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Márciusi ünnepünkön
Március 15-én 10 órakor, a sokéves hagyománynak megfelelően az
1848-as emlékmű előtt került sor a március 15-ei városi megemlékezésre. Ünnepi műsort az iskola 6-osai adtak. Beszédet Mondok József
polgármester mondott.
Tisztelt Ünneplők!
1848. február 23-án este
Párizsban forradalom tört ki,
majd másnap, február 24-én
Franciaországban kikiáltották
a forradalmi köztársaságot.
A forradalom szele végig söpört Európán. 1848. március
13-án, Bécsben is forradalom
tört ki. Élére diákok, külvárosi
munkások álltak. Rövid utcai
harcok után elérték Metternich elbocsátását, és az alkotmány bevezetésének
ígéretét.
A forradalmi hullám Magyarországot
is elérte. Amikor
1848. március 14-én
este a bécsi hajóval
megérkezett Budapestre a bécsi események híre, Petőfi így
fogalmazott: „Íme
a forradalom förgetege már itt zúg a
közeli szomszédban.
És mi tétovázunk?
NEM! Cselekedni
fogunk! Tenni kell,
és mindjárt holnap,
hátha holnapután
már késő lesz.
És nem tétováztak,
másnap cselekedtek.
Március 15-én reggel
Petőfi, Vasvári, Jókai
vezetésével a Pilvax
kávéházból indult
a fiatalok lelkes kis
csoportja, akikhez
előbb az egyetemisták csatlakoztak,
majd a pesti polgárok és a József napi
vásárra felsereglett vidékiek
is. Ezzel megindult a dicsőséges forradalom, melynek politikai követeléseit a 12 pont,
érzelmi töltöttségét pedig a
Nemzeti dal hűen tükrözi.
Mindezeket egy mondatban
így lehet összefoglalni: a haza
mindenekelőtt!
’48-as elődeink számára a
haza fogalma összekapcsolódott a nemzeti önrendelkezés
megteremtésével, hiszen csak
ez tehette lehetővé a külső
beavatkozási törekvések elhárítását, amelyek a magyarság
rovására avatkoztak a nemzet
belső életébe. Talán nem erőltetett párhuzam, ha mindezek
kapcsán most sokaknak jut
eszébe mindaz, amit az Európai Uniótól kap hazánk. Hogy
kitartó szívóssággal próbálják
Magyarországot elmarasztalni
olyan ügyekben, melyekhez
hasonlókkal más tagorszá-

gokban is találkozhatnak, ám
ott nem teszik szóvá azokat.
Csakis nálunk.
Hogy mennyire egyet akart
1848-ban a nemzet azt igen jól
mutatja, hogy amikor kiderült,
hogy a nemzeti önállóság békés úton nem valósítható meg,
Kossuth hívó szavára a nemzet
szinte egy emberként ragadott
fegyvert a külső támadókkal
szemben. Nem mérlegelve,
hogy van-e esély a győzelemre,

a hatalmas túlerővel szemben. A nemzet függetlensége,
becsülete, polgárainak önbecsülése volt a tét, melyekért
harcolni kellett még akkor is,
ha a túlerőn e harc elbukott.
Hogy milyen erőt ad, ha egy
kis nép az igazáért, szabadságáért küzd, azt jól példázza, hogy Európa akkori két
leghatalmasabb birodalma,
a Habsburg Birodalom és a
cári Oroszország csapataival
szemben diadalmas csatákat
vívtak szabadságharcosaink.
E csaták emlékét ma is történelmünk dicső eseményei
között őrzi a hálás utókor.
Mert csak hálával gondolhatunk szabadságharcunkra. Bár
’48-ban a függetlenségi háborút elvesztettük, a haladás
csatáját azonban megnyertük.
Máig ható fejlődés indult meg
forradalmunk nyomán.
Az 1848-as forradalom arra is

figyelmeztet bennünket, hogy
a nehézségek nem hátráltathatnak meg senkit sem. Igaz
ez arra az esetre is, amelyben
ma van a világ és hazánk. Az
általános gazdasági válság
okozta nehézségeket is le kell
győznünk. Ám ez csak elszánt
összefogással történhet meg
ma is. Megnyugvással tapasztalom, hogy az izsákiak értik,
hogy az a gazdasági környezet amelyben jelenleg élünk
beszűkíti úgy az egyéni, mint
a közösségi lehetőségeket.
Egyre kevesebb pályázat kínál
támogatást egy-egy fejlesztési
feladat elvégzéséhez. Önkormányzatunk,
képviselő-testületünk ezzel
együtt is megtesz mindent
azért, hogy e
nehéz körülmények közepette
is fejlődhessen
városunk. Ennek köszönhetően az elmúlt
évben is születtek eredményeink, például útfelújításokban
és az iskola kisebb fejlesztésében. Természetesen azon
vagyunk, hogy
az idei esztendő is hozzon
előrelépést.
Tisztelt Emlékezők, Hölgyeim és Uraim,
kedves fiatalok!
1848 olyan
példát állított
elénk, amelyből ma is merítenünk kell, ha nemzetünknek
méltó jövőt szánunk az új
európai világban. Az egykori
forradalmi tavasz óta eltelt
164 év alatt sok vihar tépázta
ezt a hazát és nemzetet. Annyi, amennyibe más nemzetek
talán végleg belerokkantak
volna. A magyarság azonban
mindig talpra állt. Hogy ezt
meg tudta tenni, ahhoz kellett
1848 élő üzenete, erőt adó
példája. Ez adjon erőt most
is, amikor azt látjuk, hogy
az egykor oly vágyott Európa
nem egészen úgy kezel bennünket, mint azt a kontinens
védelmében évszázadokon át
vívott harcaink és valós mai
teljesítményeink alapján elvárhatnánk. De ne csüggedjünk,
mint minden nehézségen ezen
is úrrá leszünk, közös összefogással. Ebben bízva köszönöm
meg figyelmüket, köszönöm,
hogy meghallgattak!
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Teremlabdarúgó torna
Topa emlékére

