újborok bemutatója, vacsora

A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, telefonon, vagy interneten is (aranysarfeher@
sv-net.hu) kereshetnek bennünket. A www.aranysarfeher.hu weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tagjaink tájékozódását.

Vezetőség

                      

Szülők figyelmébe
Egy édesanya és egy nagymama ajánlja minden szülő figyel-

mébe az alábbi, nagyon megszívlelendő gondolatokat:
 
Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már
lehet, hogy nem is kéri fiad, lányod.
Ha ma nem ülsz vele a társasjáték mellé,
a jövő héten már késő lehet.
Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod
a legózást, a babázást öt-hat év múlva,
amikor már kevésbé szorítanak
a megélhetési gondok.
Ha most kihagyod az együttlét meghitt
perceit, évek múltán (talán) a meghitt
beszélgetéseket sem igénylik.
Ha most nem sétálsz velük kézen fogva,
akkor pár év múlva végleg elengedik 
a kezedet és kapaszkodó nélkül
elsodródnak.
Visszahozhatatlanok a gyermekkor napjai,
hetei, hónapjai. Téglák ezek, amelyekre 
felépül az életünk.
Ha sok tégla hiányzik,
összedőlhet az építmény.
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...többen emlékeznek még egy, a múlt év vé-
gén kirobban hisztériára, melyet egyes sajtó-
orgánumok hihetetlen igyekezettel tüzeltek 

és próbáltak minél tovább napirenden tartani. Történt, hogy 
a pécsi rendőrség egy videokampányt indított. Kisfilmjeikben 
arra hívták fel a fiatal lányok figyelmét, hogy a bulikban, ha 
már mindenképpen inni akarnak, csak mértékletesen fogyas-
szanak alkoholt, s legyenek nagyon óvatosak. Buli végeztével 
ne egyedül induljanak haza a nagy magyar éjszakában. Ne 
magányosan róják kicsinosítva, aprócska ruhákban a kihalt 
utcákat, mert könnyen áldozattá válhatnak. Józan tanácsok 
ezek. Akinek van gyermeke, pláne leánygyermeke bizonyára 
naponta csemetéje lelkére köti mindezeket.
Gondolom, akik figyelemmel kísérik a híreket, nem csodál-

koznak, hogy ezt a videokampányt éppen a pécsi rendőrség 
indította. Városukban rövid idő alatt több éjszakai támadás 
is történt magányosan hazafelé tartó lányok ellen. Közülük 
egyiket, Bándi Katát, brutálisan meggyilkolták. A rendőrök 
mindezek fájó tanulságaira kívánták a közfigyelmet felhívni. 
S lett belőle óriási paláver. Mert vannak kis hazánkban olyan 
kibicsaklott gondolkodású emberek, komoly sajtótámogatással 
a hátuk mögött, akik képesek azt sulykolni a fiatalokba, hogy 
bármit nyugodtan megtehetnek, csak, mert jogukban áll, és 
nem kell törődniük a következményekkel, a kockázattal, a 
veszéllyel. A kisfilmeken felháborodott „jogvédők” odáig men-
tek, hogy ezek a videók egyenesen felmentik az elkövetőket, s 
kizárólag az áldozatokat teszik felelőssé. Sőt, ezek a filmek nem 
mások, mint elkövetőmentegetők. E következtetések levoná-
sához kell egy jó adag ostobaság és rosszindulat. De, tudjuk az 
ostobaság és a rosszindulat nem túl ritka errefelé. Így aztán 
arra is voltak vállalkozók, hogy kihívó ruhákba öltözve Ribanc 
Sétának nevezett tiltakozó tüntetést rendezzenek a fővárosban 
és vidéken a pécsi rendőrök jó szándékú kampánya ellen.
Gondolom, mindenki előtt világos, hogy mi magunk is tehe-

tünk azért, hogy minél kisebb eséllyel legyünk bűncselekmény 
áldozatává, hogy legalább „ne menjünk helybe a pofonért”. Mert 
ugyan minden csinos lánynak joga van magányosan kószálni az 
éjszakában, de vajon célszerű-e megtennie? Ahogy okolhatjuk 
mi a fizikát, vagy a sorsot ha egy megroggyant háztető ránk 
szakad, de tényleg alá kell-e állnunk? Végül óvatosan kérde-
zem. Nagyon óvatosan, mert a világ jó része most Charlie. Ha 
a párizsi Charlie Hebdo karikaturistái a számos figyelmeztetés 
után végre visszafogták volna magukat vallásgyalázó működé-
sükben – akkor is áldozatokká váltak volna..?

Árvai Istvánné 
Marika 75.

A nap ma olyan fényesen ragyog,

Ma mindenki azt suttogja: boldog születésnapot.

És azok, akik nagyon szeretnek,

Sok ilyen szép napot kívánnak Neked.
Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub tagjai

Folytatás az 1. oldalról.
Méltatói, kutatói sokfélét 

írtak róla: mesterkedő, népies, 
maradi, elfeledett költő, stb. 
Mások sokat tettek emlékének 
ápolásáért, fennmaradásáért. 
Kecskeméti méltatói: Kiss Ist-
ván, Terbe Lajos, Dr. Vetéssy 
Géza, Dr. Orosz László. 
Mátyási József érdemei:
- polgári foglalkozása mellett 

bátran használta a lantot, me-
lyet ügyesen pengetett
- harcolt a magyar nyelvért és 

színjátszásért
- kiadta műveinek egy részét 

a köz javára
- népies kifejezését (a Gulyás-

nóta hatását!) irodalomtörté-
nészek kimutatták Csokonai, 
Arany, Petőfi munkáiban. 
(Megkockáztatom, Katona 
József által Tiborc népies alak-
jának beemelése a magyar 
irodalomba is az ő hatására 
történhetett).
- verseit, alkalmi írásait a 

kortársak szívesen olvasták 
és lemásolták (vagyis ezáltal a 

költészet bekerült a hétközna-
pi életbe, legyen az pl. libator 
(Bige Márton barátjához). 
A Bács-Kiskun Megyei Írók 

és Költők Baráti Köre támoga-
tásával 2013-ban hoztuk létre 
a 250. születési évfordulóra 
készülve a Mátyási József Em-
lékkört. Havonta emlékezünk 
Mátyási Józsefre. 
Az elmúlt néhány év szakiro-

dalma kezd fellendülni, kisebb 
munkák jelennek meg.  
Terveink között szerepel:
a; Izsáki Hírek Kiskönyvtár 

sorozatban egy kiadvány ké-
szítése az eddig havonta meg-
tartott előadásokról. Az utóbbi 
konferencia után megtalált, 
illetve megjelent kiadványok és 
szerzők munkáiból (pl. Mátyási 
mellszobra)
b; ITV felvételei alapján film-

anyag vagy CD készítés (Má-
tyási József Emlékkör alakuló 
ülése, koszorúzás a közteme-
tőben, 2009. évi emlékév ered-
ményei felvétele, szerkesztés) 
stb.

c; Programjaink elektronikus 
megjelenítése a Facebook-on 
elkezdődött. 
Az emlékév tiszteletére terve-

zett programjaink:
2015. február 19.-én 15 órakor 

Kecskeméten a Könyvtárban 
Mátyási József verseinek tol-
mácsolása, zene.
2015. március 15.-én 11 órakor 

Izsákon a Művelődési Házban 
emlékülés rendezése. 
2015. március 20.-én 10 óra-

kor Kecskeméten a Könyvtár-
ban „Nem középiskolás fokon” 
című sorozatban Mátyási mű-
veinek megidézése.
2015. március 22.-én 10 óra-

kor Izsákon a református temp-
lomban istentisztelet, majd 
koszorúzás a plébánia emlék-
táblájánál.
A tanév folyamán előadás Má-

tyási Józsefről és szemelvények 
bemutatása műveiből.
Szeretettel hívjuk és várjuk 

az érdeklődőket, támogatókat 
a rendezvényekre! 

Mesznéder Klára

A füsti fecskéinkről
Merre járnak, mit csinálnak?

Sorozatunkban ismert, gyakori 
vagy éppen rejtetten élő ritka 
madaraink életét szeretnénk 
bemutatni. A leírásokban szere-
pelnek majd a Kolon-tavi Madár-
várta adatai is, így nem csupán 
általánosan ismerhetjük meg a 
környezetünkben élő madara-
kat, hanem képet kaphatunk az 
Izsákon végzett kutatások ered-
ményeiről is.

