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MEGHÍVÓ
Tavaszi Zsongás – Ifjúsági napok
2009. ÁPRILIS 23-24.
Programok:
április 23-án:
14 órától Kerékpár- és akadályverseny az
iskolaudvaron és a tanuszoda előtt
(5 fős csapatok jelentkezését várjuk)
14 órától Filmvetítés a Faluházban
16-17-ig Táncház és tánctanítás a Faluház
nagytermében gyerekeknek
17-18.30-ig Táncház és tánctanítás
felnőtteknek

XX. évfolyam 3. szám

Megépült a tanuszoda

Legnagyobb nemzeti ünnepünk előestéjén, március 14-én ünnepélyesen felavattuk az Adonyi
Kistérség Iváncsai Tanuszodáját. Az impozáns
épület átadásán Gyenesei István önkormányzati miniszter, Ecsődi László országgyűlési képviselő, Rizojannisz Kosztasz, Beloiannisz köz
ség polgármestere, Gémesiné Fejes Zsuzsanna,
Besnyő község polgármester asszonya, Kiss
Csaba, Kulcs község polgármestere, Somogyi
Balázs, Perkáta nagyközség polgármestere,
Czompó István, Pusztaszabolcs város polgár-

mestere és Schmitsek József, Szabadegyháza
község polgármestere társaságában adta át az új
intézmény jelképes kulcsát Molnár Tibor, a gesztor önkormányzat, Iváncsa község polgármestere Ronyecz Péternek, Adony város polgármesterének, az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa elnökének az ünneplő közönség tapsától kísérve. Az ünnepi beszédek után
léggömbök szálltak a magasba a kistérség nyolc
településének papírra nyomtatott címerével.
folytatás a 4. oldalon

Fotók: Mudra László

április 24-én
10-11-ig Bábszínház
10 órakor Drogprevenciós foglalkozás az iskolában, kispolgárőr-oktatással egybekötve
13-16-ig Kistérségi uszodai programok és
vízi versenyek a tanuszodában
16 órától Diákrandevú a Faluházban a
kistérség általános iskolásainak közreműködésével – karaoke, játékok, tánclés vidámság
19-23-ig Tinidisco a Faluházban
Részletes információ telefonon, szórólapokon
és az iváncsai képújságban!
Információ:
Kovács Péter, Faluház-vezető (06 30 391 5092)

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk Olvasóinknak!

az Iváncsai Szó-Váltás szerkesztősége
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Az Iváncsáért Közalapítvány közhasznúsági jelentése a 2008. évről
Az Iváncsáért Közalapítvány 2008-ban 1390 EFt
bevételt ért el. Ebből az Iváncsai Önkormányzattól kapott támogatás 560 EFt, közhasznú
tevékenységből származó bevétel 817 EFt, kamatbevétel 13 EFt. A közhasznú tevékenység
bevételéből 71 EFt az 1 és 2 forintos érmék gyűjtésének eredménye, egyéni adomány 165 EFt,
társasági adomány 100 EFt, az SZJA 1% felajánlásából átutalt összeg 481 EFt.
Az alapítvány 2008. évi összes kiadása 881
EFt. Ebből anyagjellegű kiadás 851 EFt, egyéb
ráfordítás 30 EFt. Az anyagjellegű kiadásból 814
EFt a község I. világháborús hősi halottai emlékműve felújításának költsége, 30 EFt az Iváncsai
Polgárőrség részére üzemanyag beszerzés, 7 EFt
működési költség. Egyéb ráfordítás a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület 2008. évi tagsági
díja.
A Közalapítvány 2008. évi közhasznú gazdálkodásának eredménye 509 EFt. Év végi vagyona
/pénzeszköze/ 677 EFt. /Összetevői 168 EFt az
2007. évi pénzmaradvány, 509 EFt a 2008. évi
erdmény./
A Közalapítvány az 560 EFt önkormányzati
támogatásból 50 EFt-ot a korábbi években keletkezett alaphiány visszapótlására, 30 EFt-ot a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület tagsági díj kifizetésére, 480 EFt-ot az I. világháborús

emlékmű felújításának részbeni finanszírozására fordított.
A Közalapítvány tisztségviselői 2008-ban
semmilyen juttatásban nem részesültek.
A Közalapítvány 2008. évi közhasznú tevékenysége keretében adományokat gyűjtött, felhívásokat adott ki az SZJA 1%-a felajánlására,
Iváncsa Önkormányzata Képviselő-testülete
részére a település érdekű tevékenysége részbeni költségeire támogatási kérelmeket nyújtott
be, valamint az alapítói vagyonnal gazdálkodva
kamatbevételeket ért el. Megszervezte a község
I. világháborús hősi halottai emlékművének
felújítását. A felújított emlékmű avatása 2008.
május 25.-én a Magyar Hősök Emléknapján
megtörtént. A kistérség – ezen belül Iváncsa –
fejlesztési lehetőségeinek megteremtése érdekében alapítóként 2007-ben részt vett a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Akciócsoport, 2008-ban a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület megalakításában és tevékenységében. A település
közbiztonságának javítása érdekében kötelezettséget vállalt, hogy az Iváncsai Polgárőrség működésének üzemanyag költségeit 2008 novemberétől mintegy fél évig biztosítja.