Az emléktorna díjait Topa özvegye és fia adta át
Egykori játékostársai, barátai,
tisztelői a hónap elején emléktornát rendeztek Tóth Mihály, vagy
ahogy a labdarúgás kedvelői és az
őt kedvelők mindig is nevezeték,
Topa tiszteletére. A szerény,
mindenkivel mindig udvarias
sportember, aki igen sokat tett
a helyi labdarúgásért, közel egy
évtizede nincs már köztünk. A
sportág kedvelői azóta hiányolják játékosként és szervezőként
végzett munkáját és segítő személyét. Emléke mindig is élt
körükben, ám szeretnék, ha a
szélesebb közönség is emlékez-

ne Topára, ezért hívták életre a
tornát, melyet a jövőben minden
télen meg kívánnak rendezni.
Már az első alkalom is igen jól
sikerült, sportszerű, izgalmas
mérkőzéseken csaptak össze
a kaskantyúi, kiskunlacházi,
kunszentmiklósi soltszentimrei,
izsáki és tabdi-i csapatok. A torna
győztese az izsáki együttes lett.
A kupát Topa özvegye és fia adta
át. Mindketten meghatódott
örömmel fogadták, hogy szerettük emléke ma is él egykori
társaiban, s ilyen szép emléket
állítottak neki.

Torna Diákolimpia
országos elődöntő

Az I-II. korcsoportos csapat
a dobogó 3. fokára állhatott

A III-IV korcsoportos csapat
4. helyezett lett

A versenyt március 11-én Kecskeméten rendezték meg. A területi döntőn Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád, Pest és Tolna megye
legeredményesebb csapatai vehettek részt. A csapatversenyben
az I-II. korcsoportosok között az
izsákiak a 3. helyezést érték el!
Csapattagok: Vida Jonatán,
Bárdi Áron, Hajma András,
Deák Trisztán, Mózes László,
Lakos Lajos és Farkas Balázs.
Az egyéni összetett versenyben
Lakos Lajos 2. helyezést ért el!
Az alsósok ezzel az eredménnyel továbbjutottak az április

1-én, Makón megrendezésre
kerülő Torna Diákolimpia országos döntőjébe!
A III-IV. korcsoportosok csapatversenyében felsőseink 4.
helyezettek lettek.
Csapattagok: Bárdi Áron, Oláh
Nándor, Konkoly Dominik, Kovács Milán, Józsa László, Langó
Zoltán.
A felsősök Diákolimpiai versenyzése a 2011-2012-es tanévben befejeződött.
Az egyéni összetett versenyben
Langó Zoltán 4. helyezett lett!
Sz. J.
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. oldal

2012. március 22.

Kultúra és művelődés Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
A kultúra az emberiség által
létrehozott szellemi és anyagi
értékek összessége, a művelődés
pedig az a tevékenység, amellyel
az ember ezeket az értékeket
növeli, ismeret bővítése, ízlés
finomítása és magatartás formák
minőségi, hasznossági fejlesztése
által az empátia hatékonyságának
érdekében.
Helyi médiánkban biztosan többirányú vélemény jelenik majd
meg az orgoványi drámacsoport
Izsákon 2012. február 24-én tartott előadásával kapcsolatosan.
Művelődésünk állóvizét kavarta fel
nem vak azért, mert ébresztőt fújt,
hogy nekünk is kellene valamit
kezdenünk ezen a téren, de azért
is, mert olyan alapvető életkérdést hozott elő, mint a házasság,
hasznos élet, szenvedésben való
helytállás,...
Néhány gondolatomat hadd adjak közre a következőkben:
Nem ártott volna a nagyközönség
számára előre tájékoztatást adni a
szerzőről és a műről. Utólag derült
ki, hogy a rendezés miatt ez utólagosan történt - terv szerint.
Kicsoda a „szerző”: Polcz Alaine?
/ále’n - francia név/. 1922. október
7-én született Kolozsvárt és 2007ben halt meg Magyarországon.
Mészöly Miklós felesége volt.
„Asszony a fronton” című regénye
az év könyve lett 1991-ben.
A II. világháború ideje alatti sok
szenvedése a szenvedők felé fordította életpályáját. Elmebetegekkel,
gyermekek ideg-problémáival foglalkozott mint pszichológus-író. A
SOTE klinika munkatársa volt és a
haldoklás is fő érdeklődési körébe
tartozott a segítés szándékával.

