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A Civil Összefogás fóruma Izsákon
Március 14-én a Civil Összefogás Fórum
(CÖF) tartott lakossági fórumot Izsákon,
ahol Lezsák Sándor, választókerületünk
képviselőjelöltje beszélgetett Püski István könyvkiadóval és Murányi László
televíziós szerkesztővel a közelgő választásokról. A beszélgetés résztvevői hangsúlyozták, hogy minden szavazat nagyon
fontos. Nem gondolhatja egyetlen jobboldali szavazó sem, hogy ez a választás
már lefutott dolog. Mindenkinek el kell
menni választani ahhoz, hogy a 2010-ben
elindított, az emberek mindennapjait,
megélhetését könnyítő intézkedések
megmaradjanak, s folytatódhassanak.
Jól látható ugyanis, hogy az ellenzék
mindent lerombolna, ha ismét hatalomra

kerülne. Ezt nem szabad megengedni,
ezért fontos, hogy minden, nemzetéért
felelősséget érző ember voksoljon április
6-án. Március 29-én pedig a Békemeneten való részvétellel demonstrálja,
hogy kiáll a nemzeti kormány és annak
intézkedései mellett.

Forradalmi megemlékezések

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc
166. évfordulójára emlékeztünk március 15-én,
a Táncsics Mihály Művelődési Házban. Ünnepi
beszédet Mondok József
polgármester mondott,
ünnepi műsort az általános iskola 5. osztályos
tanulói adtak. Mondok
József beszédében az ünnepet, annak lényegét
méltatva, a közös ügyekért való összefogás fontosságát hangsúlyozta és
felhívta a figyelmet arra,
hogy a ma emberének is
meg van a maga feladata a
köz javára való munkálko-

dásban - úgy országosan,
mint helyben. A megemlékezés zárásaként a résztvevők megkoszorúzták a
’48-as emlékművet. Ezt
követően külön ünnepség
keretében megemlékezve
a Bocskai István-féle szabadságharcról, koszorút
helyeztek el a Bocskaiemlékkopjafánál is.

Tizenöt éves „Törpikék”

1999 tavaszán nyitotta
meg kapuit a Mátyás király utcai Törpikék Családi Napközi, így éppen e
napokban ünneplik fennállásuk 15-dik évfordulóját. ’99-ben nyílt lehetőség arra, hogy vállalkozó
szellemű, gyermekeket
szerető családok pályázatot nyújtsanak be az
önkormányzathoz családi napközi létesítésére.
Többen pályáztak, végül
Bötös Sándor és neje Takács Borbála vállalta a
létesítés nem egyszerű feltételeinek megteremtését,
s nyitott napközit. Előtte
több település hasonló intézményének működését
tanulmányozták. Induláskor az ő két gyermekük is
kicsi, három, illetve hat
éves volt, akik mellé egyik
napról a másikra újabb
apróságok csatlakoztak,
mozgalmassá téve valamennyiük életét.

Családias hangulatban telnek a napok a „Törpike-napköziben”

– A mi gyerekeink örömmel fogadták a többieket, oly annyira, hogy
ahogyan nőttek, a náluk
kisebbek gondozásában is
szívesen segítettek – idézi
a kezdeteket Borika azon
a beszélgetésen, melyre
a tizenötödik évforduló
kapcsán kértük.
– Nyilván gyermekszeretet és elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki ilyesmire
vállalkozzon, mint ti.
– Ez természetes. Mindkettő megvolt, s megvan.

Ezek nélkül ennél a tizenöt évnél jóval rövidebb ideig sem tudtuk
volna működni.
– Gondolom, mindezzel
együtt az indulás nem
volt egyszerű.
– Valóban nem, hiszen
igen komoly szakmai és
egészségügyi követelményei, feltételei voltak, s
vannak egy ilyen napközi
indításának, működtetésének, de sikerült mindent teljesíteni.
Folytatás a 2. oldalon.

Ára: 150 Ft

Mondok József lovas kitüntetése
Február 22-én Budapesten,
a New Orleans Clubban a
Magyar Lovassport Szövetség
90 éves fennállására emlékező ünnepélyes gálaesten
Lázár Vilmos elnök kitüntetéseket adott át. Kimagasló
munkásságuk elismeréseként hatan a Gróf Széchenyi
István Emlékérmet, öten
a Magyar Lovassportért
Emlékérmet vehették át.
Mondok József, a Magyar
Lovassportért Emlékérmet
kapott. A kitüntetés indoklásában a következők állnak:
„A kitüntetett a Magyar Lovassport Szövetség alelnöke.
A Fogathajtó Szakág elnöke.
Izsák város polgármestere. ’A
nemzetközi fogathajtó sportban Magyarország mindig
úttörő szerepet vállalt’. Fülöp
herceg, a Nemzetközi Lovas
Szövetség (FEI) egykori elnöke szavainak igazát a 2013.
szeptemberében Izsákon rendezett VIII. Négyesfogathajtó

Mondok József a kitüntetés átvétele után profeszszor dr. Sótonyi Péter és Kiss Norbert helyettes
államtitkár társaságában
Európa-bajnokság sikere is
szervezés lovastársadalmunk,
bizonyítja. Mértékadó nemjelesen fogathajtásunk közös
zetközi szakmai vélemény
ügyévé lett. A rendezvény
szerint a hangulatos, vendéglovassportunk jó hírét erőszerető kiskunsági városban
sítette itthon és külföldön.
minden idők legsikeresebb
A szakág vezetője részese
Európa-bajnokságát rendezannak a munkának is, amelyték. A kitüntetett vezette
nek eredményeként a magyar
Szervezőbizottság, a lovasbafogathajtók 2013-ban 11 Eurátok szakavatott segítő készrópa- és világbajnoki érmet,
sége, az igazi csapatmunka
ebből 4 aranyat nyertek.
sikerre vezetett. A kulturált,
Ennek felét a húsz év alatti
szakmailag megalapozott
fiataljaink hozták haza.”

Megyei és izsáki siker a szegedi
borfesztiválon

Varga Árpád a díjátadón borászatáról és nyertes
boráról beszélt a díjazottaknak és az ünnepség
résztvevőinek
A szegedi borfesztivál
idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Négy
kategóriában hirdettek
ez alkalomból versenyt:
fehér, vörös, rozé és késői
szüretelésű borok számára.
A megmérettetésre huszonegy termelő küldött
összesen 63 mintát. Az
értékelés két bizottságban
történt.
A fehérborok versenyét az
izsáki Gedeon Birtok (Varga

Árpád) Arany sárfehér bora
nyerte 95 ponttal, vagyis
nagyaranyéremmel. A második a vadkerti Frittmann
borászat 2013-as cserszegije lett 92,2 ponttal, míg a
harmadik helyet a szintén
vadkerti Fonték ugyancsak
2013-as cserszegije szerezte
meg 91,6 ponttal. Idézet az
izsáki bor értékeléséből:
„A nagyaranyérmes tétel
elbűvölte a bírálókat. Varga Árpád (Gedeon Birtok)

arany sárfehér bora hűs,
mentás, komplex tétel.
Varga Árpád régi művelője
a műfajnak.”
Egy másik nevezetes esemény is történt nemrégiben
a Gedeon Birtok életében.
Mint arra emlékezhetünk,
a tavalyi Sárfehér Napok
alkalmából Izsákon rendezett Balassi-kard Borseregszemlén Varga Árpád Sárfehér bora lett a győztes. Így
ő nyújtotta át február 14-én
a Budai Gellért szállóban
tizennyolcadik alkalommal
átadott, magyar alapítású
nemzetközi irodalmi díj, a
Balassi Bálint-emlékkard
mellé járó Balassi-kard
Sárfehér borajándékot, az
idei két kitüntetettnek, a
felvidéki Kulcsár Ferenc
költőnek és az észt Sander
Liivak irodalmárnak. Minden évben más-más borvidék borai közül választják
a díj borát. Tavaly Izsákra
került sor.

Megújulnak a sportpálya épületei
Közel 10 milliós költséggel megújul a sportpálya főépülete. Az összeg hetven százalékát
TAO pályázatból finanszírozzák, míg három
és fél millió forintot
az önkormányzat biztosít. A beruházásnak
köszönhetően megújul
a tetőszerkezet, új nyílászárókat építenek be,
valamint teljes szigetelést kap az épület.
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Tizenöt éves „Törpikék”
Folytatás az 1 oldalról.
Igen sok köszönettel tartozunk Ö. Kovács Imréné
Jutkának, aki nagyon sokat
segített szakmailag az indulásnál. A feltételeket azóta is
változatlan színvonalon biztosítjuk. Ezt nemcsak mi hanem
– gyerekekről lévén szó – az
igen gyakori ellenőrzéseket
végzők is így látják. Egyetlen
elmarasztalásunk sem volt a
másfél évtized alatt.
– Hány és milyen korú gyerekeitek voltak, vannak?
– Átlagosan tíz körüli a létszámunk. Korábban 2, 2 és fél
éves kortól hozták a kicsiket,
ma már egy-másfél éveseket
is hoznak.
– Nyilván ebben szerepet
játszhat a most bevezetett
gyed extra is, amely lehetővé
teszi, hogy az anyuka munka
mellett is megkapja a gyedet,
ami segít a család jobb anyagi
körülményeinek a megteremtésében, hiszen mondhatni, így
két jövedelme lesz.
– Igen, érezhető ez a hatás,
hiszen már most teljes az őszi
felvételi létszámunk. Máskor
nyár közepére telt be a keret,
most pedig még csak március
elején járunk.
– Mettől meddig vannak itt
a gyerekek, s mivel telik az
idő?
– Maximálisan alkalmazkodunk a szülők időbeosztáshoz
úgy a reggeli indulásnál, mint