1848 márciusának üzenete

Az Iváncsai KTV-nél
is megkezdődött
a digitális korszak

Legnagyobb nemzeti ünnepünk, március 15.
előestéjén fáklyás felvonulással és az eseményekre emlékeztető kopjafa előtti főhajtással,
koszorúzással tisztelegtünk a dicső forradalom
és szabadságharc emléke előtt. Az ünnepségen
Domine János, az Iváncsáért Közalapítvány elnöke mondott köszöntőt, melyből az alábbiakban idézünk:
„1848. március 15-e és az azt követő néhány
hónap történései azt bizonyították, a nép egysége, összefogása, lelkesedése nagy dolgokra
képes. A későbbiek sajnos azt is bizonyították,
hogy amikor az egység, az összefogás megbomlott, megjelent a származás, a meggyőződöttség
szerinti gyűlölködés, a megosztottság, az események tragikusra fordultak. Ez napjainkban is
ható igazság.
Országunk, belső gondjaink és a kedvezőtlen külső körülmények miatt, rendkívül nehéz
helyzetben van. Most nem hazánk függetlensége, hanem gazdaságunk stabilizálása, az emberek életszínvonalának megőrzése a tét. Ezt nem
a gyűlöletkeltéssel, a más meggyőződést vallók
ellenségként kezelésével, hanem összefogással,
egymás kölcsönös tiszteletével és támogatásával
tudjuk segíteni. Úgy gondolom, hogy napjainkban az igazi magyarságot nem a zászlók lobogtatásával, az egymás elleni uszítással, az utcai
randalírozással, a masírozással, hanem a tettekkel, a hétköznapok helytállásával lehet legjobban kifejezni. Ez igaz szűkebb környezetünkre,
településünkre is. Legyünk büszkék az eredményeinkre, bármilyen kicsik is ezek. Gondoljunk
az aszfaltozott mellékutcákra, az újjáépített járdaszakaszokra, a kibővült helytörténeti gyűjteményre, a felújított I. világháborús emlékműre.
Bízom abban, hogy 1848. március 15. százhatvanhatvanegyedik évfordulója az utca másik oldalán holnap átadásra kerülő uszoda kapcsán is
emlékezetes marad számunkra.”
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Az első szóra
Restár Sándor, az Iváncsai polgárőrség egyik
alapító tagja súlyos légzőszervi betegségben
szenved. Időnként oxigénre van szüksége. A
Tb csak otthonában használható, nagy palackot biztosított számára. Ahhoz, hogy hos�szabb időre ki tudjon mozdulni otthonából,
egy hordozható palackra van szüksége. Egy
ilyen palack több tízezer forintba kerül. A
gyógyszerköltségek mellett már nem tudta
kigazdálkodni a szűkös családi kasszából a
palack árát. Ahhoz, hogy társunk emberhez
méltóbb életet tudjon élni, úgy döntöttünk,
hogy hozzájuttatjuk egy ilyen palackhoz. A
február végi polgárőrgyűlésen Iváncsa POLGÁRŐREI – anyagi lehetőségeikhez mérten –,
első szóra összeadták a palack árát. A palackot azóta már meg is vásárolták, és polgárőr
társunk már használja is.
Büszke vagyok arra, hogy egy olyan csapatnak vagyok a vezetője, akik emberségből,
segítségnyújtásból szinte naponta vizsgáznak
jelesre.
Iricsek István
Az Iváncsai Polgárőrség elnöke

Gyorshír
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében 2008. július 18-án pályázatot hirdetett az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) Cím” elnyerésére.
A kiválasztott szervezetek jogosultságot nyernek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatási kérelmet benyújtani a
meglévő, korszerűtlen épületek külső-belső
felújítása érdekében. Az Irányító Hatóság 2009.
március 24-én közzétett közleménye szerint
a pályázati felhívásban foglaltakat teljesítő,
IKSZT címet elnyertek között szerepel Iváncsa
Község Önkormányzata is.

Félév zárása, új feladatok megfogalmazása, közben a 2. félév beindítása, szülői értekezletek, rendezvények, sorolhatnám vég nélkül mi
minden történt februárban. Csak
1-2 jelentősebb esemény, annak is
az eredménye:
– Helyt adott iskolánk 8 település
részvételével rendezett karate
versenynek
– Szavalóversenyen, matematika
versenyen helyesíró, szépkiejtési
versenyen vettek részt a szorgalmas, ügyes gyerekek
Helyesírási verseny:
5. o.
I. Hegedűs Virginia 5. a
II. Horváth Klaudia 5. a
III. Szabó Réka 5. a
6. o.
I. Zörényi laura 6. b
II. Báll Daniella 6. b
III. Sinka Patrícia 6. b
7. o.
I. Kovács Fanni 7. b

II. Nagy Édua 7. b
III. Molnár Evelin 7. b
8. o.
I. Szombati Laura 8. b
II. Ari Bernadett 8. b
Rajzer Boglárka 8. a
III. Séder Norbert 8. a
Sólyom Enikő 8. b
Hegedűs Krisztina 8. b
Az Adonyban megtartott területi
szavaló-versenyen Molnár Anett
5. osztályos és Kiss Alexandra 7.
a osztályos tanulók 4. helyezést
szereztek. A helyesíró-versenyen
Molnár Anett 5. osztályos tanuló 3.
helyezést ért el. Felkészítő tanára
Antaliné Miss Lilla. Szombati Lau
ra 8. b osztályos tanuló az idén is
2. helyezést ért el. Felkészítő tanára
Laza Károly.
Gratulálunk tanulóinknak!
A szépkiejtési-versenyen Molnár
Evelin és Fazekas Alexandra képviselte iskolánkat Kecskeméten.
Dicsérő oklevelet kaptak.

Alsós házi-versenyek

Domine János
Kuratórium elnök

2009. március 16-án megkezdődött hálózatunkon a digitális műsortovábbítás. Prémium csomagként rendelhetők a Hellohd Digitális és HD
programjai.
Ami szerintem érdeklődésre számíthat, az a
HBO MAX pack csomag, ami 7 digitális műsorból áll, és havi 2990 Ft-ba kerül. Ha valaki a HBO
HD-t is igényli, az 500 forinttal kerül neki többe. A Hellohd-nál egy egyszeri 20 000 Ft-os hd
rendszerhasználati díj is van, amit a szolgáltató a
2009. április 15-ig szerződést kötőknek elenged.
A digitális korszak kezdetének ez a kezdőlépése sajnos nem a legjobb gazdasági pillanatban
történik, ugyanis a digitális minőség pénzbe kerül, és mint tapasztaljuk, jelenleg ebből van a
legkevesebb. Ha valaki azonban minőségi filmeket akar nézni, érdemes belevágnia. Egyébként
az április 18-i HBO kódolatlan napon az iváncsai
kábel televízió nézői is belekóstolhatnak a HBO
reklám nélküli filmjeibe.
A digitális csomagra jelentkezni lehet:
30/6210-382
Iricsek István, KTV üzemeltető

Iskolánk életéből

Száz évvel ezelőtt, 1909. március 14-én született Fürész Gyula, Iváncsa Díszpolgára,
volt iskolaigazgatónk, a Helytörténeti Gyűjtemény létrehozója. A Szó-Váltás áprilisi
számában egy róla szóló cikkel tisztelgünk
emléke előtt.
A szerkesztő