Ennek érdekében indította el a
Hospis mozgalmat. Erőn felüli
vállalás jellemezte életét.
A „színmű” kiválasztása és előadása a szerző életeseményeinek
- mondhatni - évfordulóin történt,
mert 90 éve született, és 5 éve halt
meg. Feltétlen tanulsága életének,
hogy nem szabad feladni! A legnagyobb mélységből is van kiút. Ez
a kiút a szenvedőkkel és a bajban
lévőkkel való szeretetteljes és türelmes törődés.
Megállapíthatjuk továbbá, hogy
Orgovány élen jár kulturális programjaival. Nálunk történt vendégszereplésükben pedig kifejezetten
szenzációs volt a szereplő házaspár
cseréje!
A hasznos, mindenképpen sok
hatást gyakorolt vendégszereplés
arra is felhívta a figyelmet, mennyire hiányzik a színpad és a nagyobb befogadóképességű terem!
/Művelődési Házunk felújítás
alatt áll!/
A Tegyünk Izsákért Egyesület
szervezésében megvalósult első
rendezvényre Izsák lakossága
dicséretesen mozdult. Idővel fiatalokat is meg kellene szólítani
nekik való művekkel.
Köszönet illesse a Vínó Étterem
tulajdonosát, aki befogadott és
példásan helytállt a rendezvény
sikere érdekében!
/Az előadás témájának komolysága: a házasság értéke, a kitartó
szeretet értéke nem engedné meg,
de mégis az „Asszonyok dicsérete”
cím kapcsán huncutul felvetődik
bennem a kérdés: és mi van a szegény, „védtelen” férjekkel??/
Bérces Lajos műv. és
okt. biz. elnöke

A Katolikus Karitász
Alapítványról
A karitász a görög eredetű caritas szóból származik, melynek
jelentése: szeretet. Szervezetünk
alapvető célkitűzése, hogy ezt
a szeretetet valósítsuk meg
embertársaink körében. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a
plébániai karitászcsoportokban
dolgozó önkéntes karitászmunkatársaink tevékenységei által a
segítő szeretet eljusson az általunk támogatott emberekhez. A
szeretetszolgálatot közösségben
gyakoroljuk és ezekbe a közösségekbe szeretettel várunk minden
érdeklődőt. Ön akár segítségre
szorul, vagy mások számára kér

segítséget, akár lehetőséget keres a segítségnyújtásra: nálunk
jó helyen jár! A 1365-ös segélyvonal hívásával is támogathatja a
rászorulókat. Minden hívás 100
forint segítséget jelent.
Alapítványunk 1991-ban lett
bejegyezve, 1998 óta közhasznú
szervezetként tevékenykedünk.
Munkánkról, programjainkról bővebben olvashat honlapunkon, vagy kérdezheti helyi
munkatársainkat. Ha szívesen
felvenné velünk a kapcsolatot,
kérjük keresse Nagy Ferencné
Szegedi Etelkát.
Karitász Alapítvány

Az Izsákért
Közalapítvány közleménye
Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1% - val támogatták az alapítvány
céljait. 2011-ben a pótlólag érkezett összeggel együtt 338.023,forint összeg érkezett az alapítvány számlájára az 1% felajánlásokból, melyet a művészeti csoportok és sport- valamint tanulmányi
tevékenység támogatására fordítottunk. Kérjük, hogy adójuk 1%
- nak felajánlásával a későbbiekben is támogassák alapítványunkat!
Adószámunk: 18351851-1-23.
Köszönjük továbbá az egyéb pénzügyi támogatásokat is!
Kuratórium

Szövetkezetének tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

Az elmúlt negyedszázad leghidegebb tele után a szőlővessző
hajtatási eredmények fajtától,
kondíciótól függő eredményeket
mutatnak. Ahol az ültetvények
jó gazda gondosságával ápoltak,
műveltek, a hajtatási eredmények biztatóak, térségünkben
10-50 százalék főrügykárosodást
mutatnak, amely káresemények
metszéssel még korrigálhatók.
„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kertészeti főfelügyelője Matula Árpád elmondása szerint a fagykárok mértéke
a megye összes, mintegy 9 ezer
hektárt kitevő gyümölcsösében
és 18-19 ezer hektárnyi termő
szőlőjében az ültetvények fajtájától, fekvésétől és egészségi
állapotától függően meglehetősen változatos képet mutat.
A déli területeken várhatóan
súlyosabbak a károk, hiszen
februárban volt olyan éjszaka,
amikor Kecskeméten mínusz
24, míg Baja térségében mínusz 26 Celsius fokot mértek.
Ekkoriban Kéleshalmán volt a
leghidegebb, ahol egészen mínusz 29 Celsius fokig süllyedt a
hőmérők higanyszála. A szőlő,
terméstadó főrügyei mínusz 1617 Celsiusnál hidegebb időben
károsodnak, sőt, mínusz 22 fok
alatt a fás részek elfagyásával is
számolni kell. Ennek megfelelően a Baja környéki szőlőkben
helyenként a 70-80 százalékot is
elérheti a fagykár mértéke, ám a
magasabban fekvő területeken kisebb dombokon, löszhátakon
- ennél lényegesen kedvezőbb
lehet a helyzet. A gyümölcsösökben a kajszibarack sínylette

meg leginkább a zord telet. Itt
megyei szinten is jelentős a kár,
az első bejelentések 60-80 százalékos veszteségekről szólnak. Az
őszibarackosokban ugyanakkor
50-60 százalékosra becsülhető az elfagyás mértéke, míg a
meggy, a cseresznye és a szilva
ültetvényekben csak szórványos,
kisebb fagykárok látszanak, az
alma pedig - mely eredendően is
ellenállóbb a fagyokkal szemben
- komolyabb baj nélkül vészelte
át a három héten át, tartó, kemény hideget. Az érintetteknek
érdemes a veszteségek összesítésével legalább április közepéig,
a rügyfakadásig várniuk. Igaz,
a fagykárok következményei a
kihajtott rügyek elszáradásával
még ezt követően, egészen nyár
közepéig „kísérthetik” a termelőket.”
Ne felejtsük el, bármilyen
elemi kár érheti is az Alföldi
szőlőtermesztést, az Alföldön a
szőlőtermesztés hagyományait,
jövőjét senki nem vitathatja.
Szükségességét alátámasztja,
hogy a szőlő és bor mintegy
30.000 családnak ad megélhetést, vagy kiegészítő jövedelmet
e térségben. Mi sem jellemzi
fontosságát jobban, mint a
mondás mely szerint: „Szőlőt
termeszteni nem az Alföldön
lehet leggazdaságosabban, de a
növénykultúrák közül az Alföldön a szőlőt lehet leggazdaságosabban termeszteni.”
Március 26-ig jelentkezhetnek
azok a termelők, akiket 2011.
november 1. és 2012. március
10. között ért mezőgazdasági
kár. Az agrárkár-megállapító