a délutáni zárásnál. Meseolvasás, éneklés, mondókázás,
játékok, gyurmázás, beszélgetések, séták. Ezek töltik ki
zömében napjainkat, melyek
által sok mindennel – állatokkal, környezettel, formákkal,
színekkel, közösségi élettel,
közösségben való viselkedéssel - megismerkednek a
gyerekek. Jó látni hogyan
fejlődik logikai készségük,
tudásuk, közösségben való
viselkedésük. Többen itt lesznek szobatiszták, itt tanulnak
meg beszélni. Egyszóval igazi
élmény nekünk is a velük töltött idő. Ketten foglalkozunk
velük, Lévainé Évi és én.
– Ha jól számolom, akkor
az első apróságok mára már
tizennyolcadik évüket töltik.
– Hihetetlen, de így van.
Gyorsan repül az idő. Nagyon
örülünk, hogy ma is működünk. Ebben köszönet illet
minden segítőt. Az önkormányzatot, az Izsákért Közalapítványt, a Vino éttermet,
hogy mindig a gyerekeknek
megfelelő ételt biztosítanak,
a szülőket, nagyszülőket,
akik játékokkal, egyebekkel
segítenek minket. Ránk is fér
minden támogatás, hiszen az
állami normatíva egy fillérrel
sem nőtt az elmúlt tizenöt
évben.
– Lesz újabb tizenöt év?
– Ha rajtunk múlik, igen!
-tetézi-
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
A szőlőrügyek egészségi
állapotának vizsgálata eltérő
eredményeket mutat, terület, fajta és kondíció tekintetében. Elsősorban a korán
fakadó tiszta viniféra Cserszegi fűszeres, a toleránsok
közül a Bianka, Zalagyöngye
és Lakhegyi mézesnél várható hiányos fakadás, amit
részben metszéskor korrigálhatunk, kivéve ahol már a
metszés megtörtént. A valós
kép viszont csak a későtavaszi fagyok elmúltával lesz
érzékelhető.
A szövetkezet tulajdonába
levő konténerek és felépítmények egy részét a szüreti
technológiai igény változása
miatt 2014. március 28-án
árverésre bocsájtjuk, mivel
az egyre inkább meghatározó
gépi szüret miatt, az eszközök
kihasználatlanok. Azonos árajánlat esetén a szövetkezet
tagjai elsőbbséget élveznek a
vásárláskor. Az árverés helyét az ITV-ben és a hirdető
táblákon olvashatják.
A Gazdaesték programból
az előadó betegsége miatt
elmaradt az őstermelők adózásával kapcsolatos tájékoztató. Új előadóval egyeztetett időpontban és helyen az
előadás megtartásra kerül.
Meghívókat kiküldjük és

kifüggesztjük.
A tagrevízió az utolsó közgyűlési határozat alapján
ebben a hónapban az új alapszabály szerint megtörténik.
Azon tagok, akik az elmúlt
három évben termésüket vismajor (bejelentett elemi kár,
átvételi akadály, stb.) kivételével nem a szövetkezeten
keresztül értékesítették tagsági viszonya automatikusan
megszűnik. Ezért kérjük, ha
valaki a termesztéssel felhagyott, vagy elemi kár miatt
nem volt termése, az esemény
után jelezze a szövetkezeti
irodán. Az alapszabály a
szövetkezeti irodán bármikor megtekinthető, vagy
másolata átvehető regisztrált
tagjaink részéről.
A 2013. évi Balassi-kard
Borseregszemle győztese,
az izsáki Varga Árpád nyújtotta át bajnokborából, a
Balassi-kard Sárfehérből a
Balassi Bálint-emlékkard
idei kitüntetettjeinek a borajándékot: a Balassi-kard
Sárfehért. A budai Gellért
szállóban több mint százötvenen – elsősorban magyarok
és észtek – tapsolták meg
a Gedeon Birtok gazdáját.
Február 14-én, Bálint napján
a budai Gellért szállóban a
XVIII. alkalommal adták át

a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, a Balassi
Bálint-emlékkardot. Az idén
a felvidéki Kulcsár Ferenc és
az észt Sander Liivak vehette át a szablyát. A kardokat
Kiss-Rigó László püspök és
Duray Miklós író nyújtotta
át. Az idei zenei ősbemutatóra Kercza Asztrik zenésítette
meg Balassi Bálint Adj már
csendességet,- című versét.
Beszédet mondott Priit Pallum, Észtország budapesti
nagykövete. A díjazott izsáki
borász a kilencedik tagja lett
a Balassi-kard Borpáholynak
– közölte Molnár Pál, a nemzetközi irodalmi díj alapítója.
A borvidékről borvidékre,
borfajtáról borfajtára vándorló verseny eddig megjárta
többek között Egert, Tokajt, Villányt, Szekszárdot,
Sopront, s megmérkőztette
a bikavért, a furmintot, a
kékoportót, a kadarkát, a
kékfrankost.
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

Méltósággal, tisztelettel, együttérzéssel

Szabó Zoltán ügyvezető

A címbeli három fogalom
foglalja össze mindazt, ami
nélkül nem működhet egy
temetkezési vállalkozás – vallja Szabó Zoltán, a Méltóság
Temetkezési Kft. ügyvezetője, tulajdonosa, hiszen ők a
legmélyebb bánatuk idején
találkoznak a szolgáltatásukat kérő emberekkel. Akkor,
amikor szerettük elvesztése
felett érzett fájdalmuk szinte kimondhatatlan. Amikor
örökre búcsút kell venniük egy
hozzájuk közel álló személytől.
Hogy ez milyen körülmények
között történik, s kik, milyen
hozzáállással intézik ügyüket,
az nagyon sokat számít egy
ilyen érzékeny helyzetben.
Ez a munka egyáltalán nem
olyan, mint egy bármely más

szolgáltatás. Ezt csakis az elhunytak és a búcsúzó hozzátartozók iránti teljes tisztelettel,
együttérzéssel lehet végezni
– húzza alá Szabó Zoltán, akit
a cégét bemutató beszélgetésen
elsőként arról kérdeztük, mióta
foglalkozik temetkezéssel?
- 2007-ben kezdtem meg temetkezési munkámat, majd
2012-ben temetkezési szolgáltatói vizsgát tettem Debrecenben.
Ez elengedhetetlen a temetkezési tevékenység szakszerű és
jogszerű működtetéséhez.
- Mióta végzi önálló vállalkozásként a temetkezési szolgáltatást?
- A szakvizsga letétele után,
2013 őszén hoztuk létre vállalkozásunkat azzal az elgondolással, hogy teljes körű, minőségi
szolgáltatást tudjunk nyújtani
a bennünket választóknak.
Ügyfélfogadó irodáink kegyeleti
bemutató teremmel rendelkeznek, biztosítják a teljes körű
ügyintézés feltételeit. Helyben
kiválaszthatók a koporsók,
urnák és az egyéb kellékek. Az
irodai ügyintézővel egy tea, vagy
kávé mellett meg tudják beszélni a temetési szertartás részleteit a hozzátartozók. A szertartást
végző munkatársaink elegánsak

Tóth Gabriella ügyintéző

és udvariasak. Gyászautóink
minősége és kialakítása pedig
lehetővé teszi a temetőben a
sírhoz történő méltó, meghitt
szállítást is.
- Hány helyen vannak irodáik?
A temetők általában egyházi

kezelésben vannak, önök is üzemeltetnek esetleg sírkertet?
- Temetkezési irodánk van
Orgoványon, Izsákon, Szabadszálláson, Kunszentmiklóson,
míg temetőket Orgoványon,
Izsákon és Apostagon működtetünk. Fontos kiemelni, hogy
az egyházközségek vezetőivel,
temetőgondnokokkal és a munkatárasainkkal együttműködve,
csakis egy csapatként lehet
biztosítani a temetők rendezett
állapotát és annak temetőkert
jellegét. Fejlesztéseink pedig
közös temetőink további szépítését szolgálják.

Izsáki iroda a Szabadság tér 18. szám alatt várja az ügyfeleket

- Ön, ha jól tudom, orgoványi?
- Valóban orgoványi vagyok,
ám szüleim által nem vagyok
ismeretlen Izsákon sem, mivel
ők korábban már végeztek temetkezési szolgáltatást, temető üzemeltetést a városban.
- Miért érdemes az izsákiaknak az önök szolgáltatását
választani?
- Több okból is. Mint említettem, Izsákon is van irodánk,
tehát az ügyintézéshez nem
kell sehová utazni, itt helyben
minden elintézhető. Bárhonnét, akár külföldről is haza
tudjuk szállítani az elhunytat.
Emellett minden szükséges
kelléket, valamint szolgáltatást a legmagasabb színvonalon és minőségben tudjuk
biztosítani, a szállításától a
kegyeletteljes elhantolásáig.
Minden embert megillet a végtisztesség. Mi, Izsák lakosaiért
dolgozva, ehhez nyújtunk
segítséget – méltósággal, tisztelettel, együttérzéssel.
Ügyfélfogadás hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken
8-10 óráig. Szerdán 14-16 óráig. Egyéb időben telefonon
egyeztetve: 06-30-398-5303
(fizetett hirdetés)
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NÉPTÁNC HÍRMONDÓ
Hagyományőrző húsvéti locsolkodás

. oldal

Tóth Mihály-Topa Emléktorna

Egyesületünk férfi tagjai az idei évben is „harmatos tavaszi
szódavízzel” permetezik az izsáki fehérnépet húsvét hétfő
délutánján (április 21). A locsolók nótaszóval, lovas kocsikon
indulnak a központból. Várjuk családok, baráti társaságok
jelentkezését, akik szeretnék, ha hagyományos locsolkodásban lenne részük. Lányok, asszonyok, akik várjátok e mókás
kompániát, kérjük, egy helyszínen legalább 10-en legyetek.
Bővebb információ és jelentkezés április 14-ig: Bőtös Barnabásnál (30/572-5191). Az esemény után batyus locsolóbálba
várjuk az érdeklődőket a Művelődési Házba.

Támogassa Ön is adója 1%-val a
Sárfehér Néptánc Egyesületet!
Adószámunk: 19041593-1-03,
Bankszámlaszámunk: 52400054-11102821