ÉRTESÍTÉS!
A Dunanett Kft. 2009. április 7-én lomtalanítást végez a lakosság részére. A lomtalanítás
alkalmával elszállítják mindazon, a családi házas ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely
méreténél fogva nem fér el, a közszolgáltatás
keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120
literes edénybe.
A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak.
Az összegyűlt lomot, a hulladékszállító edény
mellé kérjük kihelyezni, rendezetett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari illetve mezőgazdasági tevékenység
során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat,
törmeléket.
Iváncsa Község Önkormányzata

Petőfi – szavalóverseny
1–2. osztály
I. Csicskovics Krisztián 1. b –
Baki Rebeka 2. b
II. Rédli Eszter 2. b
III. Kovács Fanni 2. a –
Molnár Eszter 1. a –
Balogh Boglárka 1. a
3–4. osztály
I. Kovács Rebeka 3. b
II. Vojna Andrea 3. b
III. Lestár Loretta 3. b
Kazinczy – szépkiejtési verseny
1–2. osztály
I. Oláh Tamara Réka 2. b
II. Szombati Konrád 2. b
III. Handra Bianka 1. a
3 – 4. osztály
I. Szabó Csenge 3. a –
Kovács Rebeka 3. b
II. Rajzer Máté 4. a
III. Molnár Gréta 3. b
Kazinczy – helyesíróverseny
1–2. osztály
I. Szombati Konrád 2. b
II. Kovács Dávid 2. b
III. Oláh Tamara Réka 2. b
3–4. osztály
I. Szabó Csenge 3. a
II. Kovács Kitti 4. a
III. Tóth Alexandra 3. a –
Lestár Loretta 3. b –
Osuszd Attila 4. a

Az elektronikai hulladékok gyűjtése más alkalommal történik, annak időpontjáról és módjáról további tájékoztatást adunk.

Iváncsai szó-váltás

Matematikaverseny
1. osztály
I. Molnár Gergő 1. a
II. Balogh Boglárka 1. a
III. Bacskai Anna 1. a
2. osztály
I. Szabó Zoltán 2. a
II. Tokai Kristóf 2. a
III. Szombati Konrád 2. b
3. osztály
I. Kovács Rebeka 3. b
II. Balogh Bálint 3. a
III. Molnár Gréta 3. b
4. osztály
I. Varga Tamás 4.a
II. Láng Barbara 4. a
III. Fekete Melinda 4. a
Környezetismeret-verseny
1. osztály
I. Rédli Eszter 1. a
II. Bacskai Anna 1. a
III. Molnár Gergő 1. a
2. osztály
I. Szarvas Ferenc 2. a
II. Khalil Mohamed 2. a
III. Tokai Kristóf 2. a –
Gönczöl Dominik 2. b
3. osztály
I. Kovács Rebeka 3. b
II. Tóth Alexandra 3. a
III. Vitányi Barbara 3. b –
Vojna Andrea 3. b

Szépkiejtési-verseny
5–6. osztály:
I. Pusztai Krisztina 5. b
II. Szedlák Richárd 6. a
7–8. osztály:
I. Gölöncsér Tamás 8. a
II. Kiss Alexandra 7. a,
Molnár Evelin 7. b
III. Barabás Richárd 8. a,
Ari Beatrix 8. b

Petőfi szavalóverseny:
5–6. osztály:
I. Molnár Anett 5. a,
Fazekas Alexandra 6. a
II. Pusztai Krisztina 5. b
7–8. osztály:
I. Koronkai Márk 7. b,
Ari Beatrix 8. b
II. Budavári Gábor 7. a
III. Séder Norbert 8. a

ÁMK hírek röviden
Iskolai beíratás lesz 2009. április
20-21-én. Szükséges okiratok:
– születési anyakönyvi kivonat
– óvodai szakvélemény
– fénykép
– diákigazolvány ára: 550 Ft.
Iskolánk nyílt napot tart
2009. április 16-17-én 8-10-ig.
Április hónapban ismét hulladék

gyűjtést szervez iskolánk. A háztartásokban feleslegessé vált papír
és fém hulladékot kérjük, tegyék
félre, s adják a gyerekeknek.
Köszönettel:
Diákönkormányzat
Óvodai szülői értekezlet lesz
2009. április 15-én 16 órai kezdettel.

Nálunk járt a Fizibusz –
energia suli
2009. március 3-án meghívásunkra, iskolánkba látogatott a Budapesti
Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ) és az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (ÉMÁSZ) fizibusza. Tóth Pál fizikatanár, az előadások megszervezője és lebonyolítója, nagyon lelkes és érdeklődésre számot adó,
kísérletekkel bővített előadást tartott az összes felső tagozatos diáknak és
pedagógusaiknak.
Az bemutató előadás időtartama 90 perc volt. Az első részben általános
energetikai kísérleteket, a második részben pedig főleg elektromossággal
kapcsolatos kísérleteket nézhettek és élvezhettek a tanulók. Az oktató
program szorosan illeszkedett az általános iskolai környezetismeret, természetismeret, fizika és kémia tananyaghoz. Az ismeretek egyben alkalmazkodtak az energetika, a tudatos és a takarékos energiafelhasználás témaköréhez.
Minden egyes kísérlet szórakoztató program is volt, amibe bevonta a
hallgatóságot, és amellyel nem csak hasznos, de kellemes, emlékezetes,
vidám perceket is szerezhettek a gyerekek.
Köszönjük a lehetőséget!
Rónyainé Mayer Piroska, Bircsák Lajos