szervnél, vagyis a károsodott
terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál lehet
bejelenteni a mezőgazdasági
káreseményt.
Fazekas Sándor miniszter a
vidékfejlesztési tárca március
15-i ünnepségén Életfa gyémánt
fokozat kitüntetést adott át, a
100 éves Izsáki K. Szabó Sándornak, embersége, munkássága
elismeréseként, akinek az Izsáki
Gazdakör nevében ez alkalommal is külön gratulálunk, a Jóisten még sokáig éltesse erőben,
egészségben. Gazdakörünk a jól
ismert Izsáki szépkorú kertészt
az Önkormányzattal közösen
terjesztette fel kitüntetésre a
VM felé, példamutató munkásságának, életútjának, újabb
elismeréseként.
- Az AKG támogatott területekre a levélanalízis, talajminták
szűkített, bővített körű vizsgálatának a lehetősége a Szövetkezeten keresztül, begyűjtéssel,
szállítással együtt kedvezményesen továbbra is biztosított.
A vizsgálatok paraméterei, díjai
a szövetkezeti irodán megtekinthetők.
-A szövetkezet tagjai továbbra
is kedvezményes áron rendelhetnek és igényelhetnek termékeket, vehetnek igénybe szolgáltatást a szövetkezeti irodán.
Kérdéseikkel telefonon kívül
interneten is (aranysarfeher@
sv-net.hu) kereshetnek bennünket. A weblapon is igyekszünk
friss információkkal segíteni
tagjaink tájékozódását.
Vezetőség

Kedves Izsákiak!
Örömmel
számolhatunk be Egyesületünk által első
alkalommal szervezett „pinceszínházi” előadásáról, melynek
sikere minden várakozásunkat
felülmúlt.
Ezen alkalommal az Orgoványi
Kulturális Egyesület tagjai, „A
nők dícsérete” című Polcz Alaine pszichológus írónő élettörténetének részletét mutatták be,
Gellér Imréné drámapedagógus
rendezésében.
Rendhagyó módon kezdődött
az előadás, hiszen a közönség
csak a színdarab megkezdése-

kor foglalhatta el helyét. Így az
előadás végén volt csak lehetőségünk, hogy a közönség számára bemutassuk a művet, az
előadókat, illetve pár gondolat
erejéig jövőbeni terveinket.
A darab hangvétele a II. világháború hangulatát idézte,
mely a düh, a tehetetlenség és a
megaláztatás érzéseit kavarta fel
a jelenlévőkben. Mindemellett
komoly üzenetet is közvetített,
mégpedig a szeretet adása és az
önzetlen segítés annak, akinek
szüksége van rá.
Köszönetet szeretnénk mondani a Vino Étterem tulajdo-

nosának, Prikkel Lászlónak
a helyszín biztosításáért és a
vendéglátásért.
A következő alkalom 2012.
március 30-án 19 órakor lesz,
amikor a meghívott színjátszócsoport a Csonka Színkör (Soltszentimréről) lesz. Izgalommal
várjuk előadásukat, melyben
három rövid vidám darabot láthatunk majd.
Mindenkit szeretettel várunk!
Belépés: becsületkassza
Tegyünk Izsákért Egyesület
Varga István elnök
Sörösné Boldoczki Tímea
titkár

Iskolai beiratkozás
Ideje: 2012. április 16. hétfő 8-12 óráig és
14-16 óráig és 2012. április 17. kedd 8-12
óráig
Helye: központi iskola titkári iroda
Szükséges iratok:
* óvodai szakvélemény,
* orvosi igazolás,
* szülő személyi igazolványa,
* gyermek születési anyakönyvi kivonata,
* lakcímkártya,
* gyermek TAJ - kártyája,

* az okmányirodában kapott nemzeti egységes
kártyarendszer-adatlap (diákigazolvány igényléshez),
* 1400,- Ft diákigazolványra,
* 1100,- Ft iskolai emblémával ellátott tornapólóra,
* a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben
meghatározott ingyenesség igénybevételére
vonatkozó igazolás.
Kérjük, szíveskedjék gyermekét magával hozni
a beiratkozásra. Gera Árpádné igazgató
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2012. március 22.
Izsák városában közhírré tétetik
- és örvendünk, ha a hír messzibb vidékre is száll - hogy

TAVASZHÍVOGATÓ
ZÖLDÁGJÁRÁS
lészen Folyó év Böjtmás havának (március) 31. napján.
Gyülekező: a „Morgó Kútnál”
(Kossuth és Csokonai utca sarka)
a déli harangzúgás után 3 és fél órával
A sétát vezeti Lukácsné Haránt Eszter,
Őt követik az izsáki néptáncos gyermekek.
A szökőkútnál mindenki örömére körtáncba hívjuk az
érdeklődőket.
Tekintettel a böjti időszakra, a hangoskodás kéretik
mellőzni a felvonulás során.
Várjuk a Sárfehér hazájának apraját, nagyját, hívogassuk
együtt a tavaszt!
(Ha a böjti szelek a gúnyánkat erősen fújják, a hagyományőrző
körjátékokat a Vino fogadóban járjuk el.)