A füsti fecske 
(Hirundo rustica)

Bár az igazi kemény tél idáig 
elkerülte hazánkat, sőt az utóbbi 
napok időjárása a kora tavaszi 
napokat idézi, mégis sokunk 
kedvenc madarai, a füsti fecskék 
most messze a Szaharától délre 
fekvő telelőterületeiken vadász-
gatnak a forró afrikai nyárban. 
Az első hazainduló egyedek majd 
csak február közepén kezdik meg 
6-7000 kilométeres vándorútju-
kat költőterületeik felé. A füsti 
fecske köztudottan rendkívül 
területhű madár: a fiatal mada-
rak, akik sikeresen visszatérnek 
a hosszú és veszélyes vonulásuk 
után, a kirepülésük helyének 10 

km-es körzetében kezdenek fész-
kelésbe. Az első érkezők április 
közepén kezdik meg fészkelésü-
ket, és ha az időjárás kedvező, 
két fészekalj fiókát is kiröpítenek 
augusztusig.
 A Kolon-tó hatalmas, 1200 ha-os 

nádasa a Kárpát-medence egyik 
kiemelkedő pihenő és táplálkozó 
területe a vonuló és gyülekező 
füsti fecskék számára is. A Ko-
lon-tavi Madárvártán 1999 és 
2014 között 72.637 füsti fecskét 
gyűrűztünk meg. A gyűrűzési 
adatok alapján kimutatható, 
hogy a nálunk fészkelő, vagy ki-
kelő füsti fecskék nagy százaléka 
már augusztus végén elhagyja a 
Kárpát-medencét és helyüket az 
északról érkező fajtársak veszik 
át. Őszi vonulásuk október elejéig 
tart, de jó időjárás esetén október 
közepéig is elhúzódhat. Számos 
visszafogást regisztráltunk az 
észak-, északkelet- európai vonu-
ló állományokból, valamint több 
általunk jelölt madár került meg 
vonulásuk során a mediterrán 
régióban, vagy az afrikai telelő-
területen. 
A tényleges vonulás megkez-

dése előtt a fiatal madarak nagy 
területeket kóborolnak be, hogy 
megfelelő táplálkozó és pihenő-
helyet találjanak. Ilyenkor a tér-
ségünk 200-300 km-es körzetéből 
szinte bárhonnan érkezhetnek 
madarak, hogy a Kolon-tó által 
biztosított hatalmas mennyiségű 
táplálékot kihasználva felkészül-
jenek a hosszú és viszontagságos 
vándorlásra. Érdekes, hogy Szer-
biában és Horvátországban jelölt 
fiatal madarak is megkerültek 
már a Kolon-tavon a gyűrűzé-
sük évében. Ez azt jelenti, hogy 
egyes madarak még a vonulásuk 
megkezdése előtt északi irányba 
is elmozdulnak.
Az észak- európai állományokból 

legnagyobb számban Csehország-

ból és Lengyelországból származó 
madaraknak nyújt menedéket és 
táplálékot néhány napra a Kolon-
tó, de természetesen itt pihen meg 
a Finnországból és Svédországból 
Afrika felé tartó füsti fecskék egy 
része is. A Kolon-tavon gyűrűzött 
füsti fecskék közül a legmesszebb-
re egy 2001 augusztusában jelölt 
fiatal madár jutott, mely 2003 feb-
ruárjában Botswana déli részén, 
Izsáktól 7965 km-re került elő. De 
fogtak már vissza általunk jelölt 
fecskéket Zambiában, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban és 
a Közép-Afrikai Köztársaságban 
is! A vonulás során megkerült 
madaraink közül talán legérde-
kesebb az az április elején haza-
felé tartó füsti fecske volt, melyet 
Libanonban, egy madárgyűrűző 
állomáson fogtak vissza.
Az Afrikában töltött idő alatt 

fecskéink kicserélik teljes tolla-
zatukat, azaz vedlést végeznek, 
hogy az előttük álló vonulás ne-
hézségeit le tudják küzdeni. Az 
európai költőterületek eléréséhez 
jó kondícióra és kiváló minőségű 
tollazatra van szükség. 
Azok az egyedek, akiknek sike-

rült a felkészülés, akár napi 300 
km-t tesznek majd meg. Útjuk a 
Szahara végeláthatatlan sivatagi 
és félsivatagi területein keresztül 
vezet a Földközi tenger régiójába. 
A tenger felett vagy a Boszporuszi 
szorosnál átkelve megérkeznek 
Európa déli részére, onnan még 
pár nap, és visszaérkeznek kikelé-
sük helyére, hogy párt találjanak 
maguknak és megkezdhessék 
fészkelésüket.

Madarász Boglárka
Németh Ákos

Mátyási József Emlékév 

A Kolon-tavon megjelölt 
füsti fecskék megkerülésének 

helyei

TETÉZI LAJOS

Gondolom...



IZSÁKI Hírek  2015. január 22.4. oldal

Tisztelt Olvasók! Kedves Izsákiak!
Lapunk 2015. évi első számában megjelenő írásomat 

azzal kezdem, hogy minden kedves Olvasónknak erőben, 
egészségben, gazdasági gyarapodásban és családi boldog-
ságban eltöltendő új évet kívánok. A továbbiakban aktuális 
témákról szeretnék rövid tájékoztatást adni, valamint fel-
hívni a figyelmet a jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítésére.
1.) Az adó megfizetése kötelesség nem pedig kegy-

gyakorlás.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény bevezető 

sorainak idézésével szeretném az adózás jelentőségét 
megfogalmazni: „Hazánkban a demokratikus választással 
létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szerve-
zeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési 
önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi 
közügyekben való gyakorlása mellett, a helyi közszolgál-
tatások biztosítása.
E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez iga-

zítható ellátása – melynek során nélkülözhetetlen a helyi 
közösségek kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is 
- elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gaz-
dálkodása feltételeinek megteremtését.
A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rend-

szere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget 
teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel 
együtt a helyi adópolitika kialakítására. Az Országgyűlés 
a helyi adóztatás kiemelkedő jelentőségét mérlegelve a 
települési önkormányzat önálló gazdálkodásában a helyi 
adókról a következő törvényt alkotja.” 
Az idézetet azért választottam, hogy a helyi igények és 

a helyi áldozatvállalások összhangjának helyi eszköze a 
településen beszedett adó összege. Az elmúlt 24 év alatt 
a több lehetséges adófajtából (építményi, kommunális, 
iparűzési adó) meghatározó az őstermeléshez és a vál-
lalkozási tevékenységekhez kapcsolható helyi iparűzési 
adónem, ahol az Önkormányzat mérsékletet gyakorolva 
a kivethető adó 85 százalékában határozta meg a fizetési 
mértéket. Egy ideig volt a vállalkozások kommunális adója 
is, de azt jogszabály megszüntette.
A jogszabályi változások miatt 2015. január 1-jétől a 

törvényben megjelent a települési adó fogalma, mely adó, 
melynek adótárgyait két jogszabályi korlát között lehet 
meghatározni. Így nem lehet települési adót megállapítani 
azokra az adótárgyakra, amelyekre valamely közteherről 
szóló törvény hatálya kiterjed, vagyis amelyre központi 
adó vagy illeték, illetve más helyi adó vonatkozik. A másik 
korlát, hogy a települési adó nem terhelheti az államot, 
az önkormányzatot, a szervezeteket és a vállalkozókat. 
Egyebekben a települési adó mértéke szabadon 
állapítható meg.  
Mivel 2015-ben települési adó megállapítására, új helyi 

adónem bevezetésére nem kerül sor, így fokozott figyel-
met kell fordítani a kivetett, előírt adók befizetésére és a 
hátralékok behajtására.
Izsákon az adózók többsége – határidőben – jó települési 

polgárként eleget tesz kötelezettségének, ugyanakkor van-
nak, akik függetlenítik magukat a jogszabályi előírásoktól 
és notórius „nem fizetőkké„ váltak. Megfogalmazhatom 
úgy is, hogy a települési szolgáltatások igénybevételé-
vel „potyautasok”. A 2015. március 1-jétől átalakuló 
szociális segélyezési rendszer szorosan kapcsolódik az 
adóbefizetésekhez, mert csak azt lehet majd elkölteni, 
amit előteremtünk.
A hátralékok befizetésével kapcsolatos türelmi idő 