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...így nagyböjt idején a hívők közül többen
döntenek a mértékletesebb, sőt a húsmentes
táplálkozás mellett. Ahogyan az is tudható,
hogy a nem hívők közül is sokan vállalnak
fel alkalmanként hosszabb-rövidebb böjti
időszakokat. Utóbbiak testi egészségük, előbbiek lelki-testi
egészségük érdekében. A tudatosan megélt böjt jó eszköz a világ
mélyebb megértéséhez, hiszen érzékenyebbé tesz a külvilággal és
embertársainkkal szemben, s erősíti az érzékeket is. Eltávoznak
a méreganyagok, amelyek főként a húsételekkel kerülnek a szervezetbe, s ezzel párhuzamosan egyfajta lelki, szellemi felszabadulást élhetünk meg. A hívők azt is megélik, hogy a böjt segítségével
közelebb kerülhetnek Istenhez, mivel nemcsak a test, hanem a
lélek és a szellem is megtisztul, fogékonyabbá válik a böjtben.
Gondolom, sokan egyetértenek abban, hogy nemcsak a fizikai,
hanem a szellemi böjt is hasznos lehet, sőt nagyon is kívánatos
időnként. Amikor nemcsak egyes ételeket, hanem bizonyos
„szellemi táplálékokat” is megvonunk magunktól. Hihetetlen
mennyiségű információ zúdul ránk nap mint nap. Nehéz ezek
közül jól választani, hiszen első olvasatra mindegyikben találhatunk néhány olyan gondolatmorzsát, amelyek adott pillanatban
azt a képzetet keltik, hogy talán nem volt érdektelen a dologra
időt szánni. Ám, igen gyakran, persze utólag, rájövünk, hogy
mégis elveszett idő volt, amit arra szántunk, hogy végignézzünk
például egy filmet a tévében. A legtöbb időnk egyébként is nagy
valószínűséggel a képernyők előtt ülve válik semmivé, vagy legalábbis értelmetlenné. Számtalanszor döbbenhetünk rá, hogy
semmitmondó, unalomig ismert klisékből építkező „alkotások”
vittek el órákat életünkből. Felmérések szerint a négyévesnél
idősebb magyar népesség átlagban több mint napi öt órát tölt
képernyő előtt. Az is kiderül a felmérésekből, hogy a családtagok
jószerével egymástól elkülönülve nézik a műsorokat, hiszen ízlés
és érdeklődési körük nem feltétlen egyezik. Korábban, amikor
még kevesebb műsor közül lehetett választani, s kevesebb készülék volt a családok birtokában, inkább összehozta az embereket,
a családtagokat a közös tévézés. Ma már inkább szétválasztja.
Gondolom, a fent leírtakkal igencsak tisztában van mindenki.
A legtöbben át is gondolják mindezt időnként, ám a böjt nem
egyszerű dolog. Sem fizikai, sem szellemi értelemben. Nem
egyszerű, mert lemondás megszokott, kényelmes dolgokról,
ami első pillantásra mindig nehéznek tűnik. Ám csak addig,
amíg őszinte mérleget nem vonunk. Át nem nézzük, hogy mit
veszítünk, s mit nyerünk. Mert vajon a testi-lelki egészségnél
van-e fontosabb? Nyilván nincs olyan ember, aki azt mondaná,
hogy van. Tehát mi se legyünk restek időnként egy kis testi és
szellemi méregtelenítő böjtre...

Topa barátai sokan vannak

2014. február 22-én rendeztük meg a III. Topa Kupa
öregfiúk labdarúgó teremtornát a sportcsarnokban. Egyre
nagyobb érdeklődés kíséri az
emléktornát. Ebben az évben
már 10 csapat részvételével
sikerült lebonyolítanunk a
kupát. Nagyon örülünk annak, hogy a csapatok nagy
részét évről-évre visszajáró
résztvevőként köszönthettük. Csoportmérkőzésekkel
kezdődött, az elődöntő mérkőzéseivel folytatódott, majd
a helyosztó meccsekkel zárult
az emléktorna. A mérkőzések
bizonyították, hogy a labdarúgás kortalan labdajáték.
Barátságos, jó hangulatú,
sportszerű játékkal telt el a
nap. Az eredményhirdetés-

kor a szervezők mellett Dr.
Bozóky Imre Izsák város alpolgármestere is köszöntötte
az „öregfiúkat”. A kupákat
Tóth Mihályné adta át. A
győztes csapat az első helyezettnek járó kupa mellett egy
ebben az évben - Tóth József
felajánlásából - alapított vándorserleget is hazavihetett.
Minden csapat kapott egy,
Topa képével gravírozott
címkéjű üveg bort ajándékba
a Birkás Bor- és Pálinkaház
felajánlásából. A rendezvényt
focitörténetekkel tarkított
vacsora zárta.
Helyezések:
1. Ballószög
2. Tabdi
3. Jakabszállás

4. Kiskunlacháza
5. Izsáki Öregfiúk
6. Topa Barátai
7. Maped Power
8. Kecskeméti Ökörkör
9. Orgovány
10. Barátok FC
Különdíjak:
- gólkirály: Sallai Zoltán (Ballószög, 7 góllal)
- legjobb játékos: Varga Ákos
(Kiskunlacháza)
- legjobb kapus: Rőfi Zoltán
(Topa Barátai)
Az emléktorna támogatói:
Balogh Tamás, Beke és Beke
2000 Kft., Birkás Bor- és
Pálinkaház, Deák László,
Dunapalma Borozó, Izsák
Város Önkormányzata, Vino
étterem.
Szervezők

Köszönet
Köszönetemet szeretném kifejezni, azoknak a sporttársaknak, barátoknak, ismerősöknek, akik 2014. február
22-én megemlékeztek elhunyt
férjemről, egy baráti teremlabdarúgó emléktorna keretében,
melyen tíz csapat mérkőzött
össze. A „TOPA” kupáért való
versengés, immáron 3. éve
került megrendezésre, baráti
környezetben, hangulatos tech-

nikai levezetéssel, amelyért
köszönet Szekeres Gyuszinak.
Köszönet a Birkás családnak
a megemlékezés ajándékáért,
amelyen férjem arcképe látható. Köszönetemet szeretném
kifejezni Tóth Józsinak, amiért
szponzorálta a „TOPA VÁNDORKUPÁT”, amellyel azt
ösztönzi, hogy évről-évre mindig megemlékezzünk férjemről
egy-egy baráti mérkőzéssel.

Bízok benne, hogy minden
évben ez megvalósul, hiszen
sok jó ember van, aki szerette, tisztelte és a mai napig az
emlékeiben őrzi. Ezenkívül,
köszönet a szponzoroknak
és minden jó barátnak, akik
hozzásegítettek ahhoz, hogy
ez a nap létre tudjon jönni.
Mindenkinek jó egészséget
kívánunk!
Gyermeke és özvegye

Kiskőrösi színjátszók sikere Izsákon
A Tegyünk Izsákért Egyesület és a Vino Pince Klub szervezésében immáron második
alkalommal láthatott nagyszínpadra termett előadást
az izsáki közönség. Szükséges
volt a helyszínváltás a Vino
pincéből az izsáki Táncsics
Mihály Művelődési Házba.
Március 7-én a kiskőrösi Szilveszter Társulat itt mutatta be
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című hőskölteményének, a betyárvilág hangulatát
megidéző, adaptációját - hatalmas sikerrel. A vidámságot és
jókedvet sugárzó szöveg, a betyárvilág szögedies tájszólása,
és az amatőr társulat magával
ragadó alakítása rabul ejtette
a közönséget. Szemérmetes
Erzsók, a lágyszívű kántor
és a szélestenyerű Fejenagy
sorsának alakulását testközel-

ből élvezhette a nagyérdemű,
amelyet vastapssal honorált.
A darabot, a társulatot vezető,
a Szemérmetes Erzsókot alakító, Supka Éva rendezte. Ezúton is köszönjük a társulatnak

a kellemes perceket és további
sikeres szereplést kívánunk.
Reméljük, hogy a hamarosan
ismét láthatjuk játékukat az
izsáki színpadon.
-fg-

IZSÁKI Hírek

. oldal

Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub 20 éve

Ahogy én látom

Kevés olyan egyesület létezik,
ahol 20 év után is egyre több és
érdekesebb programot szerveznek
a tagoknak. Ilyen az Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub. Városi rendezvény
szinte elképzelhetetlen nélkülük:
- A tésztafesztiválnál háziasszonyai, vendégfogadói
- A családi kerékpártúra egyik
állomásán maguk sütötte pogácsával várták a résztvevőket, ők
állították össze a megoldásra váró
feladatokat.
- A lassan hagyománnyá váló augusztus 20-i ünnepélyen közösen
kínálják az új kenyeret a Tegyünk
Izsákért Egyesület tagjaival.
- Minden évben aktív résztvevői az
októberi Országos Könyvnapoknak.
Tavaly süteménnyel vendégelték
meg az általános iskola alsó tagozatos dráma csoportját, akik műsorral
viszonozták kedvességüket.
- Ismerek olyan elszármazott
izsákit, aki Sárfehér Napokon
először mindig az ő nagy gonddal
és leleményességgel összeállított
kiállításukat nézi meg. (Nincsen
vele egyedül.)
- Elképzelhetetlen az adventi gyertyagyújtás az ő műsoruk és kedves
kis ajándékaik nélkül.
- A hangulatos szilveszterekről
hetek múlva is beszélnek a résztvevők.
- Ott vannak a nemzeti park takarításánál.
Sok minden kimaradt. Nem em-

lítettem például az egy vagy több
napos utazásokat, találkozókat,
rendezvényeket.
Tordy Géza, a nemzet színésze
mondta: „Az öregség az, amikor
fogy a jó!” Ez bizony igaz. Tudják
ezt a klub vezetői is, ahogy azt is,
hogy az értelmes cél tartalmassá
teszi az életet. Mindent elkövetnek,
hogy érdemes legyen kéthetente
összejönni: közös születésnapra,
névnapra, nőnapra, férfinapra,
karácsonyi, szilveszteri találkozóra,
nagy a kerek házassági évfordulók
megtartására. Öt éve is elmondtam,
hogy a klub nem csak megszépíti, de
meg is hosszabbítja a tagok életét.
Sokat tanulhatunk ezektől az
emberektől. Többnyire vidámak,
optimisták. Nem panaszkodnak
betegségre, anyagi, családi gondokra. Igyekeznek másokban a
jót meglátni, Segítőkészek. Sokat
mesélhetnének kalákában végzett
szüretekről, nagytakarításokról,
meszelésről, fahordásról.
Minden korosztállyal megtalálják
a közös témát, jól tudnak együtt
dolgozni. Sokunk régi kívánsága
teljesült, amikor a 2013-as év díszpolgára Árvai Istvánné Marika lett.
Gratulálunk Marika! Megdolgoztál
érte, megérdemelted. Ugye Te is
úgy érzed, hogy ezt egy kicsit a klub
is kapta. További jó egészséget, jó
munkát!

Tisztelettel:
Prikidánovicsné Orsi

XI. Petőfi Túra

A Petőfi Túrasorozat idén már
négy távon kerül megrendezésre
2014. április 5-én. Az eddigi megszokott - gyalogos vagy kerékpáros
- 20, 40 és 70 km-es távokon túl,
kerékpárral 90 km-es távon is lehet
túrázni. A 20 km-es táv nem igényel nagy fizikai állóképességet, így
ezt bárki könnyedén teljesítheti. A
hosszabb távok teljesítéséhez komolyabb felkészültség szükséges.
A távok egyénileg és csoportosan is
teljesíthetőek, a teljesítés igazolása
kihelyezett ellenőrző pontokon történik. A szintidőn belül beérkezők
kitűzőt és emléklapot kapnak.
A 40 km-es táv most is az izsáki
katolikus közösségi háztól (ahol
egykoron Táncsics Mihály tanított)
indul és Kiskőrösön (Petőfi szülő-

házát érintve) a Közúti Szakgyűjtemény a célállomás. Az Izsákról
induló „Táncsicstól - Petőfiig”
túraútvonal egyre népszerűbb az
izsákiak körében is. A távot tíz óra
alatt legyalogolni már igazi teljesítmény és felejthetetlen élményt
nyújt minden túrázónak, ezen felül
jó alkalom a baráti társaságok,
osztályközösségek összekovácsolására is.
A Tegyünk Izsákért Egyesület
bátorít minden fiatalt, és persze
minden „régebb-óta” fiatalt, tegye
próbára állóképességét, vegyen
rész a túrán! Bővebb információ
az ICK honlapján (ick.izsak.hu)
található, mely az IZSÁKI PROGRAMTÁR-ból kiindulva érhető el.