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...mindenki egyetért abban, hogy március 15e az egyik legszebb nemzeti ünnepünk, amely a
legközelebb áll a magyar szívekhez. Szép ünnepünkön 1848-as forradalmunk évfordulójára,
népünk szabadságra ébredésére emlékezünk,
mely ébredés, mint egykor forradalmunk is, éppen egybe esik a
tavasz érkezésével, a természet újraéledésével. Ez az újraéledés
igen szép szimbóluma mindannak, amit forradalmunk jelent - a
hosszú dermedt rabságból való ébredést. Ugyanezt szimbolizálja
az a harmadik momentum is amit mindezek mellé még oda állíthatunk, hogy március 15-e az ifjúság, az új élet reménységének
ünnepe, hiszen 1848. március 15-én a magyar ifjúság, a márciusi
ifjak Petőfi, Jókai, Vasvári, Irínyi és a többiek indították el azt a
forradalmi folyamatot, amely példája lett az akkori Európának
és példa mindmáig azok számára, akiknek fontos a nemzeti
önrendelkezés, a függetlenség, a szabadság.
Gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy március 15-én minden
magyarnak el kell gondolkodnia azon, hogy mi is a haza, mi a
szabadság, a függetlenség, és mit jelent ma magyarnak lenni.
Milyen áldás, vagy kihívás ez. A forradalmunk óta eltelt 164
évben sokszor került veszélybe a nemzeti függetlenség eszméje.
Ilyenkor emlékezni is csak titokban lehetett. Ma már szabadon
ünnepelhetünk, ám a nemzeti függetlenség ügye ismét fontos
kérdéssé lett. Láthatjuk ezt azokból a hazánk ellen indított dühödt külföldi támadásokból, amelyekkel egyre gyakrabban kell
szembesülnünk. Ezen támadások egyik legfőbb kiváltója, hogy
az új magyar alkotmányba belefoglaltuk, a haza, a nemzet, a
család és a keresztény gyökereink fontosságát, mint számunkra
alapvető értékeket.
Gondolom, akik kicsit is ismerik a történelmet tudják, hogy
a fentebb felsoroltak olyan értékek, amelyek nélkül ma nem
létezhetne az az Európa, s az az Európai Unió, amelyből oly
vehemensen támadnak most bennünket. Ahogy ezen eszmények
nélkül mi sem lehettünk volna századokon át Európa védőbástyája a keleti terjeszkedőkkel szemben, amely szerepünk igen
csak jól jött akkoriban a most oly „hálás” nyugat számára.
Gondolom, sokan remélik, hogy ma sem az az igazi Európa,
amelyet a korlátolt szemléletû brüsszeli uniós bürokraták
testesítenek meg. (Akiket a német RTL Televízió szenzációs
anyagban leplezett le. Riportjukból világosan kiderült milyen
erkölcsiségű emberek is ágálnak ellenünk. Láthattuk, hogy a
havi 4 millió forintnak megfelelő bérükért, hogyan nem járnak
be az ülésekre, hogyan csalnak, trükköznek, írnak alá hamisan
jelenléti íveket, hogy a napidíjat azért felvehessék, s miként
dobatják ki, s fenyegetik meg az ezt leleplező riportereket. S
még ők leckéztetnek bennünket, sajtószabadságból, s hasonlókból.) Nem, nem ők Európa! Nem hagyhatjuk, hogy velük
legyen azonos Európa! S ennek minél előbb komoly hangot is
kellene adnunk, adófizető európai polgároknak, hiszen a mi
pénzünkön szórakoznak az urak és hölgyek. Mi magyarok járhatnánk ebben élen. Nekünk már úgy sincs vesztenivalónk, hiszen
bármit teszünk, bármilyen igyekezettel teljesítjük a brüsszeli
követeléseket, tőlünk semmi sem elég. Ami más országoknak
megbocsátható, nekünk nem. Mi üldözendő páriák lettünk.
Nem, ez nem Európa, s pláne nem a népek Európája, amelyet
századokon át védtünk! Vagy ha mégis, akkor nekünk ebben
már semmi keresnivalónk...
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Könyvtári Hírek – A 2011-es év
összegzése
Igen mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött, a sok
színes program mellett a szervezeti átszervezések is számtalan
feladatot állítottak elénk a 2011es évben.
Az elmúlt év folyamán összesen 13.358 alkalommal tértek
be intézményünkbe olvasni vagy
számítógépet használni a gyerekek és felnőttek. A kölcsönzők
száma 9 ezer volt, míg összesen
28 ezer könyv kivételét tudtuk
regisztrálni az egy év alatt. Nagy
örömünkre szolgál, hogy egyre
több látogatónk veszi igénybe
otthonról is szolgáltatásainkat.
Az év folyamán létrehozott
izsak.mklib.hu weboldalon elérhető „online adatbázisban”
folyamatosan keresgélnek olvasóink. Sokan a katalógusban
tallóznak, böngésznek. Örömmel tölt el minket, hogy a folyamatos munkánk eredményeként
egyre több könyv borítóképe és
rövid tartalmi ismertetése is
megtalálható az internetes katalógusunkban, ezzel is segítve
az olvasóink otthoni választását.
Az iskolával való szoros együttműködésnek köszönhetően a
felsőbb évfolyamosok könyvtári
óra keretében ismerkedhetnek
az adatbázisunkkal, így a keresések magas száma mellett,
egyre többen vannak azok is,
akik előjegyeztetik magukat az
új könyvekre, illetve a náluk lévő
könyveket az internet segítségével hosszabbítják meg.
Sajnos a gazdasági folyamatok
hatására könyvtárunkban is egyre csökken a beszerzésre fordítható összeg nagysága. A tavalyi
évben a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával - a Márai-program keretében - könyvtárunk
214 könyvvel gyarapodott, valamint saját forrásból 88 kötetet
sikerült beszerezni. A 2011-es
évben elvégzett leltár törléseit
követően a tejes állományunk
kis híján eléri a 26 ezer kötet. A
Márai-programban elsősorban
magyar nyelvű szépirodalmi, ismeretterjesztő és ifjúsági könyvek kerültek az állományunkba.
Saját forrásból pedig az olvasói
igényeket mérlegelve, a legnépszerűbb, leginkább keresett
felnőtt szépirodalmi munkákat