2015. január 31. napján lejár és a kapott felhatalma-
zásommal élve élni fogok az alábbi eszközökkel és kérem 
a nyilvánosság segítségét is.
a.)  Az Izsáki Hírek 2015. februári számában 

megtörténik az adótartozás közzététele: mivel erre 
jogszabály ad lehetőséget: „Az önkormányzati adóha-
tóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer 
– magánszemélyek esetében az ezer – forintot elérő adótar-
tozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás 
összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben 
szokásos módon közzéteheti.” Erről az eszközről eddig 
csak beszélgettünk és fokozott türelmet tanúsítottunk a 
hátralékosokkal szemben. Mivel a fejlesztési kiadások el-
sődleges forrása a helyi adóbevételek beszedett összege, így 
nem engedhetjük meg, hogy a város fejlesztési lehetőségeit 
a hátralékot felhalmozó adóalanyok veszélyeztessék.
b.) Rengeteg munkával jár, de élni fogunk a 

közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti köz-
lekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011.(XII.29.) Korm. rendelet alkalmazásával, mely-
nek 101.§ (1) bekezdés a.) és b.) pontja is, mely szerint:

„A közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelő 
hatóság értesítése alapján – a jármű forgalomból törté-
nő kivonását rendeli el a 96.§ (1) és (9) bekezdéseiben 
meghatározott esetekben, továbbá, ha
a) a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója a gépjár-

műadó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a jármű 
forgalomból történő kivonását az adóhatóság kérte,
b) bíróság, közjegyző, külföldi hatóság vagy jogszabály 

által feljogosított már hatóság jogerős határozatában 
a jármű lefoglalását, elkobzását, vagy (4) bekezdésben 
foglaltak kivételével a zár alá vételét elrendelte, továbbá, 
ha a járművet a bírósági végrehajtás során a bírósági 
végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az 
adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részéről eljáró 
személy lefoglalja.”
Kérem, hogy akit érint a probléma, az keresse fel az adó-

ügyi munkatársakat és kezdeményezze az elmaradások 
befizetését.
2.) A települési segélyről, avagy miből lesz erre 

forrás és kik kaphatják?
A települési önkormányzatok szociális feladatinak támo-

gatási normatívája a korábbi időszakhoz viszonyítva 38,03 
százalékkal csökken. Emellett figyelembe kell venni, hogy 
2015. március 1. napjától kikerül a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből a mél-
tányossági közgyógyellátás, a méltányossági ápolási díj 
(ezek folyósítása eddig sem volt kötelező) és megszűnik 
a lakásfenntartási támogatás.
Ettől az időponttól települési támogatás lesz az önkor-

mányzatok által biztosított ellátás összefoglaló neve. E tá-
mogatás keretében az önkormányzatok az általuk 
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott 
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a 

települési támogatásokról rendeletet alkosson. Annak 
eldöntése, hogy a támogatás keretében milyen célok-
ra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű 
támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormány-
zatok  mérlegelési jogkörébe tartozik. 
Megszűnik a „jár” fogalom és megjelennek az együtt-

működés, az értékteremtés, a környezeti tisztaság és a 
rendszeres számonkérés (ellenőrzés) feltételei.
Ugyancsak alkalmazni kell azt a törvényi megfogalmazást 

is, hogy az állami és önkormányzati szociális gondos-
kodás csak azután jár, ha „az egyének önmagukért 
és családjukért, valamint a helyi közösségnek a 
tagjaiért viselt felelőssége„ tevékenység már nem hoz 
eredményt. Tehát először az egyénnek, a családnak kell 
megtenni a szükséges lépéseket és csak utána jöhet az 
önkormányzat.
A törvény alapján egyetlen kötelezettség az, hogy a képvi-

selő-testület a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élet-
helyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 
települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást 
veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatá-
rozása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen 
helyzetben nyújtandó támogatás összegének meghatáro-
zásához. Az önkormányzati rendeletet 2015. február 28. 
napjáig kell megalkotni.
Másfél hónap áll rendelkezésre, hogy lefolytassuk a fel-

készülést egyénenként, a családokon belül, mert az eddig 
folyósított ellátások jogszabály erejénél fogva megszűnnek. 
És az önkormányzatnak nem lesznek többletforrásai.
Ugyancsak változik a foglalkoztatást helyettesítő támo-

gatás és a rendszeres szociális segély ügyintézési rendje és 
folyósítása 2015. március 1-től, mivel a hatáskör a Járási 
Hivatalhoz kerül át. Kérem az érintettek folyamatosan 
figyeljék az önkormányzati hirdetményeket és tájékoz-
tatásokat a kábeltelevízió hirdetési rovatában és a város 
honlapján www.izsak.hu.
c.) Utoljára az ebekről és a kapcsolható szankci-

ókról.
Több cikkben foglalkoztam már ezzel a kérdéssel és 

úgy érzem, hogy kétéves türelmi idő sem volt elegendő 
az ebtartással kapcsolatos állampolgári kötelezettségek 
elsajátítására. Ezért tartom szükségesnek, hogy még egy 
utolsó felhívással éljek.
Az első kötelezettség az, hogy „A tartás helye szerinti 

illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladata-
inak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három 
évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.”
Az összeírás adatai:
- az eb tulajdonosának neve, címe,

- az ebtartó neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus 
levélcíme,
- az eb fajtája, neme, születési ideje, színe, hívóneve,
- az eb tartási helye,
- a beültetett transzponder sorszáma, a beültetés idő-

pontja, a beültetést végző magánállatorvos neve, kamarai 
bélyegzőjének száma,
- ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontja, az 

ivartalanítást végző magánállatorvos neve, kamarai bé-
lyegzőjének száma,
- az eb oltási könyvének száma, az azt kiadó magánállat-

orvos neve, kamarai bélyegzőjének száma,
- az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontja,
- az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltó-

anyag, annak gyártási száma, valamint az oltását végző 
magán állatorvos neve, kamarai bélyegzőjének száma,
- a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési 

státuszának ténye, időpontja,
- kisállat útlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél száma, 

kiállításának időpontja, a kiállító magán állatorvos neve, 
kamarai bélyegzőjének száma,
- az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára 

vonatkozó adatot.
A nyilvántartást elektronikus módon kell vezetni.
Az első felhívásomat követően nagyon sokat – köszönöm 

nekik –  eleget tettek bejelentési kötelezettségüknek, 
azonban többen elmulasztották az adatközlést. Ezt abból 
tudom, hogy a kóbor ebek befogásakor nem találkoztunk 
olyan esettel, hogy a trasznponderes jelölés megtörtént 
volna. Ami számomra még bosszantóbb, hogy ezeket az 
állatokat senki nem is kereste. Kérdezem én, hogy hol van 
a  „jógazda gondossága” állattartási elv érvényesülése? 
Valamint a minimális emberség?! 
Az összeírási nyomtatvány letölthető a város honlapjáról 

– www.izsak.hu – és a kitöltött nyomtatványok elhelyez-
hetők a pénzügyi csoport irodai előterében kihelyezett 
dobozban. A leadási határidő: 2015. március 31. 
napja. Aki korábban már megtette bejelentését annak 
csak akkor kell újat kitölteni, ha az állat elpusztult, illetve 
2014. szeptembert megelőző időpontban született.
Ehhez a témához kapcsolódik, hogy az ebrendészeti 

telepre beszállított ebek után állandó és változó költséget 
kell fizetnünk. Ez az elmúlt évben meghaladta az 1 millió 
forintot. Az ebek után 10.450 Ft /db közvetlen költséget 
fizetünk, amit meg lehetne spórolni és hasznosabb célra 
lehetne fordítani a város érdekében.
Felhívom a figyelmet az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény  43.§ (1) bekezdésében 
foglaltakra: „Aki tevékenységével vagy mulasztásával az 
állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy 
hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem 
tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és 
különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtar-
tamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles 
fizetni.”  E jogszabály alapján bírságolható az ebek közte-
rületre történő kiengedése, kizárása, valamint az összeírási 
kötelezettség nem teljesítése is.
d.) Kisebb kukák használatának biztosítása.
Az elmúlt tizenkét év során mindig probléma volt a 