Faragó Gábor

Kedves Izsákiak!
Szeretném felhívni a mozgást, a sportot kedvelők figyelmét és azokét,
akik még csak barátkoznak az aktív, sportos életmód gondolatával,
hogy ebben az évben is megrendezzük immár hetedik alkalommal a Kolon-Kupa Futóversenyt május 17-én a Tészta-Majálissal egybekötve.
Ez alkalomból engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosszak
Önökkel. Még közel két hónap áll rendelkezésünkre a versenyre való
felkészüléshez, ezért szeretnék mindenkit időben biztatni a rajthoz
állás gondolatára. Jó magam is csak néhány éve futok, inkább az egészségem, a gyermekeimnek való példamutatás, mint a versenyszerűség
kedvéért. Azt viszont sohasem gondoltam, hogy egy-egy versenyen való
részvétel micsoda erőt és motivációt adhat a sport folytatásához.
Ezért kérem a szülőket, főként a kisgyermekeket nevelőket, hogy
biztassák gyermekeiket a versenyen való indulásra, (nemcsak azért,
mert az óvodásoknak ingyenes) hiszen nekik az életük részévé válhat a sport, az egészséges életmód szeretete. Fontos, hogy minden
gyermek átélje a futása közbeni biztatás, a külső pozitív megerősítés
megfogalmazhatatlanul jó érzését, melyet célba érkezésekor kap
a közönség biztatása által. Ilyenkor elszáll minden feszültség és a
felszabadultság érzése lesz úrrá nem csak a testben, de a mentális és
szellemi világunkban is.
Nem utolsó sorban pedig jelenős a futás pozitív lélektani hatásai közt
a versenyszellem kialakulása, illetve a csapathoz tartozás élménye.
Mindenkit szeretettel várunk!
Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

2014. március 20.

postánkból
Tisztelt Polgármester Úr!

Ha már az Inno-Kom Non
profit Kft. 2 karbantartót az
önkormányzati régi épületek
karbantartására alkalmaz, lennének szívesek az állagmegóvás
érdekében az egészségház 5 éve
lehullott kúpcserepeit visszatenni, hátha akkor nem ázna be az
épület. Több jelzés is érkezett
Önök felé, sajnos nem írásban,
így a munka elvégzése elmaradt.
Igaz a fogathajtó pályán a fű is
át van „fésülve” a közmunkások
és a Kft által, jó lenne azonban
ha ilyenekre is nagyobb gondot
fordítanának, hogy míg a közös
orvosi rendelő és mentőállomás

fel nem épül(!) a mi körzeti orvosunkra se dőljön rá az épület.
A 2014. évi költségvetést átolvastam és a bevételnél a „nyújtott kölcsön visszatérülése”
rovatban 4.270.773 Ft szerepel.
Mint kiderült e hitelt!? 62 fő részére nyújtotta az önkormányzat (polgármestere), de a költségvetés magyarázata szerint
„ennek megtérülési mértéke
igen alacsony”. Kérdezném ki
az a 62 fő akinek hitelt nyújtott
az önkormányzat, és milyen
célra. Gondolom nem titok,
hisz közpénz. Valószínű, hogy
nem önkormányzati dolgozók-

ról van szó. Minden ktg.-vetés
tárgyalásánál elhangzik, hogy
kevés a pénz, a szociális segély
kifizetés magas. Amikor ez a hitelnek titulált összeg kifizetésre
került, az önkormányzat 253
főnek egy éven keresztül adhatott volna belőle szoc.segélyt.
Már a kifizetéskor is tudható
volt, hogy részletes letagadásra
veszik igénybe. Mi ez, ha nem
felelőtlen gazdálkodás. Talán
azok kapták, akik a hitel felvételét követő hónapban, már
ismét az önkormányzat küszöbét koptatták a megélhetésért?
Nem beszélve róla, hogy ezen
rendbe lehetett volna hozni, a
„hiteltvisszanemfizetők” által is
igénybe vett egészségházat.
Még mielőtt megvádolna, hogy
amit írtam nem fedi a valóságot
mellékelem az épület egy hete
készült képeit.

S. Juhász Magdolna
Izsák, Széchenyi u.20.

Tisztelt S. Juhász Magdolna!
Köszönettel vettem jelzését
az egészségház kúpcserepeivel
kapcsolatban és intézkedés
történt azok újbóli átrakására
és pótlására. Arról is tájékoztatom, hogy a középületeknél
évente mindig végzünk munkákat (könyvtár, művelődési
ház, hivatal irattári része) és
jelenleg is egy jelentős felújítás
előkészítésén dolgozunk.
A levél további részével kapcsolatban azonban az alábbiakról szeretném tájékoztatni:
- ebben az évben a fogathajtó pályán egy országos - 100
százalékos támogatással megvalósuló - program keretében
fogunk fejlesztéseket végezni,
mint ahogy 2013-ban is tettük
egy megyei program keretében
céljellegű pályázattal, így az

a város költségvetését nem
terhelte,
- a hitel megfogalmazás a
levelében közölt összeg vonatkozásában nem helytálló,
mivel az előterjesztés és a
számviteli nyilvántartások
szerint a kölcsön fogalmát kell
használnunk. A legnagyobb
tévedés azonban az, hogy a kimutatott összeg két kifizetési
jogcímből tevődik össze. Az
egyik a korábbi évek belvízkárosultjai részére központi
forrásból juttatott támogatások, melyek nyilvántartását a
hivatal végzi. A másik pedig a
munkanélküliség, a foglalkoztatást helyettesítő támogatások és munkába történő visszakerülések dokumentációs
folyamatainak időben történő

elhúzódása miatti kifizetések
(visszafizetések) nyilvántartásából ered. Ennek kezelésére a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény is tartalmaz
rendelkezéseket. Mi a visszafizetés elvét alkalmazzuk
a méltányosság gyakorlása
helyett.
A hatásköri szabályok szerint
megállapítható, hogy ezek a
kifizetések nem polgármesteri
intézkedésre történtek. A levél
további részét nem tisztem
minősíteni.
Kérem a leírtak tudomásulvételét.
Tisztelettel:

Mondok József
polgármester

Tavaszi szemétszedés
A Tegyünk Izsákért Egyesület és a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület által
kezdeményezett hagyományt
folytatva, a „Föld Órája”
(március utolsó szombatja
– az idén 2014. március 29.)
napjához igazított tavaszi
szemétszedés időpontja ebben
az évben, a szemétszedési akciókban tevékenyen résztvevő
Izsáki Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub fennállásának 20.
évfordulójának tiszteletére
rendezendő ünnepsége miatt:
2014. március 22-én, 08-tól
12-ig lesz.
A szemétgyűjtés, a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően a Kiskunsági Nemzeti
Park város felőli részétől a
Madárvártáig, a Petőfi Túra
útvonalának Izsákot érintő
része és a tájékozódási futóbajnokságok megrendezésére
igénybe vett terület (Vadas)
szemét-mentesítésére irányul.

A szemétgyűjtés gördülékeny
lebonyolítása érdekében a
szervezők, helyismerettel rendelkező munkacsoport-vezetőket készítenek fel, akikhez
a szemétszedés napján lehet
csatlakozni.
Kérjük mindazokat a civil
szervezeteket és magánszemélyeket, akik szeretnének
csatlakozni a kezdeményezéshez, jelezzék a szervezőknek
és az adott napon reggel 8-ra
legyenek a Fogathajtó Pálya
indítótornyánál!
A szemétszedéssel nem
mások nemtörődömségének
következményét kívánjuk
(el)takarítani, hanem felhívni a figyelmet környezetünk
megóvásának fontosságára és annak tudatosítására,
hogy a környezet tisztasága
az emberi egészség és jólét
szempontjából alapvető fontossággal bír.
A FÖLD ÓRÁJA: A WWF

idén 8. alkalommal szervezi
meg a világ legnagyobb civil
önkéntes akcióját, amikor
arra kérjük a csatlakozókat,
hogy március 29-én 20 óra 30
perckor egy órára kapcsolják
le a világítást otthonukban.
Az emberiség igényei jócskán
meghaladják Földünk eltartó
képességét, ugyanis közel
40 éve több erőforrást használunk fel, mint amennyit
a bolygó biztosítani tud. Jelenleg 1,5 Földre lenne szükségünk, és ha nem változtatunk, 2050-re már két bolygó
sem lesz elég a világnépesség
szükségleteinek kielégítésére.
Magyarország fogyasztása
30%-kal több mint amennyi
erőforrás hazánkban rendelkezésünkre áll. Éppen ezért,
ezzel az akcióval az energiatakarékosságra és az életmód
újragondolására hívjuk fel a
figyelmet.
-fg-