vásároltuk meg. A nálunk nem
található dokumentumokat
más könyvtárak állományából
igyekszünk beszerezni. A könyvtárközi kölcsönzések egyre növekvő száma is bizonyítja, hogy
megpróbáljuk olvasóink minden
igényét kielégíteni.
A 2011-ben szervezett 29 rendezvényünkön 1638 fő vett
részt. A legnagyobb népszerűségnek a helyi alkotók (Baksa
Ferenc, Böcskei Imre, Márki
Nóra Jázmin, Muzslai Katalin)
munkáit bemutató kiállítások
örvendtek. A művészekkel ápolt
személyes, jó kapcsolat lehetővé
tette, hogy a kiállításra ellátogató iskolás csoportok személyesen tehessék fel kérdéseiket
az alkotóknak. Így a műveken
kívül kicsit az alkotás folyamatába is betekintést nyerhettek az
érdeklődők. Emellett a Magyar
Kultúra Napja és a Költészet
Napja alkalmából az iskolával
közösen megrendezésre került
zenés előadás is népszerű volt.
Valamint a megyei könyvtárral
közös programjainkon, az Internet Fiestán és az Országos
Könyvtári Napokon is magas
volt a részvétvevők száma.
Könyvtárunk az ÁMK létrejöttét követően még aktívabb rész
vállat a könyvtári órák megtartásában is. A szaktanárokkal való

előzetes egyeztetést követően
délelőttönként várjuk az osztályokat a foglalkozásokra. Valamint az óvodásokat is szívesen
fogadjuk a nyitvatartási időn kívüli is, hogy megismerkedjenek
a könyvek, mesék birodalmával.
A játékos könyvtárismertetés
mellett mese délelőttöket és
diafilmvetítéseket is tartunk
nekik.
Reméljük az idei évben is elmondhatjuk majd, hogy minden
ötödik izsáki lakos aktív használója könyvtárunknak. Valamint
az elmúlt évhez hasonló színes
programokkal sikerül még élvezetesebbé tennünk az intézmény
látogatását. A soron következő
rendezvényünk a 2012. március
23-30 között megrendezésre kerülő „Internet Fiesta 2012”, ahol
a munka és tanulás internetes
lehetőségeivel ismerkedhetnek
a résztvevők.
Szeretettel várjuk továbbra
is minden kedves jelenlegi és
leendő olvasónkat!
Nyitva tartásunk:
Hétfő: 13-17 óra
Kedd: 8-12 és 13-15 óra
Szerda: 13-17 óra
Csütörtök: 13-17 óra
Péntek: 8-12 és 13-15 óra
Szombat: 8-12 óra
Horváth Anikó

K. Szabó Sándor kitüntetése
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter március 15-e
alkalmából az Életfa Emlékplakett Gyémánt Fokozata kitüntetést adományozta K. Szabó
Sándornak, akit a Gazdakör és
az Önkormányzat terjesztett föl
az elismerésre. A kitüntetés miniszteri indoklásában egyebek
mellett ez olvasható: az izsáki
Sárfehér Tsz. nyugalmazott
elnökének, a magyar földért, a
kertészetért végzett áldozatos,
önzetlen munkájáért adják az
elismerést. A kitüntetést március 13-án Budapesten adta át
Fazekas Sándor miniszter.

IZSÁKI Hírek
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A kalauz

Amikor az ember életkora súrolja
a 90-dik évet, sok emlék halmozódik fel agytekervényeiben. A rendszerváltásból is többet átéltem
(átvészeltem), de most nem erről
van szó. Inkább azokról a hétköznapi, mindennapi kis eseményekről, történésekről (sztorikról)
amelyek valójában kitöltötték az
életemet. Ezek között voltak életveszélyesek (háború, közlekedés,
betegség) régen elfelejtett közömbösek és humorosak. Talán ezekre
emlékezem vissza a legjobban és
legszívesebben. Szóval az elmúlt
több mint harmincezer nap alatt
sok minden történt velem. Órákban már nem is számolom, pedig
néha egy óra alatt is történnek az
emberrel sorsdöntő, sorsfordító
események. Az alábbi kis történet
nem ezek közé tartozik.
Az elmúlt hét egyik álmatlan
éjszakáján (sok van ilyen) eszembe jutott egy régi fiatalkori kis
humoros történet.
Barátommal gyakran utaztunk
fel vonattal Budapestre, főleg
élelmiszeres nagy csomagokkal,
hogy azt ott értékesítsük. Ez
abban az időben történt, amikor
a személyvonaton tilos volt élő
állatot (baromfit) szállítani.
Volt egy kekeckedő, a szabályzatokat betű szerint értelmező,
mindenben hibát kereső és találó
kalauz. Ha a felső csomagtartóra
tettük a csomagot, akkor azt
kifogásolta, mondván, ha fékez a
vonat ráesik valakire, egyébként
is túlsúlyosnak találta azokat.
(Ami igaz is volt.) Ha a pad alá
tettük a csomagot, azt kifogásolta,
hogy mit rejtettünk a pad alá. Ha
lehúztuk az ablakot ártott neki a
huzat, ha nem, akkor pedig ártott
neki a dohányfüst. Szóval, amibe
lehetett (és amibe nem) mindenbe
belekötött. Ennek aztán nemegyszer az lett a következménye,
hogy elővette kis blokkfüzetét és
megbírságolt bennünket.
De egyszer aztán vége lett ennek
a nagy kekeckedésnek. Barátom
ugyanis igen élethűen tudott különféle állati hangokat utánozni.
Kutyát, (fajta szerint) macskát,
baromfit és más háziállatokat.
Azon a napon, amikor ez az