hulladékgyűjtő edény mérete. Az elmúlt évben pályázatot 
nyújtott be az Izsák székhelyű Izsák-Kom Fejlesztési Ön-
kormányzati Társulás a Mezőgazdasági Minisztériumhoz 
„Az IZSÁK-KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulás 
településein keletkező hulladék eltérítése a depóniától, az 
újrahasznosítható hulladékok mennyiségének a növelése és 
az igazságosabb díjfizetés biztosítása a lakosság számára 
címmel.” A pályázat nyert és lehetőségünk nyílt 4.000 db. 
50 literes kuka megvásárlására, melyből Izsák település 
671 db. igénybevételére jogosult. 
Az edények megérkeztek a településre és most szervezzük 

kiosztását. A kiosztás igénylés alapján történik, melyhez 
a szükséges nyomtatvány letölthető a város honlapjáról 
www.izsak.hu, vagy személyesen átvehető a házipénztári 
irodában. A kitöltött igényléseket szintén ott kell leadni.
Az átadás-átvétel lebonyolítása egy jegyzőkönyv-nyomtat-

vány kitöltésével történik, a kukáért fizetni nem kell.
A kiosztással egy időben lehetőség van arra, hogy a bérelt 

kukák visszaadásra kerüljenek a szolgáltató részére, erről 
is jegyzőkönyv kerül felvételre. 
A kiosztás részletes menetéről (utca szerinti kiosztásról) 

a honlapon, illetve az Izsáki Televízió hirdetései között hir-
detmény kerül közzétételre. Az új szolgáltatási díjtarifákat 
2015. február 1-jétől alkalmazza a szolgáltató. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  

Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Református múltunk 67.

Gyülekezeti hírek
- Január 25-én, 13.30-tól istentisztelet a 

kisizsáki ökumenikus kápolnában.
- Ökumenikus imahét alkalmai: január 19-

24. között, 17 órától a szokott rendben.
- Hitmélyítő (evangelizációs) hét: febru-

ár 9-14.között, 18 órai kezdettel. A hét 
témája: „Azért nem csüggedünk…” .Szol-
gálattevők: Kókai Géza, ifj. Bán Béla, id. 
Bán Béla, Laczay András, Szanyi Ferenc, 
Édes Árpád lelkipásztorok. Vasárnap 
(febr.15.)megterítjük az Úr szent asztalát.
- Az Izsáki Református Egyházközség új 

számlaszáma: 52500130 – 11053019 Róna-
sági  Takarék.

IKEM hírek
- Várjuk újra az íjászkodni szándékozó ifjak 

jelentkezését: 374-154; 06-20-203-82-41 
(Nagy Árpád)
- Rendes évi közgyűlés: március 7-én 

(szombat), 15 órától, a református gyüle-
kezeti házban.
- Március 21. (szombat), 16 óra: „A róka és 

az oroszlán-Bethlen Gábor az új kutatások 
tükrében” címmel Dr. Oborni Teréz tart 
előadást. Helyszín: református gyülekezeti 
ház.

Az előadásaink továbbra is ingyenesek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„1817. március 25. tartatott 
a Consistorium, mellyen jelen 
voltak, Fekete István, Da-
másdi János, Csősz Mihály, 
Horvát Péter, Szegedi Mihály, 
Szegedi Pál, Csukás Ferenc, 
Cséplő János, Szegedi István, 
Czirkos János elöljárók, kik 
is név szerint feljegyeztetvén 
külön az esküttek, külön a 
választottak.
Fel olvasta Nagy Tiszt. Pros-

enior úr az Eklézsia igazga-
tásának azt a modját mely 
a feljebb valo esztendöben 
currentaltatott volt – Megkér-
dezte ki a Curator, miképpen 
tétetik? S az a modja a tétel-
nek mely itt egy-két esztendö 
olta lett Eklézsiai végzés sze-
rint gyakoroltatott, ti. hogy a 
Prédikátor candidáljon 3-at, 
s ebből válasszon vox által az 
elöljáróság, helyben hagya-
tott. Az elöljárók felesketése, 
a mint eddig is szokásban 
vala, valamint a  Curátoroké 
is injungáltatott  /kiszabatott-
N.Á./ - A Harangozó felől is 
kérdést tettek a N.Tiszt.Vis-
itator urak, ha vallyon végzi 
é kötelességét, nev. /-ezete-
sen –N.Á./ a Paroch. körül 
valo szolgálatokat tellyesíti-é, 

vág-é fát, a kertet míveli-é, 
sat. Melyre a Prédikátor is, 
de különössen a Curator, 
az ő minden dolgokban valo 
restségét elő adta, és jóllehet 
a Prédikátor nyilván jelen-
tette, hogy a fa vágást töle 
tsak azon a fundamentomon 
sem kivánja, mivel ö egyszer-
smind orás lévén; az ebböl 
következhetö le mondásának 
okává a Prédikátor tetessen, 
mindaz által szorossan in-
jungaltatott az Elöljáróknak, 
hogy minden kötelességének 
tellyesitisi szorittsák, köte-
lezzik, a Predikátornak pedig 
nyilván megmondatott, hogy 
sem a favágásról, sem a kert 
miveltetise beli jussáról le ne 
mondjon, mert az a just nem 
tsak magat, hanem minden 
Predikátorokat illeti, s azok-
nak is jussa. – Megkérdeztet-
tek az Elöljárók, ha vagynak é 
a Templomtól idegenek, erre 
Szalai Mihály neveztetett és 
commotaltatott /megintetett-
N.Á./ - Mi a harangoknak a fi-
zetése? jelentetett, hogy a két 
kissebbeknek 10. mindjáról 
30garas, és ha valaki rendki-
vül huzatja, ugyan annyi, ezis 
feljegyeztetett. – Akarnak é 

Parochiát építeni? Melyre a 
lett a felelet, igen is idövel. 
– A fizetések ki adatnak é 
hiba nélkül a Conventiona-
tusoknak /szegődötteknek 
– Pápai Páriz nyomán N.Á./ , 
erre felelte a Prédikátor, hogy 
az Eklézsia által adottakban 
semmi fogyatkozás nints, de 
a Város részéről valokban sok 
nevezetesen a fában, nádban. 
Ennek sürgetésére az Elöljá-
rók intettek. – Az Eklézsiai 
fundusoknak kérték jo karban 
való tartására sorosan köte-
leztettek, hogy a Conventi-
onatusoknak haszna legyen 
belöle. – A Curatori számadás 
elő kéretett, és a párja elvite-
tett. – Angliai Nemes Bibliai 
Társaságnak a szegényebbek 
számára nyomtatott bibliái 
közül egy exemplum itt ha-
gyatván, ez Stante Sessione az 
Elöljárok által kineveztetett 
Dömötör Mihálynak adatott. 
Ugy hogy az exemplát ingyen 
kapja, de a be kötésért fizet 3 
forintot. Eltiltodott a halot-
taknak a Templom kerítésébe 
valo bévitele. A Charitativu-
mok által adattak.”   (  P.IV.: 
60-61.ol. )

közli: Nagy Árpád

Igen gazdag anyaga jutott a régi idők okulással 
való szemléléséhez ez esztendő kezdetére. Megnyug-
vással láthatjuk, hogy a régiek még néhány fontos 
dolgot igen jól tudtak. S ha már ránk maradt az 
írás, kár lenne, hogy csak a református egerek 
ismerjék betéve, mert hátha az Úristen könyörül 
rajtunk, s lesz még hittel élő nemzedéke ennek 
az egyházközségnek. Akkor pedig jól jöhet, hogy 
a bevált dolgokat nem kell újra megtusakodni, 
hanem csak a Lélek mértéke szerint feleleveníteni. 
Akinek van füle, hallja!
A „Prosenior” úr, „csak” első volt a szolgálattevők 

között minden kimondott és kimondatlan sallang 
nélkül. A tisztségviselők választásának meg volt a 
bősége, törvény is(!) kötelezte erre a gyülekezet veze-
tőségét. Komolyan vették a tisztségviselők felada-
tát. Ha egy lelkipásztor valamiben ”engedékeny” 
tudott volna lenni, akkor is „kötelezzék és szorít-
sák” a sértődékeny szolgálattevőt a természetbeni 
szolgálatok (favágás, kert művelése)elvégzésére, 
mert az nem csak a „ma” rendje, hanem jöhet 
olyan idő, amikor szükség volna rá, de már nincs 
meg a rend… A „…minden prédikátoroknak 
jussa…” annak időtálló felismerését is tükrözi, 

hogy: a prédikátorból szükség esetén lehet favágó 
és kertész is, ám a régi időkben is ritka volt, hogy 
ez fordítva is megtörténjen.
Ha ma kérdezné meg az egyházlátogatás, hogy 