Jól sikerült!
Egy rendezvényre akkor mondhatjuk, hogy jól sikerült, ha a visszhangja
is olyan, mint az érzéseink a rendezvény után. Sokan voltunk, akik azt
akartuk, hogy jó rendezvény legyen.
Elsősorban a szülőket illeti a köszönet, hiszen minden osztályban a szülői közösség mindent megtett annak érdekében, hogy segítse az előkészületeket.
Nagyon finomakat sütöttek az anyukák, beadták a tombolára szánt összeget, vásároltak támogatási kártyát és segítettek a termet is berendezni.
A 4/a osztályos tanulók készítették a díszleteket, melyekkel már a tavasz
hangulatát idézték fel.
Köszönöm pedagógus társaimnak, hogy egy önként vállalt produkcióval
színesítették a rendezvényt.
Jövőre is megpróbáljuk, így is kímélve a költségeket és remélem hogy
ezzel is hozzájárultunk a rendezvényünk sikeréhez.
Ismét csapatmunka
volt és olyanok is
segítettek, akiknek
jelenleg nincs iskolás gyerekük. Nekik
külön köszönöm.
Jövőre ismét számítok a szülőkre és mi
is mindent, megteszünk, hogy ismét
együtt tudjunk szórakozni.
Mátyási Sándorné
Király Gusztávné
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Fotó: Mudra László

A műsorban térzenét hallhattunk, majd
a kis mazsorettek bemutatóját, csinos
szinkronúszók és moderntáncosok látványos programját csodálhatták meg a
látogatók. Molnár Tibor polgármester
egy-egy ajándéktárgyat adott át a projekt
megvalósításában aktív szerepet vállaló
személyeknek és a partnertelepülések
polgármestereinek, valamint Beloiannisz, Perkáta és Pusztaszabolcs polgármestere is átvett egy-egy emléktárgyat,
és ő sem maradt ki az ajándékozásból:
néhány, az uszodai életre utaló, tréfás
tárggyal lepték meg kollégái, ami nem kis
derültséget váltott ki a közönségből. Az
ünnepség végén a gyerekek vették birtokba a nagymedencét, vízi chopperrel
manőverezve gyűjtötték a labdákat a játékos vetélkedő során.
Az ünnepségen Gránicz Lajos, Iváncsa
luxemburgi „követe” is jelen volt egy
beckerichi képviselő társaságában. Elismerően nyilatkozott a létesítményről,
amely szerinte nemcsak szép, de nagyon
hasznos is, és komoly előrelépést jelent a
falu és a környező települések életében,
az egészséges életmód elterjedésében.
A rendezvényt követően kérdeztük a
tervezőt és a kivitelezőt:

Még a nyitás előtt nyílt hétvégén vehették szemügyre a látogatók a tanuszodát, és volt egy-egy napja a kistérség
településein működő iskolákban és óvodákban dolgozó pedagógusoknak, illetve
a képviselő-testületeknek is. Az uszodát
a számukra kínált látogatónapon felkereső pedagógusok között nem találkozhattunk perkátaiakkal és beloiannisziakkal,
a testületek napján pedig szintén távol
maradtak a beloiannisziak, Kátai György
és Paál Huba képviselők kivételével a
pusztaszabolcsiak is. Perkáta testülete
sem jött el kipróbálni az uszodát és utána fehér asztal mellé ülni, eljött viszont
Radeczki György, aki akkor volt Perkáta
polgármestere, amikor a tanuszoda pro-

folytatás az 1. oldalról

zéséhez, válaszolta kérdésemre Farkas
Lajos, a Farlamex Kft. ügyvezetője, aki-

Fotó: Mudra László

Farkas Lajos

Fotó: Koczka Kata

nek és csapatának magas szintű szakértelmével készült, igényes munkáját sok
szép létesítményen megcsodálhattuk
már eddig is, melyek sorából most csak
az idősek otthonának épületét, a szabadtéri kemencét és a helytörténeti gyűjtemény új kültéri tárolóját emelném ki. A
szakipari munkák során, természetesen
a speciális légtechnikai, uszodatechnikai
munkák kivételével, minden az itt dolgozó besnyői, pusztaszabolcsi, perkátai,
dunaújvárosi és iváncsai szakemberek
keze nyomát viseli magán. Farkas Lajos
elmondása szerint az építésvezetővel nagyon jól együtt tudtak dolgozni, és így
az ő dolga is könnyebb volt. „Nagyon
örülök, hogy ez a létesítmény létrejött,
mert ebben a mozgásszegény világban
jó lehetőséget teremt gyermekeinknek
és a lakosságnak egyaránt. Számomra a
tanuszoda építése olyan volt, mint fát ültetni. Aki fát ültet, az a jövőre gondol.”
– tette hozzá végezetül.

Koós Károly

A kialakulóban lévő faluközpontba illő
megjelenés volt az uszoda épületének
tervezésénél a legfontosabb szempont,
tudtuk meg Koós Károlytól, a tanuszoda
tervezőjétől, aki elmondta, hogy az épület
homlokzati díszeivel, tömegformálásával
egyaránt a kisvárosias jellegű településközpontba illik, a meglévő épületekkel
(óvoda, faluház, illetve az iskola átalakítás előtt álló épülete) jól harmonizál.
Vidám színeivel is harmóniát sugároz, és
ezt az érzetet fokozza a sok a természetes
anyag beépítése is.
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á prilis elsejétől pedig a wellness részleg
is fogadja a vendégeket.
A kistérség tanuszodája az itt élő 25
ezer embernek épült. Szép és méltó épület, amely most lett igazán kész, amikor
a gyerekek és a felnőttek szolgálatába állt
és megtelt élettel.
Koczka Kata
A tanuszoda avatásáról készült televízió műsor Iváncsa honlapjáról:
www.ivancsa.hu letölthető, ahol az intézmény nyitvatartási idejéről és az érvényben lévő árakról is tájékozódhatnak az
érdeklődők.

Tanuszodai tájékoztató
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
Iváncsai Tanuszodája 2009. március 21-én
ténylegesen is megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt.
Az uszoda nyitva tartása:
Hétköznap:
8 és 16 óra között a kistérség oktatási-nevelési intézményei számára
16 és 20 óra között nyitott a nagyközönség
számára.
Hétvégén:
Szombaton: 10-20 óráig a nagyközönség
számára
Vasárnap: 10-18 óráig a nagyközönség számára
A wellness részleg 2009. április 1-től használható, külön térítés ellenében.
Az uszoda használatáért térítési díjat kell
fizetni napi belépőjegy, illetve bérlet formájában.
Az érvényben lévő belépődíjakról szóló tájékoztató az uszoda pénztáránál található.
Tájékoztatjuk leendő látogatóinkat, hogy
az uszoda megfelelő igény (legalább10 fő
jelentkezése) esetén hétköznapokon reggel
6 és 8 óra között is igénybe vehető. Ezzel
kapcsolatos igényüket előzetesen jelezzék
az uszoda pénztáránál, vagy az uszoda vezetőjénél, Székely Krisztinánál:
a 06-30-422-1059-es telefonszámon.
Az érvényben lévő belépődíjakról a
www.ivancsa.hu honlapon is tájékozódhatnak.