Tisztelt
Adózók!
Kérjük, adójuk 1 %-ával
támogassák a Tanítók
Alapítványa az Izsáki Erdei
Iskoláért alapítványt.
Adószám:
18354311-1-03.

Köszönettel: Kuratórium

Tisztelt
Adózók!

Kérjük, adójuk 1 %-ával
támogassák az Izsákért Közalapítványt. Felajánlásukkal
a helyi kulturális-, sport- és
közösségi élet színvonalasabbá tételéhez járulnak hozzá.
Adószám:
18351851-1-03.

Köszönettel: Kuratórium

ominózus eset történt, barátom
megviccelte a kalauzt. Amikor
hivatalos arcot öltve lekezelte a
menetjegyeinket, át akart menni a
másik vagonba, de mikor megfogta
a kilincset, barátom nagyon élénk
és nagyon eredeti csirkecsipogást
hallatott. A kalauz azon nyomban
visszafordult és dühösen feltette
a kérdést: Ki szállít itt csirkéket?
De mivel a kérdésre senki nem
válaszolt, dühösen ránk csapta a
fülke ajtaját és újfent elviharzott
(volna) de akkor barátom hangot
váltott és élénk kotlós-rikácsolásba kezdett. A kalauz ekkor
ismét visszarohant, de már nem
kérdezett semmit, hanem nagy
dühében térdre, könyökre (vállra)
támaszkodva végig megrázta a
padok alatt a csomagokat, várva,
hogy melyikben szólal meg a
kotlós, de ekkor érdekes módon
a kotlós néma maradt. Dühében
nem csak a mi fülkénket, hanem a
vagon valamennyi fülkéjét hasonló helyzetben feltörölte, természetesen eredmény nélkül, de ezáltal
az aznapi takarítónak a munkáját
lényegesen megkönnyítette.
Érdekes módon a kalauz ettől a
naptól kezdve javunkra megváltozott. Egyik ismerősöm mesélte,
hogy ő árulta el a kalauznak, hogy
barátom sok állathangot tud utánozni, és szándékozik az esetet
megismételni, más állat hangján
ismét nevetség tárgyává akarja
tenni. A kalauz a hasonló esetet
elkerülendő, inkább megváltozott.
Vad oroszlánból félénk nyuszika
lett. Attól kezdve vihettünk mi
akármekkora csomagot, tehettük
ahová akartuk, semmit nem kifogásolt. Félt, hogy a barátom ismét
eljátszatja vele a bohócszerepet.
Vihettünk volna akár kismalacot
is és akárhogy visított volna,
nem mert volna érte semmit sem
szólni, mert azt hitte volna, hogy
ismét a barátom ugratja.
Ez a kis történet (és még sok
más) életem harmincezer napjának egyikén történt. Sok ám ez
a 90 év. Ahogy a szólás mondja:
Ha le nem késtem volna az első
randevút már ükunokáim is lehetnének. De így csak dédunokáim
vannak, de Ők adják jelenlegi
életünk legtöbb örömét.
Leitem Henrik

Tisztelt
Adózók!

Kérjük támogassák adójuk
1 %-ával egyesületünket,
hogy mi is támogathassuk
a Kolon-tavi madárvédelmi
munkát!
Kiskunsági Madárvédelmi
Egyesület
Adószám:18360701-1-03

Köszönettel: Kuratórium

Plakát
Szép MÁRCIUS újra itt vagy,
hadd nézzem lángoló arcodat.
Bontsd ki hű zászlóidat,
hadd jöjjön az új
magyar virradat,
hadd jöjjön az új, lánctörő idő!
Budai Kulcsár János