„vagynak-é a templomtól idegenek?”, akkor 
bizony, egy hosszabb lajstromot kellene elé teríte-
nünk, mint a 400 egyháztagunk listája… Hogy 
miként jutottunk az istentelenségben idáig? Íme, 
az egytől! Hogy az intés hiányzott-e vagy a tanítás? 
Az Úristen meg fogja ítélni! Amikor a jóindulat és 
az engedelmesség, akkor a kívülmaradókat is!
A szegényeknek járó Bibliából csak egyet kellett 

kiosztani! Az sem „sült galamb” volt, hanem a 
köttetés díjából érezhette a megajándékozott is, 
hogy súlya van az Igének így is, meg úgy is. Meg-
tettem, ami tőlem tellett! A cinterem, s a templom 
környékén való temetés a késő középkor szokása 
volt. Íme, nálunk sokáig tartott. A helyszűke 
kényszerítő törvényén túl is igaz: Isten házát addig 
akarjátok látogatni, amíg éltek! Ha meghaltunk, 
csók, templom és márvány mit sem számít. A 
régiek még tudták mindezeket. Vajon csak azért, 
mert „régiek” voltak, vagy az Úristenhez közelebb 
voltak? Még lehet közeledni!                        -na- 

NÉPTÁNC HÍRMONDÓ
Újévi népszokásaink

Adjék Isten minden jót,
öt-hat tyúkot, jó tojót!
Hízott disznót, sok hurkát,
tele pincét, kamarát,
sonkát, kolbászt, szalonnát,
gond ne bántsa a gazdát!
Adjék Isten szép vetést,
rengő-ringó jó termést,
békesség és szeretet
töltse meg a szívetek
ebben az új évben!          /népköltés/

A népi kalendárium szerint szilveszter az újév első napjával 
összefüggő nap, ezért a két nap hiedelmei sokszor azonosak, 
illetve mindkét napra vonatkoznak. Az említett két napon a szo-
kások betartásának célja, hogy biztosítsa az emberek egészségét, 
szerencséjét, a következő esztendei bő termést, az állatállomány 
szaporaságát. Szilveszter éjjelén a nagyobb fiúk végigjárták a 
házakat és ostorpattogtatással, kolompolással riasztották fel az 
ott lakókat és a jószágaikat. Azt tartották ugyanis, ha ilyenkor 
felébredt a háznép a következő évben szorgalmasabban dolgo-
zott, az állatok pedig a zaj miatt a másik oldalukra fordultak, így 
szaporábbak egészségesebbek lettek az újévben. Az éjszakai láto-
gatókat a háziak süteménnyel, pálinkával kínálták. Az újév első 
napján fogyasztott lencse hivatott a sok pénzérmét a háziakhoz 
csalogatni, a többféle rétes készítésével pedig „hosszúra nyújtot-
ták” a gazdagságot. Az újévi ünnepkör zárásaként a keresztény 
hívek Vízkereszt napján (január 6-án) bontják le a karácsonyfát, 
és kezdetét veszi a farsangi időszak. 

OVIS NÉPTÁNC 
Várjuk a kis,- és középső csoportos óvodásokat a hétfői napokon 

délután, negyed négykor kezdődő néptánc foglalkozásra a Sárfehér 
Óvoda tornatermébe. A szakkört vezeti: Lukácsné Haránt Eszter. 
Díja: 1.000 Ft/hó. A nagycsoportosoknak továbbra is a Művelődési 
Házban, szintén hétfőn, a szokott időben kerül megrendezésre a 
néptánc foglalkozás.                   Sárfehér Néptánc Egyesület

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik szerettünk

SzABÓ SÁNDORNÉ 
(RÁCz TERÉzIA) 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút   helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.  

A gyászoló család          

 postaláda
Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A lap decemberi számának Suli rovatában megjelent Kará-
csonyi mese (Révész Rebeka írása) nagyon megindította a 
szívemet. Karácsonyi mese? Inkább tanmesének nevezném. 
Mert nagyon tanulságos ez a kis írás, gyereknek és felnőttnek 
egyaránt. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom! Én már több 
személynek is felolvastam.
A Jézusi szellemeben tudjuk, hogy jobb adni, mint kapni!
2015. január 12.
Szeretettel köszönöm: 

Szűcs Sándorné Fazekas Jolán
Szily K. u. 2.

Vidám és hasznos 
vetélkedő az iskolában

Pályaválasztási vetélkedőt rendeztünk a nyolcadikos diá-
koknak január 9-én, péntek délután. Hat csapat vetélkedett 
egymással, a zsűri teendőit a három nyolcadik osztály osztályfő-
nökei látták el. A jó hangulatú, vidám délután győztese a Tuba 
Erik (8.b) vezette csapat lett. Ők így – rappelve - örökítették 
meg élményeiket: „Délután fél három, a programokat várom. 
Próbákat kiállom, válaszokat kitalálom! Nem nehéz ez nekem, 
belefogok és nesze! Dávid, Laci, Domi, Kitti és Erik profi!
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Fénylánc 
Magyarországért

Karácsonyvárás

H o z z á s z ó l á s

Torna

Izsák város választópolgá-
rai közül többen úgy adták 
szavazatukat a választások 
során – nyilvánvalóan nekem 
is, - hogy minél többet szó-
laljak meg az önkormányzati 
tanácskozásokon. Közismert, 
hogy nem csak az országgyű-
lés tanácskozásainak, de az 
önkormányzati gyűléseknek is 
van szabályozottsága, így nem 
mindig nyilvánosan mondjuk 
el a közérdekű ügyekkel kap-
csolatos hozzászólásainkat.
Írásom kettős célú: szeret-

ném a véleménynyilvánítás 
fontosságára felhívni a figyel-
met, és egyben szeretném vá-
zolni annak hasznos módját.
Nem jelentéktelen dologról van 

szó, hiszen abban a rendszerben 
is fontosnak tartották, amikor 
kritikát csak nagyon bátran 
fogalmazhattak meg, vállalva 
a nagyon is kellemetlen követ-
kezményeket. Városunk lakos-
ságának több mint fele már nem 
is ismeri a szocialista kor falu-
gyűlésein és pártértekezletein 
sokszor elhangzott felszólítást: 
„Szóljanak hozzá elvtársak!” 
Ez az idő – hála a kronológia 
Urának, már elmúlt.
A mai élethelyzetünk úgy áll, 

hogy csak csodálkozva lessük, 
mit és hogyan intéznek az 
országos vezetők, akik szinte 
mindennel kapcsolatosan 
utalnak az egész világot érintő 
eseményekre, - jogosan, - mert 
életünk alakulása attól is 
függ, miként alakul a lakott 
Föld sorsa. A hírek írottan és 
képekkel illusztráltan érkez-
nek hozzánk, és próbáljuk 
értelmezni akár optimistán, 
azt gondolva, hogy döcögős 
úton ugyan, de mégis jó felé 
haladunk, - akár pesszimis-
tán, amely érzés különben is 
a magyar ember sajátja, nem 
is beszélve a huhogó elégedet-
lenkedők rásegítő hatásáról, 
- úgy látjuk, nem messze a 
szakadék amelyben elpusz-
tulunk. Amikor ezeket látjuk 
magunk körében, elbizonyta-
lanodunk önbizalmunkat ille-
tően. Rádöbbenünk a távolból 
jövő, vagy akár helyi rossz 
hírek kapcsán, hogy mindig 
van okunk félni. Felelősség-
teljesebben elgondolkozva 

kérdezhetjük: Talán nem elég 
az, amit teszünk? Kezünkben 
tarthatjuk-e sorsunkat? Ki az, 
aki uralkodni akar rajtunk 
valójában? Kik állnak a hang-
adók mögött?
Izsák város lakossága min-

den rendszerben gondolkodó 
volt, legfeljebb nem mond-
hatta ki véleményét! A „Szólj 
hozzá!”felszólítás pletykál-
kodási szinten különös hang-
súllyal hangzik el, de életünk 
dolgaival: a békességgel, a 
reménységgel, a tisztasággal, 
… kapcsolatosan komolyan is! 
Fontos a véleménynyilvánítás! 
A legutóbbi közmeghallgatást 
az érdektelenség jellemezte. 
Tanuljuk meg, hogy nem elég 
valamiről gondolkodni, mert 
az csak magunkban marad. A 
„Mit gondolsz?” felszólításnál 
megmozdítóbb a „Mi a véle-
ményed?” kérdés.
Izsák város mostani állapotát 