KÖSZÖNET...

Pozitív érzésekkel láttunk a kistérség
új létesítménye, a tanuszoda kivitele-

jekt elkezdődött, és dicsérő szavakkal illette a kivitelezőket.
Kocsis József, az iskolát és a két
óvodát ettől a tanévtől működtető
Pusztaszabolcsi Közös Igazgatású Oktatási Intézmény igazgatója, aki maga is
testnevelés szakos tanár, sportolóként
pedig éppen úszással kezdte, úszáspárti.
Úgy látja, hogy általában sok gyerek kér
felmentést a testnevelés óra alól, kivéve,
ha úszásról van szó, a túlsúlyos gyerekeknek pedig szinte ez az egyetlen mozgás, amit élveznek.
Megkezdődött az üzemszerű működés
is március 21-én. A tanórai foglalkozásokat követően, délután 4 órától a lakosság
is igénybe veheti a szép létesítményt,

Szolgáltatások és árak
(az árak az áfát is tartalmazzák)
Napi belépőjegy ára (Ft/fő/alkalom)
Hétköznap
16 – 20 óráig
Felnőtt
700
Diák/nyugdíjas
500
Gyermek
400
Látogatójegy
200

Hétvégén
1000
600
500
200

Bérletek díja (Ft/fő)

Az Iváncsai Nagycsaládosok Egyesülete
nevében köszönetet szeretnék mondani
az Iváncsai Polgármestei Hivatalnak és
Szabó Ferencnek, hogy lehetőséget adtak
az uszoda kipróbálására. Nagyon sok családnak okoztak ezzel örömet. Szívet melengető érzés volt látni a sok mosolygós
arcú gyereket lubickolás közben a gyönyörű, új uszodában. Nagy élmény volt.
Köszönjük!
Hajdu Zoltánné
elnök
Iváncsai szó-váltás
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Megépült a tanuszoda

12 alkalmas felnőtt
24 alkalmas felnőtt
12 alkalmas diák/nyugdíjas
24 alkalmas diák/nyugdíjas
12 alkalmas gyermek
24 alkalmas gyermek

7 700
14 700
5 500
10 500
4 400
8 400

Megjegyzés: Adony, Besnyő, Iváncsa, Kulcs,
Szabadegyháza állampolgárai a fenti árakból kedvezményt kapnak. A kedvezményes
díjakról a www.ivancsa.hu honlapon tájékozódhatnak.

Egyéb szolgáltatások
Wellness részleg (8 órától 20 óráig) külön
szolgáltatási díj és látogatójegy váltásával
vehető igénybe.
Egyéb szolgáltatások
igény szerint folyamatos jelentkezéssel
– vízi aerobic
– baba-mama úszás
– gyógyúszás
– csoportos úszásoktatás
– uszodabérlés
Úszósapka használata kötelező!

Minden kedves vendéget
szeretettel várunk!
Cím: 2454 Iváncsa, Arany János utca
www.ivancsa.hu
További információk kérhetők
a 06-30-422-1059-es telefonszámon
Székely Krisztina uszodavezetőtől.
2009. március
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Nyilasné Barta Magda rovata
Ismerjük meg élelmiszer-alapanyagainkat!

Kedves Olvasóink! Új sorozatot indítunk az Iváncsai Szó-Váltásban, melyben bemutatjuk szolgáltatóinkat. Elsőként az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet munkájával ismerkedhetnek
meg. (A szerkesztőség)

Vöröshagyma – ha lehet nyersen!

Bemutatjuk szolgáltatóinkat –
Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

A vöröshagyma egyike legősibb termesztett növényeinknek.
A legenda szerint Szent Dávid szerzetes csak
kenyéren és hagymán élt, és ezt ajánlotta a harcba induló walesi katonáknak is. A sikeres csata
után a vöröshagyma bekerült Wales címerébe.
Használata a 17–18. század táján terjedt el, a
híres makói vöröshagymát pedig a 18. századra
már egész Európa ismerte.
Számtalan legenda, vallásos hiedelem ihletője évszázadok óta. A történelem folyamán mindenható, univerzális gyógyszernek tekintették.
Segít megelőzni az érelmeszesedést!
A modern fitoterápiában a vöröshagymát és
hatóanyagainak kivonatát elsősorban az érelmeszesedés megelőzésére, a folyamat lassítására és a szívroham rizikójának csökkentésére
használják. Nyersen fogyasztva kedvezően hat
a koleszterinszintre.
Apáink mindenféle táplálkozástudományi
ismeret híján, „ösztönösen” tudták, hogy a szalonnához hagymát kell enni. Érezték, hogy segít a zsíremésztésben.
A hagyma segíthet megelőzni a koszorúér
betegséget, a trombózist és egy sor szélütéssel

összefüggő állapotot, mivel fokozott véralvadás
esetén gátolja a vérrögképződést.
Ezekkel a jó tulajdonságokkal szerencsére
nemcsak a nyers, hanem a különféleképpen elkészített vöröshagyma is rendelkezik.
Emésztést serkentő hatású
Jótékonyan hat az emésztésre, mivel fokozza
az emésztőnedvek termelődését és enyhíti a
bélgörcsöket.
Légúti megbetegedések gyógyszere
Baktériumellenes hatását már Pasteur is leírta
és ezt a mai kutatások is megerősítették. Orosz
tudósok 150 növény közül a fokhagymát és a
vöröshagymát találták a két leghatásosabb baktériumölőnek Megfigyeléseik szerint azonban
a nyers hagyma erősebben hat mint a főtt. Az
ellenálló-képességet is növeli. Érdemes a tüdő
és a légutak megbetegedéseinél, de a szervezetben fellépő bármilyen gyulladás esetén is több
hagymát fogyasztanunk.
Végül a hagyomány szerint ha nyitott sebekre, pattanásokra vagy gennykeltő baktérium
okozta kelésekre rakjuk, enyhül a fájdalom és
tisztító hatása miatt gyorsabb a gyógyulás.