IZSÁKI Hírek
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Értünk, emberekért…
„Megy a Jézus a Kálváriára
– fejében a töviskoronája.
– Véres rózsák verték ki a testét, - megy a Jézus, viszi a keresztjét.” Sík Sándor megrendítően szép Keresztút-jának 4.
állomásából az első négy sor.
Viszi a keresztjét. Tényleg, az
Ő keresztje? Mivel érdemelte
ki? Mit tett, hogy e szörnyű
fenyíték éri? Ő, aki bűnt nem
ismer, a legkegyetlenebb bűnözők sorsát viseli?
Vajon mit ér a saját kereszt
saját magunkért való hordozása? Nem ezt kérte tőlünk,
hanem: „Aki követni akar
engem, vegye fel keresztjét
minden nap és úgy kövessen
engem!” De az Ő keresztje
másokért való kereszt. Nem
saját magunkért, másokért
visszük. Kevés értéke van,
csaknem hiábavaló fakírkodás
saját gyötrésünkre szenvedést,
lemondást, megtagadásokat
vállalni. Az öncélú, magunkban maradó kereszthordozás
nem jézusi áldozat. Minden,
mások baját-terhét viselés
jézusi kereszthordozás.
„Hordozzátok egymás ter-

hét!” Úgy, ahogy Jézus a világ
terhét hordozta. Csak a másokért viselt szenvedés, a mások
szenvedésének hordozása
lesz érdemes, mint Cirenei
Simoné. Mint a Megváltóé.
Mint a gyermekeikért küzdő
és fáradó szülőké. Mint a
betegek mellett állhatatosan
kitartó, vigasztalást sugárzó
ápolóké. Mindenkié, aki nem
a maga terhét, hanem mások
keresztjét akarja hordozni.
Jézus értünk, emberekért
vállalta az emberi létet és
a fájdalmas szenvedést, kereszthalállal együtt. Vajon
beállunk-e a sorba, hogy Jézust követve e rideg világban
felvállaljuk mások bajait,
reménytelenségeit, megkötözött bűnösök szabadítását,
szánalmas lelkek szeretettel
való vigasztalását, Akarunke készséges cirenei simonok
és irgalmas veronikák lenni?
Hogy ne magunknak, hanem
másokért éljünk? Nagyon fontos nagyböjti gyakorlat lehet
mindnyájunk számára!
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Nagyböjt minden péntekjén este fél 6-tól keresztúti ájtatosságot tartunk. Utána a szentmisében nagyböjti elmélkedés-sorozat van.
- Március 23-án, vasárnap a Szentföldi kegyhelyek támogatására gyűjtünk adományokat.
- Március 21-én este a szentmise után Kiss József atya tart
előadást a közösségi házban: „A mese, mint az életbölcsesség
forrása” címmel.
- Minden nagyböjti szombat és vasárnap este a szentmise
előtt és alatt vendég atyák gyóntatnak.
- Március 29-ről 30-ra virradó éjszaka megkezdődik a nyári
időszámítás. Az órákat egy órával előbb kell állítani. Március 30-án már este 7 órakor kezdődik a szentmise, az esti
harangszó is 8 órakor szólal meg.
- Nagyböjtben a pénteki napokon húsmentes ételeket fogyasszunk.
- Nagyböjti lelkigyakorlatunk április 6-a előtti héten lesz.

VÉRADÁS
Értesítjük
a segítőszándékú
lakosságot, hogy
2014. április 17-én
(csütörtök)
9 órától 13 óráig
a Művelődési
Házban
véradás lesz.
Magyar
Vöröskereszt

Református múltunk 58.
„1816. január 19. Tellyes
Gyülés alkalmatosságával.
Az Oskola megvizsgáltatott,
és mivel a Gyermekek hijjánosoknak találtatott (sic!),
minden esztendönként valo
marasztása lévén kérdésben;
meg marasztása közönségessen megállapittatott, de ugy
hogy a melly hibák most is az
oskola visitálása alkalmatosságával másszor is tapasztaltattak, eleibe terjesztessenek:
nevezetesen, hogy a Letzket,
mind dél előtt mind dél után
a Tanitó meg hagyja kikérje
hogy ne legyen kéntelen minden rendbéli gyermekektől
ugyanazt kérdezni hogy mit
tanultatok mint most, hogy
minden héten kétszer ugy
mint, szerdán és szombaton
repetitiot tartson. A gyermekek a Templomba be és onnét
ki jövetelekben szép rendet
tartsanak. A Templomba magokat szépen viseljék stb.
Meg határoztatott az Oskola
minden két hétben egyszer

meglátogattasson mind a Tanitonak mind a tanuloknak
serkentések végett Csukás
Feretz és Czirkos János neveztetvén ki inspectoroknak.
Jelentette az Eklésia Curatora, hogy Özvegy Hörtsök Istvánné panaszolkodott néki az
eránt, hogy az Oskola Tanito
eltiltotta az Oskolátol az ő két
gyermekeit azért hogy nem
fizethet, tehetetlen lévén a
fizetésre. Ő pedig meg hagyta
néki, hogy felküldje gyermekeit az oskolába, addig is míg
a Gyűlés elébe terjeszti a dolgát. Mely is most meglévén az
Eklésiai Elöljáróság tekintvén
mind özvegységét mind a mostani szük időt, mind az ő két
gyermekeit erre az esztendőre
tsak, azt a határozást teszi,
hogy egyik gyermekétől járó
fizetésétől feloldoztatik, és
ez néki a gyűlésben tudtára
adatott.
Ugyan az Eklésia Curatora
jelentette, hogy a harangozo
jóllehet már több izben meg-

Úgy tűnik, hogy nem volt szükség a régi
időkben sem márkszkárcsi és torzonborz társai
elme-bomlasztására, hogy felforduljon a világ:
akinek nem kellett volna hóhányónak lennie,
az hóhányó volt; akinek pedig a havat kellett
volna hánynia, az nem akart a hó hányója
lenni…

Gyülekezeti hírek
- március 30.(vas.),14.30(!)-tól: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- április 18-án, 18 órakor: nagypénteki istentisztelet
- április 20-án (vasárnap), 10 órától húsvéti ünnepi
istentisztelet, úrvacsora ünnep délutánján nem
tartunk istentiszteletet
- április 21-én (hétfő), 10 órától ünnepzáró istentiszteletet tartunk és megterítjük az Úr szent
asztalát
- ünnep másodnapjának délutánján nem tartunk
istentiszteletet.
- Adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat. Technikai szám: 0066.
- Másik 1%-val pedig az izsáki egyházközség alapítványát: Feltámadunk Alapítvány, adószáma:
18351545-1-03. Köszönjük!

intette, mind azáltal a jeget a
Templom ajtokbol és utakon
fel nem vágja, most is e miatt
Öreg Szabo Mihály elesvén
magát igen megütötte, sem
pedig a Parochiális épületek
körül valo munkákra semmit
nem ügyel, mintha nem is ötet
illetné, nevezett az épületek
körül és az utakon is a havat
el nem hányja stb., tehát bé
hivattatván, mind ezeknek
tellyesitések néki erőssen
megparancsoltatott.
Ki kopván az Eklésia a kőből,
mind a Köntsögi mind a Jakabszállási pusztán a mostanra,
mert ott a vágott kő víz alatt
van, innen mert ha szintén
engedelem adodna is a Szabadszállási Érdemes Elöljáróságtól
a kiket requirálni a Deputált
Elöljáró elmulatta, már most
vágatni tellyességgel nem lehet.
Szabadszállási Varga Sándor
Kapitány úrnak elado Téglájának meg visgálására deputálta
Damásdi János és Csukás András Elöljárókat.”

A kőből, vakolatból és tisztes keresztyénségből való kikopásunknak pedig ma is sokszor
ugyanaz az oka: alul a kő, az ész, a lélek, s felül
meg a víznek árja. S ilyenkor, ahogy Sándri
megírta volt: a víz az úr! Jó tudnunk, hogy
azért a víznek is van Ura! Ez a mi reménységünk!
(P.IV.: 51-52.ol.)
-na-

IKEM hírek
- április 26.(szombat), 16 óra: Végh László
úr, debreceni atomfizikus, egyetemi tanár
tart előadást: „A magyar nyelv védelmében
– Molnos Angéla élete és munkássága”
címmel. Helyszín: Ipartestület Székháza,
Gábor Áron u.1.
Az előadások ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
- Adója 1%-val támogathatja az erdélyi
kultúra ügyét: Izsák és Környéke Erdélyi
Magyarok Közhasznú Egyesület, adószám:
18364107-1-03. Köszönjük!

Folytatódik a református templom felújítása
Folytatódik a református
templom külső felújítása a
nyugati és déli falak újra vakolásával, színezésével. Két
méter magasan speciális lélegző vakolat kerül a falakra,
majd elkészül az új lábazat is.
A munkálatok jelentős terheket rónak a gyülekezetre,
amelyeket csak három éves
ütemtervre osztva vállalhatott a közösség. A gyűjtés
egész évben folyik, abban a
reményben, hogy az esztendő
végére a második ütemterv
munkálatait is kifizethetjük. Így reményünk marad
arra, hogy ha Isten megsegít
minket, jövőre a torony felújí-