szeretném vázolni helyzetünk 
felismerését segítve.
Vannak, akik azt tartják, 

hogy nem kell sokat tenni, 
mert minden majd alakul 
magától. A sors ellen nem 
törekedhetsz.
Vannak, akik túlélési igye-

kezettel, önzéssel biztosítják 
be magukat, nem törődve a 
közösség érdekeivel. Vannak, 
akik maximalisták, és bennük 
van a türelmetlenség, amikor 
látják, tapasztalják, szenvedik 
a rendetlenséget. Nagy erővel 
és akarattal szándékoznak 
mindenféle anyagi, erkölcsi, 
lelki torzulást helyre igazíta-
ni. Ez a szándék talán a leg-
reménytelenebb, mert nagy 
az ellenállás és a kényelmes 
beletörődés. Vannak, akik a 
helyzet elviselhetőbbé tétele 
érdekében pótcselekvésekkel 
akarnak javítani ötletelések 
sorával. Műsornak jók, de 
lelkiségükben nem mindegyik 
igazán értékes.
Egyre nagyobb világunkban 

a zavar. Az ember akárhova 
mehet, akármit hihet, akár-
mit tarthat értéknek és sza-
badon gondolhat másokról és 
magáról akármit. Ez a helyzet 
szép csöndesen alakult ki a 
világban, de ma már félelmet 
keltően, elszabadultan ural-

kodik. Már a vezető nagyha-
talmak politikusai is izzadva 
kapkodnak a megoldáskere-
sésben!
A világnak kicsi pontja vá-

rosunk, de jogos igény ma, 
hogy annak minden zugá-
ban úgy jelenhessen meg a 
véleménynyilvánítás mint a 
segítségnyújtás egyik módja. 
Ez nálunk nem így van! Zú-
golódnak a „megszegényedés” 
miatt azok, akiknek jól megy 
soruk, bujtogatnak a „kor-
rupció” ellen azok, akik már 
nem élhettek igazán korrupt 
világban, kritizálják a „szó-
lásszabadság hiányát”, pedig 
a legundorítóbb dolgokat is 
megtehetik büntetlenül!
Teljesen önállóak, függetle-

nek sohasem lehetünk, mert 
mindig kell tartoznunk va-
lahova. Az a legrombolóbb, 
minden rosszra rávevő ál-
lapot amikor a nihilizmus 
állapotába kerül az ember. 
Ezt szenvedjük városunkban 
is elidegenedve vallási közös-
ségektől új, divatos lelkiség, 
vagy politikai irányzat közös-
ségének soraiba beállva! Izsák 
már nem a régi!
Hogyan mondjuk el ebben 

az új helyzetben vélemé-
nyünket? Néhány tanács: 
hozzáértően, jogosan, a segí-
tés szándékával, érthetően, 
mások ellenvéleményével jó 
szándékkal egyeztetve, fel-
mérve a megvalósíthatóság 
mértékét, nem indulatosan, 
tiszteletben tartva az ország 
sorsáért felelősséget vállalók 
munkáját…
Mit várhatunk? Mi az igény? 

Mi a feladat? Nyilván, a bé-
kesség, a biztonság, a kiszá-
míthatóság  (ami azt jelenti, 
hogy az „igen”, igen, a „nem” 
az nem!)
Észrevesszük-e közösen azt, 

ami fenyeget?! Mondd el böl-
csességgel kapott gondola-
taidat bátran helyi szinten 
a tisztulás érdekében! Sőt 
országos szinten is, nem aka-
dályokat gördítő tüntetések-
kel, - a Nemzeti Konzultációs 
Honlapon, amely elérhető az 
internetkon.hu honlapon.
Izsák, 2015. január 15. 

Bérces Lajos képviselő

December 21-én, a téli napforduló napján, idén is meggyújtot-
ták szerte a Kárpát-medencében a Fénylánc Magyarországért 
mozgalom tüzeit. Izsákon hagyományosan a fogathajtó pályán 
lobbantak fel a lángok, mely alkalomból Nagy Árpád lelkész ol-
vasott fel igét és szólt a magyarság összetartozását szimbolizáló 
mozgalom lényegéről, miszerint ilyenkor a reménység és a hit 
lángjai lobbannak fel. Szimbolizálva, hogy magyarságunkban és 
az élő Istenben vagyunk egyek, éljünk bárhol is a világban.

Talán az év legmeghittebb 
időszaka a karácsonyvárás, 
mely igazán akkor válhat 
teljessé, ha ennek semmi 
máshoz nem hasonlítható 
melegségét és örömét a csa-
lád mellett, a nagyobb közös-
séggel is megélhetjük. 
Izsákon számos alkalom nyí-

lik erre: a közös Betlehem, a 
főtéri adventi gyertyagyúj-
tások, a Városi Vegyeskar 
karácsonyi hangversenyei, a 
katolikus fiatalok betleheme-
zései és a hittanos pásztorjá-
tékok. Fotónk a hittanosok 
ide pásztorjátékát idézi. 

2014. december 12-én, Kalo-
csán versenyeztek tornásza-
ink a XX. Öcsi-Bácsi Kupán. 
A kerek évfordulóhoz méltóan 
nagy létszámú versenyző vett 
részt a rendezvényen. Ennek 
a versenynek az egyedisége, 
hogy 2-3 főből állhat egy csa-
pat, így azok a kisiskolák is 
nevezhettek, amelyek egyéb-
ként nem tudnak minimum 
5 fős csapattal más torna-
versenyeken indulni. A lány 

tornászokkal együtt 72 csapat 
vett részt a torna kupán. 
Mi négy csapattal versenyez-

tünk. Dobogóra a Bárdi Áron, 
Lakos Lajos, Vida Jonatán ös-
szetételű csapatunk került. A 
III-IV. korcsoportosok között 
harmadik helyezettek lettek. 
A másik felsős csapatunk ötö-
dik, alsós csapataink ötödik és 
hatodik helyen végeztek.

Szabó József

III-IV korcsoportos csapattagok: Bárdi Áron, Lakos 
Lajos, Vida Jonatán, Hajma András, Langó Barnabás 

és Mózes László.
 II. korcsoportos csapattagok: Bencsik István, Bognár 
Bence, Páli Donát, Tóth Marcell, Csősz Tamás, Perjés 

Bendegúz és Perjés Kenéz.
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 Hagyományos 
farsangi fánk

 Hozzávalók kb. 20 darab-
hoz: 2,5 dl tej, 30 g élesztő, 
1 kk.+50 g porcukor, 500 g 
finomliszt, só, 6 tojássárgája, 
60 g lágy vaj, 1 ek. rum, olaj 
a sütéshez, vaníliás porcukor 
a szóráshoz 
 A tejet meglangyosítjuk, 1 

dl-ben elkeverjük az élesztőt 
és 1 kk. porcukrot. A lisztet 
tálba szitáljuk, közepébe mé-
lyedést készítünk, beleöntjük 
az élesztős tejet, a szélekről 
egy kevés lisztet keverünk 
hozzá, aztán konyharuhával 
letakarjuk, és hagyjuk a két-
szeresére nőni, azaz kovászt 
készítünk (15 perc). 
A maradék 1,5 dl langyos 

tejben elkeverjük a maradék 
50 g porcukrot, 1 csipet sót 
és a tojássárgákat, majd a 
liszthez adjuk, és fakanállal 
összedolgozzuk. 2-3 részlet-
ben beledagasztjuk a vajat, 
végül a rumot (egészen lágy 
tésztát kapunk!), letakarjuk, 
és meleg helyen a kétszeresé-
re kelesztjük (30 perc). 
Lisztezett munkalapon át-

gyúrjuk a tésztát,  l isztes 
tenyérrel ellapogatjuk-ki-
huzigáljuk, és 6-8 cm át-
mérőjű, lisztbe mártogatott 
pogácsaszaggatóval (vagy 
pohárral) kiszúrjuk (a leeső 
részeket liszt nélkül össze-
gyúrjuk, újraszaggatjuk). A 
korongokat 5 cm távolságra, 
lisztezett tálcára vagy desz-
kára rakosgatjuk, tetejüket 
vékonyan megkenjük olajjal 
(hogy meg ne kérgesedjenek), 
majd előbb folpackkal, aztán 
konyharuhával lazán letakar-
juk, és ismét a kétszeresére 
kelesztjük.
Egy közepes méretű (25-28 

cm átmérőjű) lábasba 2-3 ujj-
nyi olajat öntünk, felmelegít-

Kipróbált receptek
jük – ne legyen füstölgő-forró, 
mert túl hamar megpirul 
benne a fánk külseje, de félő, 
hogy a közepe félig nyers 
marad! 
Hüvelykujjal benyomjuk a 

tésztakorongok közepét, és 
azzal a felükkel tesszük az 
olajba, ami felül volt (kb. 4-5 
darabot, mert sütés közben 
megnőnek). Lefedjük a lábast 
(ettől lesznek „szalagosak”), 
mérsékelt tűzön 4-5 percig 
sütjük a fánkokat, majd szi-
takanállal megfordítjuk és 
fedő nélkül aranybarnára 
sütjük őket. Papírkendőre 
emelve felitatjuk róluk a 
felesleges olajat, aztán elő-
melegített tálra rendezzük, 
megszórjuk vaníliás porcu-
korral és frissen-forrón tálal-
juk. A közepükön lévő üregbe 
barackpálinkával gazdagított 
baracklekvárt teszünk.