Veszeli Józsefné védőnő rovata

A bárányhimlőről
A bárányhimlő (varicella) az egyik leggyakrabban előforduló fertőző gyermekbetegség. A
betegséget a varicella zoster nevű vírus okozza, és az emberek 80-90 %-a gyermekkorában
átesik a fertőzésen. A bárányhimlő rendkívül
fertőző, főleg gyermekközösségekben terjed
gyorsan. Cseppfertőzéssel, érintkezéssel, a
használati tárgyak közvetítésével terjed. A bárányhimlő átvészelése életre szóló védettséget
ad. Esetleg akkor fordulhat elő még egy betegség kialakulása, ha az első nagyon fiatal korban vagy nagyon enyhe formában zajlott le.
Tünetei: Lappangási ideje 14-21 nap, ennek
letelte után jelennek meg az első kiütések.
A beteg azonban már a kiütések megjelenése előtt 1-2 nappal fertőz. A viszkető pöttyök
mellett gyakori a mérsékelten magas láz (3838,5), gyengeség, étvágytalanság kísérheti. A
kiütések jellegzetesek: először színes gombostűfejnyi piros folt jelenik meg, majd ennek helyén kis göbcse, ezt követően harmatcseppre
emlékeztető hólyagok válnak láthatóvá. A hólyagok testszerte mindenütt, a hajas fejbőrön,
a törzsön, tenyéren, talpon, nyálkahártyákon
(pl.szájban) is megjelennek. A hólyagok belseje 2-3 napon belül megzavarosodik, közepe
behúzódik, majd beszáradva pörkösödik. Gyakori, hogy egyszerre láthatók új hólyagok és
beszáradt pörkök is. A beszáradt pörkök már
élő kórokozót nem tartalmaznak, de a teljes
gyógyulást a pörkök leválása jelenti. A szerencsésebbek átvészelik néhány hólyaggal, de
előfordulhat akár több száz kiütés is.
A fertőzésen átesettek szervezetében még
évekig lappanghat a vírus (a gerincoszlop mel-
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letti idegdúcokban) ezért tud legyengült immunrendszer esetében, főleg idősebb korban
megjelenni övsömör formájában.
A bárányhimlő gyermekkorban többnyire
enyhe lefolyású, spontán és könnyen gyó
gyul, de bármelyik életkorban előfordulhatnak
szövődmények. Szövődmények kialakulására
leginkább serdülő és felnőtt korban lehet számítani. A szövődmények között elsősorban
megemlítendők a hólyagok elkaparása során
kialakuló bőr és lágyrészfertőzések, ritkán tüdőgyulladás, még ritkábban agyvelőgyulladás.
Ha a kiütéseket nagy vörös udvar veszi körül,
szokatlanul nagy hólyagokat látunk, vagy a hólyagok gennyessé válnak, mindenképpen mutassuk meg újra orvosnak! Fokozott veszélynek
vannak kitéve az immunrendszer csökkent
működésében szenvedő betegek, a várandós
anyák és a fiatal csecsemők.
Kezelés: A régebben alkalmazott kezelési
módok (rázókeverékes ecsetelés, a betegség
alatt a fürdés tiltása) mára elavultak, nem
használatosak. Hiszen a kiütések bekenése
elzárja a levegő útját és így kiváló táptalajt
jelent a baktériumok számára. Régen emiatt
alakultak ki súlyos bőrfetőzések. Többnyire
csak tüneti kezelés szükséges, igyekezzünk a
felülfertőződést megakadályozni és a betegséget kísérő kínzó viszketést csillapítani. A gyermekeknek naponta szükséges zuhanyozni, rövid ideig, nem áztatni a hólyagokat, a vízsugár
sem lehet erős, majd óvatosan, dörzsölés nélkül próbáljuk szárazra itatni a bőrt. Ha szükséges hajat is moshatunk gyermekünknek, de a
törölközésnél és a fésülködésnél vigyázzunk,

Receptajánlat:
Francia hagymaleves
Hozzávalók:
1/2 kg vöröshagyma, 5 dkg vaj, 1 db erőleves
kocka, 2 kanál liszt, 2 dl tejszín, só, bors, 1
mokkáskanál provánszi fűszerkeverék, 4 szelet
toast kenyér, 5 dkg reszelt sajt
Elkészítés:
A megtisztított vöröshagymát szálára vágjuk és
a vajon megfonnyasztjuk. Fűszerezzük, majd
felöntjük kb 1,5 liter vízzel. Beledobjuk az erőleves kockát és jó fél órát főzzük, majd liszttel
elkevert tejszínnel behabarjuk. A toast kenyereket félig megpirítjuk, majd bedörzsöljük fokhagymával, rászórjuk a reszelt sajtot és sütőben
készre pirítjuk.
A tányérba először a sajtos pirítóst tesszük,
erre merjük rá a forró levest.
Jó étvágyat,
jó egészséget kívánok!

ne sértsük meg a hajas fejbőrön lévő hólyagokat. A viszketés csillapítására gyógyszeresen is
van lehetőség, illetve mentolos hintőpor használata vékony rétegben szintén jó hatású lehet.
A gyermek körmeit vágjuk rövidre, próbáljuk
rávenni, hogy ne vakarja el a kiütéseket, mert
akkor hegesedéssel fog gyógyulni a betegség.
Ha a gyermek lázas, gyógyszeres lázcsillapításra is szükség lehet. Bárányhimlő esetén
nagyon fontos, hogy aszpirin tartalmú lázcsillapítót ne használjunk, mert súlyos szövődményt okozhat. Lehetőleg paracetamol vagy
ibuprofen tartalmú gyógyszerrel (Panadol,
Rubophen, Nurofen ) csillapítsuk a gyermek
lázát.
Megelőzés: védőoltással lehetséges, amely
mindenki számára hozzáférhető, de nem tartozik a kötelező védőoltások közé. Ez az úgynevezett aktív megelőzési forma gyengített
bárányhimlő vírust tartalmaz, tartós védettség
kialakítására alkalmas. A védőoltást másfél
éves kortól ajánlják, 12 éves kor alatt egy, a felett két oltásra van szükség a védettség kialakítására. Ha a gyermek kisiskolás koráig nem
esett át bárányhimlőn, érdemes védőoltásban
részesíteni, mivel serdülőkor után gyakrabban
lehet szövődmények kialakulására számítani.