tásával zárulhatnak a templom felújítási munkálatai.
A szakmunkákat a Beke és
Beke Kft. munkatársai végzik, Beke István vezetésével,
komoly lelkiismeretességről
és odaadásról tettek és tesznek bizonyságot. Hasonlóképpen hálásak vagyunk ifj.
Nagy László bádogosmester
és munkatársai színvonalas fáradozásáért is. Akik
segíteni szeretnék a város
egyik jelképe megújulását,
adományaikat eljuttathatják
a Református Egyházhoz személyesen, vagy átutalással is.
Köszönjük Mindenkinek!
-na-
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 18.-án tartotta
ülését, melyen rendeletet alkotott a 2014. évi költségvetésről, a város 2014. évi
költségvetéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról, melyeket
lapunkban közzétesszük.
A Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta
és a tett intézkedéseket jóváhagyta.
A 2014. évi költségvetés elfogadása kapcsán több határozatot is hozott a Képviselőtestület, így megfogalmazta, hogy a felhalmozási jellegű (beruházások, felújítások)
és karbantartási kiadásoknál vegyék figyelembe a hatályos közbeszerzési szabályzat III.4.4 pontjában foglaltakat. Ez valójában azt jelenti, hogy csak olyan helyi
vállalkozások kaphatnak munkát és kerülhetnek az önkormányzattal szerződéses
kapcsolatban, akiknek nincs adó és adójellegű tartozásuk. A közétkeztetési szerződés
módosításra kerülő pontjához kapcsolódjon feltételként bekerült, hogy a szolgáltató
2014. szeptember 1-jétől csatlakozzon a minta-menza programhoz.
E napirendi pont keretében döntött a Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésből
a civil szervezetek részére nyújtandó támogatásokról az alábbiak szerint:
- Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub
300.000,-Ft
- Hubertus Vadásztársaság
200.000,-Ft
- Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete
150.000,-Ft
- Izsák Város Vegyeskara
100.000,-Ft
- Izsáki Festőtábor (Németh Ferenc)
300.000,-Ft
- Izsáki Táncsics M. Általános Iskola Intézményi Tanácsa
100.000.-Ft
- Izsáki Törpikék Nonprofit Betéti Társaság
500.000,-Ft
- Izsáki Sárfehér Egyesület
1.000.000,-Ft
- Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület
350.000,-Ft
- Kolontó Polgárőr Egyesület
300.000,-Ft
- Mátyási János Cserkészcsapat
200.000,-Ft
- Média Szakkör, Kölyök TV.
100.000.-Ft
- Református Egyházközség
400.000,-Ft
- Római Katolikus Egyház
400.000,-Ft
- Sárfehér Néptánc Egyesület
600.000,-Ft
- Szabadszállási Önkormányzati Tűzoltóság
400.000.-Ft
- Tegyünk Izsákért Egyesület
600.000,-Ft
- Tornasport támogatása
150.000,-Ft
Összesen:
6.150.000,-Ft
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei RendőrFőkapitánysággal kötendő megállapodás alapján az izsáki rendőrőrs működési feltételeinek javítására 2014. évi költségvetése terhére 450.000.-Ft támogatást nyújt.
A támogatások folyósítása a hatályos szabályzat szerint történik és a felhasználásról
szóló beszámolót is annak megfelelően kell elkészíteni. A támogatások kifizetésére
a II. negyedévtől kezdődően, az adott rendezvényekhez kapcsolódóan kerül sor.
A költségvetés elfogadott előirányzatainak megfelelően pályázatok benyújtására
is sor került. Az első a Sportcsarnok felújítása az „Óvodai, iskolai és utánpótlás
sport” pályázati kiírás keretében. A felújítás a parketta minőségének javítására,
illetve a reflektorok cseréjére irányul.
A támogatás mértéke 80 százalékos, így az önkormányzatnak 2.239.377 Ft önerőt
kell biztosítania a 11.196.883 Ft összköltségű munkához.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a XXX. Izsák Sárfehér Napok fesztivál
rendezvényeinek szervezésére a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Itt is 80 százalékos
a támogatás, a projekt tervezett költsége 10 millió forint.
A harmadik pályázat a Művelődési Ház eszköz- és berendezés beszerzéséhez kapcsolódik. A költségvetésbe betervezett 600 ezer forinthoz a pályázatból minimálisan
1,2 millió forint támogatás nyerhető.
A Képviselő-testület elfogadta a 2014. évre szóló közbeszerzési tervet, melyben
jelenleg feladat nem szerepel, mivel a folyamatban lévő - közbeszerzés kötelezett
– pályázatok elbírálási (aláírási) stádiumban vannak. Amennyiben a közbeszerzés
köteles projekt indul Izsák Város Önkormányzatánál, akkor a bekövetkezését követő
testületi ülésen a tervet módosítani kell.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XX.29.) NGM rendelet alapján valamennyi intézményi, társulási alapító okiratot, illetve társulási szerződést módosítani kellett 2014.
február 28-i határidővel.
A leírtaknak megfelelően módosításra kerültek az alábbi dokumentumok:
- Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása.
- A „KÉK-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodása.
- Izsák Város Önkormányzat Alapító okirata.
- Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Alapító okirata.
- Az Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása.
- Az Izsáki Rekultivációs Társulás Társulási megállapodása.
A Képviselő-testület elfogadta a „KÉ –Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló polgármesteri
beszámolót. Döntött továbbá a Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesülethez
történő csatlakozásról.
A Képviselő-testület elfogadta a Royalsekt Zrt-vel kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatos előterjesztést, melynek lényeg, hogy 2014.
március 1-jétől a szolgáltatásért fizetett díjak 5 százalékkal emelkednek.
Az egyebek napirendi pont keretében Mondok József polgármester úr a következőkről adott tájékoztatást:
- 2014. március 15. –i megemlékezés az ünnep napján 10 órakor fog kezdődni, az
általános iskola, Bérces Lajos és Tetézi Lajos közreműködésével.
- Az iskola mindkét épületének felújítására pályázatot szeretnének beadni. Az
ehhez szükséges pénzügyi terv elkészítése már folyamatban van. A részletekről
később tájékoztatást fognak adni.
- 2014. február 12.-én a Kiss Józsefné a Járási Munkaügyi Kirendeltség vezetője

2014. március 20.

előadást tartott Izsákon a közfoglalkoztatással és egyéb munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos pályázatokról, lehetőségekről, tervekről. A jövőben szeretnének
hasonló jellegű előadásokat tartani.
- A közvilágítás korszerűsítésére lehetőség nyílik, de jelenleg az önkormányzat
szerződésben áll az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel. Lépéseket tesznek ez ügyben.
- A Sárfehér Napokkal egy időben Egyesfogathajtó Világbajnokságot rendezhet
Izsák. Az Európa-bajnokságnál még nagyobb volumenű rendezvényre lehet számítani. A világbajnokság költségvetése nem terheli Izsák Város költségvetését, az
teljes egészében a Magyar Lovas Szövetség terhére történik.
Képviselői kérdésre elmondta, hogy a tervezett autóbuszvárók kialakítása már
április hónapban megkezdődik. A fogatpályán jelentkező kullancsveszély elhárításához az egyéni védekezés módját javasolta.
Zárt ülésen egy önkormányzati segélyről, illetve a Duna-mellék Leader Egyesületi
tagság meghosszabbításáról döntött a Képviselő-testület.

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete
A Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó
önkormányzati rendelet módosítása

Izsák Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 131.§ (1) bekezdésében és
a 148. §(5) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
3/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosítása
1.§
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelet (
a továbbiakban:R.) 4-6. §-ai hatályukat vesztik.
2.§
A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
15/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.§
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII.18.) önkormányzati
rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
3. Záró rendelkezések
4.§
E rendelet 1. §-a a kihirdetés napján, a 2-3. §-a 2014. március 1. napján lép hatályba.
Izsák, 2014. február 18.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete.
Térítési díjak
1.) Napközi otthonos óvoda:
a.) tízórai
63 Ft/nap
b.) ebéd
231 Ft/nap
c.) uzsonna
63 Ft/nap
ÖSSZESEN:
357 Ft/nap
2.) Általános iskolai napköziotthon:
a.) tízórai
79 Ft/nap
b.) ebéd
307 Ft/nap
c.) uzsonna
79 Ft/nap
ÖSSZESEN:
465 Ft/nap
3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete.
Szociális alapszolgáltatások térítési díja
1.) Étkeztetés
620 Ft
2.) Házi segítségnyújtás
780 Ft

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatközében eljárva a következőket
rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II.
A költségvetési főösszeg
2.§
(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2014. évi költségvetésének
főösszegét		
615.292 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét 615.292 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 615.292 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetéséből a kötelező feladatok ellátását biztosító
előirányzat főösszege:
553.337 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak előirányzata: 61.995 ezer Ft.
III.
Izsák önkormányzat költségvetési bevételei
3.§
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege 615.292 ezer
Folytatás a 7. oldalon.
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Folytatás a 6. oldalról.
forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támogatás összege 59.460
ezer Ft, melynek részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
Izsák önkormányzat költségvetési kiadásai
4.§
(1) Az önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület
az alábbi részletezéssel határozza meg:
Megnevezés:		
Működési kiadások előirányzata összesen:
511.448 ezer Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:
175.165 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
49.899 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
189.997 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
10.000 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások :
10.000 ezer Ft
f) tartalék:
9.544 ezer Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola
fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, méltányossági ápolási díj kapcsolódó előirányzatok főösszege: 61.955 ezer Ft,melyből
a) személyi jellegű juttatások:
14.426 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
4.180 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
28.142 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
5.207 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások
10.000 ezer Ft
(3) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselőtestület az alábbi részletezettséggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
103.844 ezer Ft
Ebből: beruházások
79.344 ezer Ft
felújítások
14.500 ezer Ft
tartalék:
10.000 ezer Ft
(4) Az önkormányzat 2014. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és
finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Izsák önkormányzat költségvetési egyenlege
5.§
(1) Az önkormányzat 2014. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a bevételi
és a kiadási főösszeg egymással megegyezik.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános és céltartalékot. Az általános működési
jellegű tartalék összege: 9.544 ezer Ft, míg az elkülönítetten kezelt fejlesztési jellegű
céltartalék összege: 10.000 ezer Ft.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek
pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület olyan fejlesztési célt nem határoz
meg, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
IV.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
6.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét
579.102 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a
4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét
233.040 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások
129.196 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás
7.754 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
2.159 ezer Ft.
- dologi és egyéb folyó kiadások
22.896 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai
76.843 ezer Ft.
- egyéb működési célú támogatás
10.000 ezer Ft,
- tartalék
9.544 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások
103.844 ezer Ft, melyből
- beruházások
79.344 ezer Ft
- felújítások
14.500 ezer Ft
- fejlesztési célú céltartalék:
10.000 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 5 fő
(4) A (2) bekezdésben a.) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, méltányossági ápolási
díj) kapcsolódik:
22.306 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
5.306 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó:
1.399 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
394 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai
5.207 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás
10.000 ezer Ft
(5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet, az ellátottak juttatásainak
feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 7. számú
melléklet tartalmazza.
Polgármesteri Hivatal
7.§
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 126.029 ezer forintban határozza meg,
melynek részletezése a következő:
- fenntartói finanszírozás
126.029 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének kiadási
főösszegét 126.029 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás
63.678 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
17.442 ezer Ft
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c) dologi és egyéb folyó kiadások
44.909 ezer Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 19 fő, melyből köztisztviselő 16 fő.
Általános Művelődési Központ
8.§
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 215.349 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése
a következő:
működési bevételek:
215.349 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel
21.335 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
17.135 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel
4.200 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
194.014 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. költségvetésének kiadási főösszegét 215.349 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a
következő:
működési kiadások
215.349 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
87.843ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
25.639 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
101.867 ezer Ft
(3) Az intézmény 2014. évi működési kiadásainak címenkénti bontását a 8. számú
melléklet tartalmazza, az engedélyezett létszám: 39 fő.
(4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz (Általános iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadások előirányzata:
39.649 ezer Ft,melyből:
- személyi juttatás:
9.120 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó:
2.781 ezer Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások:
27.748 ezer Ft.
- engedélyezett létszám: 7 fő.
Egészségügyi szolgálat
9.§
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 13.978 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:
- támogatás értékű bevétel( TB. alapból átvett)
9.360 ezer Ft
- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)
536 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
4.082 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2014. évi költségvetésének kiadási
főösszegét 13.987 ezer Ft-ban határozza meg, mely teljes egészében működési kiadás,
ezen belül dologi és egyéb folyó kiadások.
(3) A feladaton egy helyettesítéssel betöltött álláshely van.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10.§
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 13.347 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése
a következő:
- fenntartói finanszírozás
13.347 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 13.347 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás
és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
10.223 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.968 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
156 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 5 fő.
Gondozási Központ
11.§
(1) A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét
16.751 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel
4.959 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj:
3.865 ezer Ft.
egyéb sajátos bevétel:
1.094 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás
8.590 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az idősek Klubja 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 13.549
ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
5.667 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
1.691 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
6.191 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
VI.
Záró rendelkezések
12.§
Ez a rendelet 2014. február 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014.
január 1. napjától kell alkalmazni.
I z s á k, 2014. február 18.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
A rendelet mellékletei az önkormányzat honlapján www.izsak.hu megtekinthetők.