Túrófánk
Hozzávalók (4 személyre): 

50 dkg túró, 20 dkg liszt, 2 
db tojássárgája, 1 tasak  ins-
tant élesztő, 3 ek porcukor, 
1 csipet só, 3 ek sűrű tejföl 
(vagy 2 ek), 4 dl olaj a sütés-
hez, porcukor, barackíz (házi 
készítésű), 1 tasak Bourbon 
vaníliás cukor, 1 db citrom 
reszelt héja
 Elkészítés: A túrót krémesre 

törjük, hozzáadjuk a lisz-
tet, a tojássárgáját, a citrom 
lereszelt héját, a Bourbon 
vaníliát, a szárított élesztőt, 
a porcukrot, a sót és a tejfölt. 
Ezután robotgéppel kida -
gasztjuk. Lefóliázva 30 percig 
pihentetjük. A túrós tésztát 
átgyúrjuk és félujjnyi vas-
tagra nyújtjuk, majd kiszag-
gatjuk félhold alakúra. Forró 
olajban kisütjük és papírtör-
lőre szedjük. Megcukrozzuk 
és barackízzel kínáljuk.

Izsákiról írták
A kecskeméti MontázsMaga-

zin című internetes folyóirat 
Író Klubjának tagja Magyar 
Gyuláné Etelka, aki lapunk-
ban is rendszeresen jelent-
kezik verseivel. A magazin 
bemutatkozó beszélgetést 
készített vele. E beszélgetést 
olvashatjuk az alábbiakban, 
kiegészítve a Homok lánya 
című versével, melyet akár 
rímekbe szedett ars poeticá-
jának is tekinthetünk. 
Beszélgetés az Izsákon 

élő Magyar Gyuláné 
Etelkával

„A tehetség a legmagasabb, 
a legtágabb értelemben véve 
az élet ajándéka.” (Borisz L. 
Paszternák) 
- Kedves Etelka, kérlek, mesélj 

magadról, az életedről, a küz-
delmeidről! Hol születtél? 
- Izsákon születtem. Megél-

hetésünket a szántóföldünkön 
termett gabona biztosította. 
Szőlőtermesztéssel, kertészke-
déssel foglalkoztak a szülők az 
én gyermekkoromban.
- Milyen volt a gyermekko-

rod?
- A hely és a szüleim tevé-

kenysége, a természet és a 
szépségekben gazdag táj nyi-
tott meg engem az igazi szép-
ségek mélységei felé. Testvér 
nélkül nőttem fel, édesanyám 
már 44 éves volt a születésem-
kor. Minden játékot, szépséget 
ujjongó örömmel éltem meg. 
Fára másztam, ismerkedtem 
a növényekkel. Ceruza mindig 
volt nálam, mert mindent le 
kellett rajzolnom, hogy meg-
maradjon.
- A kecskeméti Ward Mária 

Katolikus Gimnázium elvégzé-
se után mi történt veled? 
- A nagybetűs élet tizenöt éve-

sen kezdődött; elvesztettem az 
édesanyámat. Majd az ’50-es 
években, az izsáki tanácshá-
zán (az orosz elvárásoknak 
megfelelni akaró) begyűjtési 
csoportnál voltam adminiszt-
rátor. Végig dolgoztam az éle-
temet a nekem adott helyeken, 
közben mint a gyökér, csak a 
földbe kapaszkodva éltem – 
szőlőt műveltem. Tizenkilenc 
évesen férjhez mentem.
- Mikor írtad első versedet? 

Kinek mutattad meg?
- Aki a gondolatok belső szfé-

rájába sodort, az Vergilius 
volt. Az Angolkisasszonyok 
iskolájában latin és görög 
irodalmat tanultunk. A rend 
feloszlatása után a megmaradt 
irodalomkönyvben találtam rá 
olyan – tudom, hogy ma elvont 
– gondolatra, ami az én akkor 
játékos kisgyermek világomba 
beleszólt. „Van a dolgoknak 
könnye!” S kezdtem érteni a 
tárgyak anyagát, önmagam 
gondolataira figyelve, játéko-
san is mélységes utakra terelve 
szűk kis világomat. Ültem egy 
alacsony növésű barackfaágon, 
s lábamat ritmusra lóbálva 

mondtam, amit éreztem, gon-
doltam. Aztán írni is megpró-
báltam. Nem mindig ment. 
Mikor feladtam, akkor új va-
rázzsal lepett meg egy gondo-
lat, melynek persze ritmusa, 
játéka, zenéje is volt. Aztán 
azt olvastam valahol: „Ha nem 
tudsz mást, mint eldalolni, sa-
ját fájdalmad, s örömed, nincs 
rád szüksége a világnak, azért 
a szent fát félretedd!” Félre is 
tettem, mert jött a nagybetűs 
élet. Azt nagyon fontos volt 
kiírni magamból! Gyermekeim 
iskolaünnepeire mindig verset 
írtam. Mikor ők már kiröp-
pentek, az iskolaigazgató, aki 
irodalomtanár is volt, meg-
hívott az akkor induló izsáki 
újsághoz. Itt már felelősen 
és szigorú gonddal figyeltem 
a versekre, azok megfelelő 
irodalmi szabályaira, amit 
autodidakta módon magam 
tanultam meg. S figyeltem az 
emberekre, a kéréseikre. Hu-
szonegy éve csinálom ezt.
- Hol jelentek meg az írása-

id? 
- A budapesti Accordia Ki-

adónál, az Izsáki Hírekben 24 
éven át folyamatosan, és en-
nek kiadványaiban, valamint 
a Bács-Kiskun megyei Költők 
Írók Körének két antológiá-
jában. Önálló kötetem még 
nincs. Az antológiák a haladá-
som, célom mutatói.

- Ki biztatott az írásra?
- Az izsáki iskolaigazgató, 

Kovács Gyula tanár úr kérte, 
hogy írjak, majd Tetézi Lajos 
kultúrigazgató is.
- Mi invitált a Baráti Kö-

rünkbe, ahol mi nagy-nagy 
szeretettel be is mutattuk a 
munkásságodat? 
- Lényemnek megfelelő tár-

saságra vágytam, tartozni 
valahová, ahol a hasonló be-
állítódású emberek kapcso-
latban vannak egymással. S 
ezt sikerült megtalálnom a 
Bács-Kiskun Megyei Költők 
és Írók Körében.
- Milyen érzés kerített hatal-

mába közöttünk? Hiszen mi 
ugyanolyan küzdelmek között 
éljük napjainkat, mint te, 
ugyanúgy az írás rabszolgái 
vagyunk.
- Valami kimondhatatlan 

öröm! Olyan öröm, ami a vilá-
gomban megtart, megerősít és 
vezet! Hála az Istennek, hogy 
megengedtetett teremteni egy 
olyan helyet, amely úgy köt ös-
sze embereket, hogy a barátság 
néven nevezett emberi kapcso-
lat értéket teremt, és kinyit 
azok felé a szépségek felé, amit 
a nagy „Elrendelőtől” azért 
kaptunk ajándékba, hogy: a 
küzdő életek értelmét kereső 
ember a BELSŐ LÉNYEGET 
LÁSSA, A KÜLSŐ ÉRTÉKE-
KEN ÁT! A találkozás veletek 
hosszú időre meghatározta 
szemléletemet, mivel dr. Turai 
Kamill esztétától egy irányjel-
zőt kaptam.
Kedves Etelka! A magam 

és a szerkesztőségünk nevé-
ben kívánok neked nagyon jó 
egészséget, töretlen alkotó-
kedvet, minden szépet és jót. 
Szeretettel várunk továbbra 
is közénk!