Kedves Olvasóink!

Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben 37
kis polgárral gyarapodott községünk lélekszáma.
A legifjabb iváncsaiak fényképéből összeállított
babatablónk első részét lapunk 8. oldalán találhatják, a következő lapszámokban pedig a többiek bemutatása kerül sorra! Gratulálunk a szülőknek, nagyszülőknek, jó egészséget kívánunk az
iváncsai családoknak!
A szerkesztőség

Kedves Olvasóink!

Az ÁNTSZ szakembereinek az antibiotikumok
hatékonysága megőrzéséről írt cikksorozatának
3. részét anyagtorlódás miatt a Szó-Váltás áprilisi számában olvashatják. A cikksorozat Iváncsa
honlapjáról (www.ivancsa.hu) is letölthető.

Iváncsai szó-váltás

Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Iváncsán fiókot üzemeltet, ahol ATM automatával is hozzájárulnak a lakosság kényelméhez. Az
Igazgatóság tájékoztatójából kiderül, hogy a Takarékszövetkezet taglétszáma 210 fő, az 5 ezer forintos alap részjegyekből a jegyzett tőkéjük megközelíti a 18 millió forintot.
Az elmúlt év során takarékszövetkezeti szinten
a betétállomány 53,5 millió forinttal nőtt, így 2
milliárd 310 millió forint a területen begyűjtött
megtakarítások összege. Nagyon szép eredményt
értek el az iváncsai, a besnyői, a pusztaszabolcsi
és a beloianniszi kirendeltségek.
A hitelfolyósítási tervet sikerült túlteljesítenie
a Takarékszövetkezetnek, mert az 500 millió forint hitel kihelyezéssel szemben 552 millió forintot folyósítottunk, ez 110,6%-os tervteljesítést
jelent. Ügyfeleik fizetőkészségét az elmúlt időszakban jónak értékelték, és bíznak abban, hogy

Bachmann Tibor
3. danos!

Dr. Ilija Jorga 10. Danos mester három év után újra
Magyarországra utazott edzőtáborral egybekötött
dan vizsgát tartani. Az Iváncsai Kiai Shotokan
Karate Sportegyesület elnöke, az iváncsai és
besnyői karatékák edzője: ifj. Bachmann Tibor
Komáromba utazott, hogy megszerezze harmadik
mester fokozatát.
Az iváncsai karatéka heti három edzésre járt
mesteréhez a Budai XI csapatához. Mestere:
Nánai Ferenc 7. danos mester sok figyelemmel
és gondoskodással készítette fel a nagy, és hosszú
vizsgára. Illetve egy három napos téli edzőtábor
(Budaörsön) is segítette a felkészülést.
Lassan-lassan közeledett a nagy nap, és eljött az edzőtábor kezdete. Dr. Ilija Jorga nagyon
jó edzéseket tartott délelőtt és délután egyaránt.
Az utolsó nap reggelén hat vizsgázó vett részt az
övfokozatok megszerzésében. Voltak, akik első,
illetve harmadik és negyedik danra vizsgáztak, és
egy mester, akinek a hatodik övfokozat megszerzése volt a cél.
Dr. Ilija Jorga egy nyitó beszéddel kezdte a vizsgázatást, kihangsúlyozva, hogy az fog átmenni,
akin látja, hogy át akar menni. Fontos, hogy ne tévesszen a formagyakorlatban, valamint nem szabad, hogy bizonytalanság látszódjon a vizsgázón.
Először a kihon (alaptechnikák) bemutatása
volt kötelező, amit minden vizsgázónak külön
kellett előadni. Az iváncsai karatés feladata: öt
különböző állásból öt különböző ütés vagy rúgás
bemutatása. Tibor kombinációját nagyon szépnek
és erősnek találta a shihán (nagymester).
Ezután következtek a kata (formagyakorlatok),
amit szintén minden karatés jól, gyorsan és erősen hajtott végre. Az iváncsai edzőt a formagyakorlatok értelmezése (bunkai) nyugtalanította a
leginkább, mellyel a vizsga folytatódott. Dr. Ilija
Jorga megvalósíthatónak találta Tibor magyarázatát, így eredményesen zárult az elméleti rész is.
Utolsó próbatételként a küzdelmek jöttek.
Tibornak több mérkőzést is vívnia kellett, de az
iváncsai karatés már nagy verseny rutinnal rendelkezik és nem okozott csalódást.
Az edzőtábor végén Tibor és minden vizsgázó
együtt örülve megkapta a megérdemelt fokozatát.
Kis községünk karatésa úgy érzi, ez a Dan fokozat nem csak az övé, hanem az egész községünké,
és hazánké is.
Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
Iváncsai Kiai Shotokan Karate
Sportegyesület

Iváncsai szó-váltás

a gazdasági körülmények nem rontják jelentősen
a fizetési morált, annál is inkább mivel a Takarékszövetkezet minden tekintetben partnere a vele
együttműködő hiteladósoknak.
Akik elvesztették munkahelyüket, vagy jövedelmükben jelentős csökkenés áll be, a hátralék
keletkezése előtt együtt kell megoldást találni,
hogy elkerülhessük a bírósági eljárást, de ehhez
szükséges, hogy időben felkeressék az érintett
kirendeltséget. A Takarékszövetkezet nem folytatott és nem is folytat deviza hitelezést, a korábban
kifolyósított hitelek kamatát sem változtatta.
Ügyfeleik biztonsága érdekében függetlenített
belsőellenőrt alkalmazunk, akinek munkáját,
valamint a takarékszövetkezet gazdálkodását a
Küldöttgyűlés által megválasztott Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísér.
A Takarékszövetkezet folyamatosan fejlesztette
a hálózatot, az elmúlt két évben jelentős beruházás volt a 4 db bankjegy kiadó automata elhelyezése, (Ercsi, Ráckeresztúr, Pusztaszabolcs, Iváncsa),
melyek az egész működési körzetet lefedik. Ezt jó
döntésként értékelik, mert úgy ítélik meg, hogy
a lakosság pénzügyi igényeinek színvonalasabb
kiszolgálását szolgálják a fejlesztések.
Az elmúlt évben nagy változások történtek a
takarékszövetkezet életében. Az egyik ilyen, a
fejlődést szolgáló változás volt, hogy májusban
a 18 éven át használt informatikai rendszert kicserélték, ami és az ATM-ek beállítása 3 dolgozó
foglalkoztatását váltotta ki.
A besnyői és a beloianniszi kirendeltségek
nyitvatartási idejének lerövidítésével elkerülhetővé vált a fiók bezárás.
Az idei évben a forint alapú hiteleiket kínálják
ügyfeleiknek, többféle konstrukcióban. Szerver
cserére és ingatlanaik külső-belső felújítására készülnek.
Az Ercsi és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának részletes tájékoztatóját Iváncsa honlapjáról: www.ivancsa.hu is letölthetik Olvasóink. A
szerkesztőség