„PÁHI” AJTÓ-ABLAK
gyártó üzem ajánlata.
Fa-műanyag nyílászárók gyártása, beépítése,
termelői áron!
Érdeklődni:
Góhér Mihály asztalos mesternél
a 06-20-322-82-27 telefonszámon lehet.
vagy Páhi Rákóczi u. 56.
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Tanulmányi versenyek

Mese, mese, mátka …
Február elején tartottuk
hagyományos mesemondó versenyünket az alsó
tagozatos tanulóknak.
Régi fonóbeli hangulatot idéztünk föl, korabeli
tárgyakkal, népdalokkal,
játékokkal emlékeztünk
erre az időszakra. Tizenegy mesét hallgattunk élvezettel, s míg a zsűri elvonult, addig csutkából várat
építettünk, célba dobtunk dióval, népi játékokat
játszottunk. Ezen a mesés délutánon a következő
eredmények születtek:
1-2.évfolyam:
I. helyezett : Zsoldos
Márton 2. a
II. helyezett: Czick
Vivien 1.b
III. helyezett: Perjés
Kenéz 2. b
3-4. évfolyam:
I: helyezett: Lévai
Bernadett 4. b
II: helyezett: Nagy
Márk 4. c
III: helyezett: Juhász
Veronika 3. b
A korosztályok I. helyezettjei eredményesen szerepeltek Ágasegyházán a megyei monda és mesemondóversenyen.
Áprilisban is ők képviselhetik majd iskolánkat a
felsőlajosi körzeti versenyen.
Penczné Oláh Ibolya
Matekverseny
2014 februárjában megrendezésre került az évi szokásos matematika háziverseny az alsó tagozatosoknak. A
verseny dobogósai a következő tanulók lettek:

2. évfolyam:
I. helyezett: Szabó Milán
2. c
II. helyezett: Rácz Virág
2. b
III. helyezett: Szondy
Anna 2. a
3. évfolyam:
I. helyezett: Szabó Enikő
3. b
II. helyezett: Panik
Emma 3. b
III. helyezett: Prikkel
Noémi 3. a és Tóth Rebeka 3. b
4. évfolyam:
I. helyezett: Szabó Zsanett 4. c
II. helyezett: Édes Barnabás 4. a és Kocsis Geonina
4. a
III. helyezett: Geiger Dávid 4. c
Ők öregbítik iskolánk hírnevét az orgoványi területi versenyen, 2014. március 19-én. A győzteseknek
ezúton gratulálunk és szurkolunk a következő versenyen való jó szerepléshez.
Természetismeret házi verseny
2014. február 27-én került megrendezésre az 5.
évfolyam számára a természetismeret verseny. Az
alábbiakban egy résztvevő beszámolóját olvashatjuk.
Amikor megérkeztünk a természet teremhez,

2014. március 20.
mindenki izgatottan várta, hogy milyen feladatok
várnak majd ránk. Ezután sorba álltunk. A gyerekek
megbeszélték, hogy ki kinek a csapatában legyen. A
tanárnők megérkeztek és kinyitották az ajtót. Bementünk a terembe, ott mindenki asztalán állt egy
üveg üdítő, amit kedve szerint elfogyaszthatott.
Leültünk és vártunk, majd elkezdődött a verseny.
Megkapták a csapatok a feladatsort, azt sportszerűen elvégezték csalás nélkül. A 4. csapat nyerte meg
a versenyt, nagyon ügyesek voltak. Én, mint póttag
is kaptam egy oklevelet.
Nagyon jó délután volt. Remélem, jövőre is lesz
ilyen verseny!
Mikus Izabella 5.a
Sport - Torna
2014. március 08-án rendezték meg Budapesten
a Torna Diákolimpia országos elődöntőjét. Az
elődöntőbe Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Győr-Moson-Sopron, Heves és Pest megye, valamint
Budapest bajnokság 1-3. helyezett csapatai jutottak
be. Az izsáki tornászok I., II. és III-IV. korcsoportban
is versenyeztek. Az országos elődöntő tétje, hogy
az 1-4. helyezett csapatok bejutnak az országos
döntőbe.
Alsósaink ügyesen tornáztak, de sajnos nem jutottak tovább. Az I. korcsoportosok VII., a II. korcsoportosok VIII. helyezést értek el. A felsőseink
rutinosan, összeszedetten tornázva IV. helyezettként bejutottak az április 11-12-13-án Budapesten
megrendezésre kerülő Torna Diákolimpia országos
döntőjébe!
Csapattagok:
- I. kcs.: Bencsik István, Bognár Bence, Páli Donát,
Perjés Kenéz és Tóth Marcell
- II. kcs.: Bárdi Áron, Csősz Tamás, Dóczi Márk,
Fekete Lajos, Perjés Bendegúz és Vida Jonatán
- III-IV. kcs.: Bárdi Márk, Hajma András, Konkoly
Dominik, Kovács Milán, Mózes László, Varga István
és Vida Izsák
Szabó József

Félévzáró Bemutató és Farsangi táncház a Sárfehér Néptánc Egyesület szervezésében
keket, a Suttyomba Zenekar pedig kifulladásig húzta a
táncos lábúak örömére. A táncház résztvevői fergeteges
hangulatot varázsoltak a teremben és sokszor támadt

Az óvodások is megörvendeztették a közönséget:
színpadon a Mazsola Csoport

A közös munka meghozta gyümölcsét, hiszen rengeteg
embert sikerült az idei esztendőben is megmozgatni! A
frissen felújított színpadon bizonyította tudását mintegy 100 fő táncosunk, az elmúlt félévben tanultakat
közkincsé téve.
A kezdeti jó hangulat az est végéig (másnap hajnaláig)
kitartott rendezvényünkön, melyre méltán lehetünk
büszkék, hiszen színpadra lépett a Sárfehér Néptáncegyüttes apraja-nagyja. Aki eljött a közel 300 főt vonzó
eseményre a színvonalas műsor után sem unatkozott,
hiszen vetélkedő és kézműves foglalkozás várta a gyere-

A „Szőlőtőkék” (felnőtt tánccsoport) dél-alföldi
csárdással lépett a színpadra
A Szőlőmag Csoport somogyi táncokat mutatott be

az az érzés, hogy bizony kirúgják a ház oldalát.
Egyesületünk ezúton mond köszönetet minden ked-

szendvicskészítésben, a büfében vállaltak munkát, vagy
finom házi süteményeikkel, felajánlott tombola nyereményekkel járultak hozzá az este színvonalához.
Az eseményről készült további fotók megtekinthetők
Egyesületünk Facebook oldalán. (www.facebook.
com/sarfeherneptanc)
A táncosokat felkészítették: Lukácsné Haránt Eszter, Drozdovszky Dóra, Bőtös Barnabás
Fotó: Huszta Anikó

A „Szőlőszemek” egy dél-alföldi összeállítással
arattak nagy sikert

Az iskolai „Támop” csoport moldvait táncolt

ves érdeklődőnek, aki a belépőjegye árával, illetve a
büfében történt fogyasztással, támogatta az esemény
létrejöttét.
Köszönjük azoknak az anyukáknak, nagymamáknak
munkáját, akik kivették részüket a terem díszítésében,

Szőlőfürt Csoport Kalotaszegi koreográfiával
zárta a fellépők sorát
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ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2014
Ön kire szavaz április 6-án?
Április 6-án ismét választ az
ország. Talán ilyen világosan
még soha sem látszott, hogy
mi közül választhatunk. Hiszen úgy a „Kormányváltók”
elnevezés alatt összeállt régi
erők nyolc évi kormányzása,
mint a Fidesz-KDNP elmúlt
négy évi, illetve 1998 és
2002 közötti kormányzati
munkája világosan megmutatták ki mit kínál. Nem az
ígéretek szintjén, hanem a
gyakorlatban. Komoly és sokatmondó összehasonlítási
alap áll tehát rendelkezésre
a döntéshez.
A Gyurcsány, Bajnai, Mesterházy, Kuncze, Fodor
együttes, az egymás után
kétszer megkapott bizalommal visszaélve, a tönk szélére
vitte hazánkat. Munkálkodásuk „eredményeként” 2010ben egy összeomlás szélén
álló országot vett át tőlük a
Fidesz-KDNP. Most mégis
ugyanezek a személyek kérnek ismét bizalmat.
Nézzük címszavakban, s
a teljesség igénye nélkül,
mi is az eddigi kormányzati mérlege a hosszas
marakodás után fogcsikorgatva ismét összeállt
Gyurcsányi koalíciónak:
- Elvették a 13. havi nyugdíjat
- Elvették a 13. havi közalkalmazotti fizetéseket.
- Tizenötször emelték az
áram és a gáz árát (miközben
a kampányban azt ígérték,
nem lesz emelés, az áram
árát duplájára, a gáz árát
háromszorosára emelték),
Európában a legmagasabb
rezsit fizettették velünk.
- Egy évvel csökkentették a
gyes idejét.

- Elvették a gyermekek után
járó adókedvezményt.
- Megszüntették a kedvezményes lakásépítési hiteleket, ezzel
a devizakölcsönök csapdájába
hajszoltak százezreket, akik
most a létükért küzdenek.
- A határon túli magyarok ellen
uszították az itthoniakat a 2004es népszavazáson.
- A 2006-os választás előtt áfát
csökkentettek, további adócsökkentést ígértek. Hatalomra kerülve azonnal visszaemelték az
áfát, s további adókat emeltek.
Vizitdíjat, kórházi napidíjat vezettek be (a kampány alatt ezt is
tagadták, majd megcsinálták), s
Gyurcsány balatonöszödi beszédéből tudhatjuk, tudatosan a hatalom megtartása, megszerzése
érdekében folyamatosan hazudtak, adatokat hamisítottak. Amikor emiatt tüntetések indultak
ellenük, példátlan brutálissal az
emberekre támadtak.
- Óriási IMF hitelt vettek fel
olyan határidővel, hogy annak
visszafizetése az utánuk jövő
kormányt terhelje. A rengeteg
pénz elment, de hogy mire, az
nemigen látszott, hiszen egyetlen értelmes beruházást nem
tudnak felmutatni. Annál inkább a mérhetetlen korrupciót.
Számos bírósági és nyomozási
szakban lévő ügyük van. Csak
néhány ezek közül: nejlonszatyrokban, nokiás és viszkisdobozokban vándorló tízmilliók,
Hagyó, Simon Gábor, Zuschlag
ügyei (utóbbi most felvázolta,
hogyan is működik a szocialista
„pénzügymenet”).
- Mérhetetlenül eladósították
az önkormányzatokat, mivel
olyan feladatokat róttak rájuk,
melyekhez nem rendeltek központi forrásokat.
- A nyolc év alatt, felvett giga-