Nagy L. Éva

HOMOK LÁNYA

Homokon járok, laza bársonyon,
súlyom rajzolja mélyre lábnyomom.
A termékenység nagy csodája mellett
kaptam a mindig tartó földszerelmet!
Barna bőrömön verejték csorog,
kezemben tollat és kapát fogok.
Kapával kövér gazat irtok,
tollammal az embereknek írok,
kinek a lelkén nehéz a teher,
segítem őt az égre nézni fel!
A gond, a bánat és a közöny öl,
s hogy a kemény, csontos ököl
tudjon simogatóvá nyílni,
kemény szíveket segítek sírni,
a könnyebbülés titkát megkeresni,
a gyűlölőket tanítom szeretni!
Kemény vonásuk lággyá rajzolom,
aztán a földbe süpped lábnyomom!
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Egy kis (fanyar) 
vidámság

Az alábbi időseknek szánt gondolatokat én már jó régen félre 
tettem, hogy majd egyszer közlöm őket. Az egyik újságban 
nemrégiben néhányat leközöltek, de bizonyára lesznek akik 
lapunkban találkoznak velük először és elgondolkodnak, esetleg 
némelyiken kicsit mosolyognak is.                    Varga László

* Soha ne hagyd magad fosztogatni. Gyermekeid, unokáid nél-
küled is meg fognak élni, az ő luxusuk miatt ne mondj le te a kis 
luxusaidról. Ők meg küzdjenek, te is ezt tetted hajdanán.
* Soha ne várd meg, míg mások megdicsérnek. Ha erre vársz, az 

egész életed egy nagy várakozással telik. Ha tudod, hogy valami 
jót csináltál, hát dicsérd meg maghad bátran. Javasolt formula: 
„F..sza csaj vagy Julis!” vagy „Tökös gyerek vagy Jóska” - nemi 
identitásodnak megfelelően. Ha utóbbit idáig nem tudtad eldön-
teni, most már ne is erőlködj, ahogy esik, úgy puffan, tedd, ami 
jólesik.
* Soha ne gondold, hogy az élet igazságtalan, hogy neked több, 

vagy más járt volna. Ez nem jelenti azt, hogy számodra nem lett 
volna jobb, ha többet, vagy az igényeid szerint mást kapsz az 
élettől, de hát ma már nem mindegy? Neked ezt dobta a gép, vond 
meg a vállad és mosolyogva szedd össze életedből a szép perceket, 
a lélekemelő pillanatokat, emlékezz azokra, akiket szerettél, emlé-
kezz a gyereked utánad nyúló pufók kis kezére akkor is, ha éppen 
lelketlen vagy gonosz veled, mert az, akkor gyönyörű volt.
* Soha ne keseredj meg, az élet szép és egyszeri! Szeresd az 

életet, mert csak ha szereted, halhatsz meg nyugodt méltósággal 
majd egyszer, a remélhetőleg nagyon távoli jövőben. Aztán úgyis 
újjászületünk, remélhetőleg nem hangyának, mert az strapás. Én 
a lajhárt preferálom!
* Soha ne hagyj abba semmit. Az ember apránként hal meg, 

amivel felhagysz, azzal egy darabot odavetettél magadból az 
enyészetnek.
* Soha ne felejts el nevetni – magadon. Hogy az ember mekkora 

hülyeségeket képes csinálni néha! Arról nem is beszélve, hogy 
felettébb ügyetlen is. Kész egyszemélyes kabaré. Magadat ingyen 
nézheted, nevess hát bátran!
* Soha ne fényezd magad leszármazottaid, szomszédaid, isme-

rőseid előtt. Rólad úgy is él egy kép bennük, ezt megváltoztatni 
pedig már nincs időd. Meg aztán minek is?
* Soha ne használd a „kell” szócskát és meglásd kisüt rád a nap. 

Engedd át magad a boldogságnak, hogy te már csak azt csinálod, 
amihez kedved van. Ezt a pontot jelenleg az anyukám teszteli, 
idáig kiváló eredményt értem el.
* Soha ne felejts el nevetni. A nevetés a legjobb prevenció minden 

létező betegség ellen. Kivéve a köhögést, mert az ellen a hashajtó 
használ!

Anyakönyvi Hírek
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Tisztelt gyászoló hozzátartozók! 
Az izsáki Katolikus Temetőket üzemeltető

 „ Jóindulat” Kft.
MEGNYITOTTA TEMETKEZÉSI IRODÁJÁT 

 Izsák Kecskeméti u. 3. sz. alatt, a katolikus 
templom melletti épületben.

21 évi tapasztalattal, teljes körű ügyintézéssel továbbra is 
állunk rendelkezésükre, új irodánkkal kibővülve.

Éjjel-nappali ügyelet: 06-20-3-113-572
06-30-9-639-222       

Takarítást, vasalást és egyéb 
házi munkát vállalok! H-P: 8-
16-ig, igény esetén hétvégén 
is. Gyermekfelügyeletet és idős 
gondozást is vállalok.Tiszteljen 
meg bizalmával. T.:30/847-4565

Születtek: Majlát Zsolt (anyja neve: Martinkovics Niko-
letta), Frankó Levente Balázs (anyja neve: Bóbis Kriszti-
na), Aczél Zselyke (anyja neve: Varga Erika), Kiss Jázmin 
(anyja neve: Hajnal Renáta), Szeri Kira Zselyke (anyja 
neve: Kiss Patrícia), Flaisz Dávid János (anyja neve: Póti 
Zsuzsanna)
Házasságkötés: Gajdos István-Tercsi Kitti, Szabó József 
László–Kulcsár Mónika
Meghaltak:Szabó Sándorné sz: Rácz Terézia – Izsák, 
Kisfaludy u. 9., Böcskei Lászlóné sz: Varga Hermina 
– Izsák, Hunyadi u. 63., Berente István – Izsák, Mátyás 
király u. 16., Papp Ferenc – Izsák, Deák F. u. 9., Csősz 
Károly – Izsák, Vásártér u. 4., Bakonyiné Rokolya Erzsébet 
– Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep, Karakas Sándorné sz: 
Kádár Julianna – Kecskemét, Rávágy tér 16., Özv. Molnár 
Pálné – Izsák, Mátyási J. u. 17., Kozma Andrásné – Bog-
nár Rozália – Izsák, Kossuth L. u. 61., Hevér Illés István 
– Izsák, Madách u. 24.
Volenter Jenő József – Izsák, Bem u. 10., Rácz Lászlóné sz: 
Volenter Ilona – Izsák, Batthyány u. 20., Kapus Józsefné 
sz: Beke Ilona – Izsák, Orgoványi u. 20.

Tisztelt Izsákiak!
február 19-én 

17 órakor
KÉPVISELŐI 

FOGADÓÓRÁT 
tartok a

Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt 
szeretettel várok!

Tetézi Attila

Január 28. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Sárfehér Napok 2014. 
I. (ism.)
20:10: Erzsébet út 3. rész

Január 29. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó (ism.)
19:50: Erzsébet út 3. rész 
(ism.)

Február 4. szerda
18:00: Kölyök TV. Ism.)
19:05: Sárfehér Napok 2014. 
II. (ism.)
20:15: Erzsébet út 4. rész

Február 5. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Sárfehér Napok 2014. 
III. (ism.)
20:15: Erzsébet út 4. rész 
(ism.)

Február 11. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Esélyes -magazin mű-
sor
19:50: Sárfehér Napok 2014. 
IV. (ism.)

Február 12. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Sárfehér Napok V. 
(ism.)
2015: Esélyes – magazinműsor 
(ism.)

Február 18. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: „Kelet felől jön egy vo-
nat” -  autentikus népzenei mű-
sor az első világháború 100 éves 
évfordulójára (Zayzon Ágnes és 
csoportja előadásában)

Február 19. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: „Kelet felől jön egy vo-
nat” -  autentikus népzenei mű-
sor az első világháború 100 éves 
évfordulójára (Zayzon Ágnes és 
csoportja előadásában)