A tavaly alakult iváncsai székhelyű Kiai karate csoport második alkalommal rendezte meg
hazai pályán az Iwanch Kupát, ahol közel 70
versenyző vett részt. Hét településről jöttek
karatékák: Adonyból, Ercsiből, Százhalombattáról, Kiskunmajsáról, Kálózról, és a Budai
11 is képviseltette magát. A helyiek edzője,
Bachmann Tibor 3. danos versenyző ezúttal
csak 8 versenyzőt tudott indítani a besnyői
gyerekekkel együtt, mert mint ahogy fogalmaz:
nagy a gyerekek között a jövés-menés. A csoport
tagjai vagy kata (formagyakorlat) vagy kumite
(küzdelem) kategóriában, vagy mindkettőben a
dobogóra állhattak és éremmel térhettek haza.

Csenki Erik
Horváth Zsolt
Molnár Gergő
Szabó Csenge
Benyovszki Ferenc
Czumpft Péter
Fejes Fanny
Nagy Szabolcs

Kata
arany
arany
bronz
ezüst
bronz
ezüst
arany
ezüst

Tavaszi programok az ifjúság
számára
A Sziront’Art Egyesület „Három üveghegyen
is túl…” című rendezvénysorozata a tavaszt
köszönti, melyre a kistérség vállalkozó kedvű
fiataljait várják.
Az első megmérettetésre, egy játékos kimit-tudra, amely a Lécugró címet kapta, március 20-ig lehetett jelentkezni, a vetélkedőre
28-án, szombaton kerül sor. A rendezvény
dudás táncházzal zárul.
A második „üveghegy” a 2009. április
27-én, hétfőn 15 órakor kezdődő „Körtemuzsika” című rendezvény lesz, amely mesét
kedvelő kicsiket és nagyokat hoz össze egy
délutáni mesélésre, mese tárgyú rajzpályázatra. A műveket május 31-ig lehet elküldeni
a Sziront’Art Közhasznú Egyesület címére.
Eredményhirdetés, jutalmazás június 14.-én
lesz, a III. Országos Csengettyűs Találkozón.
Jelentkezés április 10-ig.
A harmadik „üveghegycsúcs” erőpróba
2009. május 16-án lesz, és a „Dúdoló” címet
kapta. Népdalénekeseket várnak, akik autentikus előadásmódban adják elő a választott
népdalokat. Jelentkezés április 30-ig.
A rendezvény táncházzal zárul, dudással, népzenei együttessel, citerásokkal, nép
tánctanítással!
Nevezni e-mailben vagy telefonon lehet
az egyesület elnökénél, Nyersné Vajda Márta
tanárnőnél a 06 20 4878 398-as telefonszámon!
Nevezési díj: 300,- Ft, melyet az egyesületnek
juttatott támogatás formájában, pártolójegyért
cserébe kell megfizetni a helyszínen. További
részletekért, kérdésekre válaszért az
info@szironta.hu vagy
vajdamarta@szironta.hu e-mail címre lehet
írni.
Az egyesület honlapja: www.csengettyu.hu

Kedves Olvasóink!

Iwanch-kupa

Eredmények:

Három üveghegyen
is túl...

Kumite
ezüst
bronz
bronz

bronz

Köszönjük, hogy felhívták a figyelmünket egy
elírásra, amely félreértésre adhatott okot. Ezúton kérünk elnézést, hogy a Szó-Váltás impresszumában Fő u. 60/b szerepelt a szerkesztőség címeként, pedig az a Fő u. 61/b alatt, azaz
a Polgármesteri Hivatalban van. Természetese
javítottuk az impresszumban is a címet. Leveleiket, észrevételeiket, témajavaslataikat az Ügyfélszolgálaton keresztül is eljuttathatják szerkesztőségünkhöz.
A szerkesztőség
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Gratulálunk az egész csapatnak és további sok
sikert!
Továbbra is várjuk a Karatézni vágyó fiatalokat.
Az edzések időpontja kedd és péntek 16:00.
Az edzés díja 2600 Ft/hó.
Információ: 70/373-16-95.
Bachmann Tibor 3.Dan

Tipográfia, tördelés: Nagy Erika
Készült: a Text Nyomdaipari KFT.-nél (Dunaújváros),
1100 példányban

2009. március

7

(I. rész)

ÁGOSTON VIKTÓRIA
2008.12.03.
(TORDAI NIKOLETT)

CZIMBALMOS BENCE
2008.05.25.
(ANDACS ILDIKÓ)

DOLHAI RAMÓNA
2008.08.10.
(REICHARDT MÓNIKA)

ILLÉS KIARA
2008.02.27.
(NAGY ANITA)

8

2009. március

BERKESI ÁKOS
2008.03.11.
(KÁRÁSZ NOÉMI)
BARANYAI AMIRA
2008.02.22.
(HAJDÚ ÁGNES)

CSENDES ATTILA
2008.09.19.
(NEVELŐSZÜLŐ:
NÉMETH ZOLTÁNNÉ)

GÁBOR MILÁN ADRIÁN
2008.04.22.
(TAR ZSUZSANNA)

KÁDÁR BERTALAN
2008.10.16.
(KOVÁCS JUDIT)

CSENKI TAMÁS
2008.01.01.
VASS HENRIETTA

GYURKÓ ZOLTÁN BENEDEK
2008.07.16.
(VIZI ANIKÓ)

KIRÁLY RÓBERT
2008.07.11.
(TÍMÁR ÉVA)
Iváncsai szó-váltás