kölcsönök mellett sem tudták
kihozni az országot az uniós
túlzottdeficit eljárásból, mert
az államháztartási hiány mindig
többszöröse volt a megengedett
3 százaléknak. Közben az uniót
is átverték hamis pénzügyi adatok közlésével.
- Míg kormányzásuk idején
kampányígéreteiknek éppen
az ellenkezőjét hajtották végre
- ha azt mondták adnak, akkor
elvettek -, addig ellenzékben
folyamatosan azon dolgoznak,
hogy hazugságokkal, ferdítésekkel lejárassák a kormányt,
az országot itthon és külföldön.
Látható, a mostani választásokon újra hazugságokkal kampányolnak, hamis videókat
gyártanak, rágalmaznak. De
arra sem restek, hogy saját
hazájukat feljelentsék az uniónál, képviselőik folyamatosan
hazájuk ellen szavazzanak, sőt
maguk diktálták a hazánkat
elítélő Tvares jelentést.
A lista korántsem teljes, de
mindez ékesen bizonyítja, méltatlanok a bizalomra. Nem
bízhatjuk rájuk még egyszer
az ország irányítását, mert az
végleg katasztrófába sodorhat
bennünket.
Nézzük, szintén a teljesség
igénye nélkül, a FideszKDNP 2010-2014 közötti
négy évét, hozzávéve, hogy
az 1998-2002 közötti időszak
kormányzásával is felhozták
az országot. Még Medgyessy
Péter is azt mondta az akkori kormányváltáskor, hogy jó
pénzügyi helyzetben vették át
az országot. Aztán jött az ő nyolc
évük, s a csődközeli állapot.
Tehát a most záruló négy
év címszavakban:
- 20%-os rezsicsökkentés, amely

tovább folytatódik.
- A családi adókedvezmény
visszaállítása és kiterjesztése,
bővítése.
- A Gyed extra bevezetése.
(Nem elvettek a kismamáktól,
hanem lehetővé tették, hogy
munka mellett is megkapják a
Gyedet.)
- Az önkormányzatok adósságának átvállalása. Pártállásra való
tekintet nélkül. (Ezzel szemben
emlékezhetnek Lapmerth Mónika szocialista miniszter 2006-os
megjegyzésre, ahol arról biztosította párttársait, hogy az önkormányzati támogatásoknál tudni
fogják kinek milyen a pártállása,
s ki kaphat támogatást.)
- A devizahitelesek megsegítése.
- A családok további megadóztatása helyett a multik és
bankok bevonása a közteherviselésbe.
- A IMF hitel teljes visszafizetése.
- Az ország túlzottdeficit eljárás
alóli kiszabadítása, immár harmadik éve 3 százalék alatt tartva
az államháztartási hiányt.
- A sok éves stagnálás után a
gazdasági növekedés megindulása, már nem mi vagyunk a
sereghajtók a térségben.
- Az infláció 30 éve nem volt
ilyen alacsony.
- A nők 40 év munkaviszony
utáni nyugdíja.
- A határon túli magyarok állampolgárságának megadása.
- Kórházakat, művelődési és
sport létesítményeket, hidakat,
utakat építenek.
- A kolontári vörösiszap okozta
károk teljes helyreállítása, a
kárt szenvedett családok megsegítése.
- A kampányígéretekkel összhangban tett, s nem azokkal
ellentétes intézkedések a négy
év kormányzása során.
Íme a korántsem teljes mérleg

Szavazzon a nemzet, a családok további
megerősítésére április 6-án
A 2014-es választások küszöbén kötelességemnek
érzem, hogy a Keresztény Demokrata Néppárt
programját röviden megismertessem a választópolgárokkal. Kapjanak lehetőséget a mai túlkínálatból,
legyen lehetőségük választani a pártok programjai
közül. Szíves figyelmébe ajánlom minden választópolgárnak pártunk programját:
„A Kereszténydemokrata Néppárt, amely a Demokrata Néppárt utóda, keresztény eszmeiségű,
önálló programmal rendelkező párt. Eszmevilága a
magyar történelmi múlt Szent Istvánig visszanyúló
keresztény hagyományaiból és az európai kultúra
keresztény gyökereiből, és a modern nyugat-európai
kereszténydemokrata pártok szellemiségéből fakad.
Pártunk az elmúlt időszak viharaiból megújulva,
a tapasztalatokat leszűrve ismét erőteljes hanggal
jelentkezik a közéletben. A Kereszténydemokrata
Néppárt a keresztény értékrenddel összhangban
lévő válaszokat keres a társadalmi élet kérdéseire,
olyan politikai tevékenységet folytat, amely az egész
társadalmi élet értékgazdagodását, demokratikus
fejlődését, a közjó előmozdítását és az emberek,

hazánk és nemzetünk felemelkedését szolgálja.
Meggyőződéssel valljuk, hogy lehetséges a keresztény szellemű és becsületes közéleti és politikai
tevékenység.
Programunk világos üzenet a társadalomnak: a
családok segítése, a nemzet erősítése, a szociális
biztonság programja. Értékeket képvisel, azok megvalósulását szolgálja.
Értékrendünk gyakorlati megvalósulását csak választási siker esetén valósíthatjuk meg. Ezért nekünk
kereszténydemokratáknak két dolgot kell egyszerre
megcselekednünk: saját értékeink hangsúlyossá tételét, és szövetségeseinkkel való összefogás erősítését,
mindezzel segítve a választási győzelmet.”
Úgy gondolom, hogy e rövid idézet is segíthet a
választásban, főleg azoknak, akik még keresik a
számukra is megfelelő programmal rendelkező pártot. Őszinte meggyőződéssel vallom, hogy a KDNP
már bizonyított, és a jövőben is a családok és más
szociális ügyek segítője lesz! Kérem, tisztelje meg
bizalmával pártunkat, a KDNP-t április 6-án!
Nagy Ferenc

a két, bizalmunkért küzdő
főbb erő működéséről. Kiki maga dönt. Bármelyikre
szavazhat, de mindenkinek
tudnia kell, hogy döntésének, vagy nem döntésének
(amennyiben nem megy el
szavazni), igen nagy súlya
lesz. Mert arról születik
döntés április 6-án, hogy
tovább haladjunk-e a magyar családokat, embereket
támogató, nemzeti önállóságunkat, identitásunkat
megőrző, megerősítő úton,
vagy visszatérjenek azok a
magukat baloldalinak hazudó erők, akik a külföldi
bankok, multik adóztatása
miatt aggódnak jelenleg is.
Akiknek még az is feladja
a leckét, hogy normális nevet válasszanak maguknak,
mégis egy országot akarnak
vezetni, s ezért bármire
képesek. Akik ugyanúgy
hazudnak reggel, délben és
este, ahogy korábban tették.
S akikkel kapcsolatban senkinek ne legyenek kéltségei,
kiket fognak szolgálni ha
helyzetbe kerülnek. ENNYI
„CSUPÁN”A TÉT ÁPRILIS
6-ÁN! (Emlékeztetőül és
válaszul azon felvetésekre,
melyek azt mondják semmi sem múlik egy szavazaton, így aztán nem is olyan
fontos, hogy elmenjenek
voksolni. 2002-ben negyvenezer szavazaton múlt,
hogy veszített a jobboldal.
Tizenháromezer szavazókör
volt az országban, vagyis
szavazókörönként három
szavazat hiányzott! Ugye,
több mint elgondolkodtató
e néhány adat!
Április 6-án Lezsák Sándor,
a Fidesz-KDNP jelöltje a jó
választás!
A Fidesz
helyi szervezete

Szerintem...

Izsákon április 6-án fölényesen fog nyerni a
kormányzó pártszövetség, a korábbi eredmények
ezt valószínűsítik. A helyi véleményformálók
eredményes munkát végeztek az elmúlt évtizedekben.
Nekem ezzel nincs bajom, mindenkinek a saját
lelkiismeretével kell elszámolni, ha a mostani
rendszer kiteljesedik és megmutatja igazi arcát. De azt személyes sértésnek veszem, hogy a
kormányfő hülyének néz. Szemrebbenés nélkül
belemondja a kamerába és mikrofonba például,
hogy a magyarok erőfeszítése árán visszafizettük
az IMF-től felvett hitelt.
Csak azt nem teszi hozzá, hogy a forrást újabb
kölcsönből teremtették elő, az Államadósság
Kezelő Központ évek óta kéthetenként 100 milliárd Ft. körüli értékben ad el államkötvényt 1,
3, meg 10 éves lejárattal. Most viszonylag alacsony kamattal, de 2 éve még 6-7 %-on vették a
befektetők az állampapírt. Ezt is vissza kell ám
fizetni, akkor is, ha nem hitelnek hívják, mert
annak olyan rossz csengése van, barátaim.
Csak egy példát akartam felhozni, milyen
trükkel befolyásolják a közvéleményt a sajtón
keresztül, de én és remélem mások is, átlátunk
a szitán.
Szrapkó István
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ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
kedd: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
13-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig
Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
13,30-16 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig
Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
péntek: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor
76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594
Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

Tisztelt Gyászolók!
Az Izsáki Katolikus Temetőkben
továbbra is a Jóindulat Kft. Temetkezés
temet!
Ügyintézéshez hívja Molnár Lászlót!
Tel.: 06-20/3113-572, 06-30/9639-222
Köszönjük!

Március 26. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Az Oltalom Alapítvány
egészségügyi elõadása
20:00: Esélyes – magazinműsor
Március 27. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Előadás az új
földtörvényről
Április 2. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: ITV Híradó
19:55: Esélyes – magazinműsor
20:00: Előadás az új
földtörvényről (ism.)

Kiadó üzlethelyiség!
Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben (volt
virágbolt).
40 négyzetméter + raktár + mosdó
+ udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik

Április 3. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Néptáncos félévzáró
20:05: Táplálkozzunk
egészségesen! II.
Április 9. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: ITV Híradó
19:55: Kamratúra – mezőgazdasági információk
20:35: Táplálkozzunk
egészségesen! II. (ism.)
Április 10. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Néptáncos félévzáró (ism.)

Kiadó!

Kiadó a volt Izsák Kincsei
üzlethelyiség a postával
szemben!
Érd: 06-20-214-1572

Április 16. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
20:05: Táplálkozzunk
egészségesen! III.
Április 17. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:50: Kamratúra – mezőgazdasági információk

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Farkas Enikő Veronika (anyja neve: Farkas
Enikő), Vancsai Csenge (anyja neve: Bozsik Mariann),
Szabó Flórián (anyja neve: Puskás Melinda)
Házasságkötés: nem történt
Meghaltak: Németh László – 73 éves – Izsák, Somogyi
Béla utca 23., Kovács János – 71 éves – Izsák, Zöldfa
utca 14.
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