Önkormányzati hírek
Izsák város Képviselő-testülete legutóbbi ülését
2012. február 28.-án tartotta.
Első napirendi pontként 11 határozat végrehajtásáról szóló jelentést tárgyalt és azt elfogadta.
A következő napirendi pont keretében Izsák Város
2012. évi költségvetését fogadta el 4/2012.(II.28.)
önkormányzati rendeletével. A költségvetéshez
két fontos határozat is kapcsolódik, mivel ezek
tartalmában részletezik, illetve a végrehajtás
vonatkozásában feladatok meghatározásával támasztják alá a pénzügyi tervet.
Az első határozat a civil szervezetek részére
nyújtott 2012. évi költségvetési támogatásokról
szól, az alábbiak szerint:
Izsák és Környéke Erdélyi
Magyarok Egyesülete
100.000,-Ft
Református Egyházközség
400.000,-Ft
Hubertus Vadásztársaság
100.000,-Ft
Izsáki Törpikék Nonprofit Bt.
350.000,-Ft
Izsák Városi Vegyeskar
100.000,-Ft
Mátyási János Cserkészcsapat
100.000,-Ft
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub
250.000,-Ft
ÁMK Szék
200.000,-Ft
Kovács Gyula Kiművelt
Emberfők Alapítvány
100.000,-Ft
Sárfehér Néptáncegyüttes
400.000,-Ft
Mazsorett csoport
150.000,-Ft
Tornasport támogatása
150.000,-Ft
Izsáki Sárfehér Sportegyesület 1.500.000,-Ft
Művészeti Alkotótábor
(megosztva)
500.000,-Ft
Kiskőrösi Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi
Osztály Izsáki Rendőrőrs
450.000,-Ft
Flash Tánccsoport Egyesület,
Kecel
100.000,-Ft
KOLONTÓ POLGÁRŐR
Egyesület
200.000,-Ft
Római Katolikus Egyház
400.000,-Ft
Összesen:
5.550.000,-Ft
Itt szólni kell arról a körülményről is, hogy az
Önkormányzat 2012-ben kiemelt feladatának
tartja a közművelődés területén lévő elmaradások
pótlását, így a művelődési ház karbantartását,
tárgyi eszközökkel történő fejlesztését. A koncepció még 4 millió forint körüli összeggel számolt,
mely a beérkezett kérelmek indokoltsága nyomán
emelkedett. Csak zárójelben jegyzem meg hogy
az igényelt támogatási összeg meghaladta a 10
millió forintot. A felhasználással és elszámolással
kapcsolatban a hatályos támogatási szabályzat
előírásai az irányadók.
A másik határozat feladatokat szabott a 2012.
évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban az
alábbiak szerint:
- vizsgálni kell az orvosi rendelők felújításának
és akadálymentesítésének lehetőségét a közfoglalkoztatás adta keretek között,
- ebben az évben is meg kell szervezni a HPV
elleni védekezést a hatályos Önkormányzati rendelet szerint,
- el kell végezni a Sárfehér Napok költségvetésének különválasztását a fogathajtó pálya és a
központi rendezvények között,
- a költségvetési tájékoztatókban összehason-

Zászló és kereszt

Forog a világ felemás tengelyen
rajta az ember, nélkülem, s velem;
A gyorsaságban elvesznek az arcok,
botlik a láb, és meginog mi tartott.
Összemosódnak formák, és érzetek
egymás ellen, együtt, s én veletek.
Te hordod arcom - emberi vonások,
rajt szenvedés, és ott a boldogságod.
Mit én szenvedtem, te el nem szenvedsz
hisz te győzelmet, nem engem keressz.
Te zászlót lengetsz, kereszt áll a hegyen,
egyesítsük: én veled, te velem!
Zászlód emeled, mondod: „ez szent igaz!”
Zászlód is enyém. Mikor leszel szabad?
Az én keresztem merev, feszült, véres,
mind felhoztam rá a te szenvedésed!
Béklyóidat is, mik megkötik a lábad;
vagyok záloga a szent szabadságnak!
(szabadság az, hogy Felemelkedel,
s birtokosa a szépségnek leszel!)

2012. március 22.
lítható módon jelenjenek meg a LED világítás
korszerűsítéséből eredő megtakarítások,
- fokozott figyelmet kell fordítani a közfoglalkoztatottak munkájának irányítására, a folyamatos
ellenőrzés megszervezésére és a végzett munkák
dokumentálására,
- készüljön felmérés a belterületi utak állagáról,
a szükséges munkák kerüljenek ütemezésre és
készüljön egy kapcsolódó költségvetés,
- vizsgálni kell egy szociális bolt kialakításának
lehetőségét azokban a bérleményekben, ahol
folyamatosan probléma van a bérleti díj fizetésével,
- a művészetoktatás keretén belül kiemelt figyelmet kell fordítani a néptánc művészeti ág működtetésére, ehhez helyszínt biztosíthat a felújításra
kerülő művelődési ház,
- vizsgálni kell az iskolai gyakorlókert működtetésének lehetőségét, a korábbi hely alkalmasságát
és a tevékenység tantervbe történő beépítését,
- szükséges egy takarékossági intézkedéscsomag
elkészítését, melynek célja a költségvetés részére
tartalék biztosítása, illetve egy pályázati alap
gyarapítása.
A határozat végrehajtása megkezdődött, a koordinációs munkát személyesen irányítom és
várhatóan a III. negyedév végéig megtörténik a
határozat teljeskörű végrehajtása.
A harmadik napirendi pont keretében került
sor a 2011. évi költségvetés előirányzatainak
módosítására. Ezt a vonatkozó államháztartási
törvény és végrehajtási szabályai határozzák meg.
A módosításról a Képviselő-testület megalkotta
az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletét. E
rendelet és az előző is megjelenik lapunkban.
Negyedik napirendi pontként a testület jóváhagyta a gyepmesteri telep működésével kapcsolatos
megállapodást és megbízta a Polgármester Urat
annak aláírásával. Az elő megállapodás szövegébe
beépítésre kerültek azok a javaslatok, melyek a
februári ülésünkön megfogalmazódtak.
A bejelentések között Mondok József Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a
Március 15-i ünnepség megszervezéséről, a Kodály utcai óvoda bővítésével kapcsolatos előkészítő munkákról. Köszönetet mondott a Szarkási
Faipari Kft vezetőjének Kalmár László Úrnak a
rendkívüli téli időjáráskor nyújtott természetbeni
(fa) támogatásért. Ugyancsak megköszönte a rászorulók részére osztott melegétel elkészítésével,
kiosztásával és a külterületre történő kijuttatásával kapcsolatos munkát.
Ugyancsak tájékoztatást adott Izsák város kiskőrősi járásba történő besorolásáról és azokról a
tárgyalásokról melynek célja a Kecskeméti járásba
történő átlépés volt.
Képviselői észrevételek formájában felmerült a
hóeltakarítás kései megkezdése, valamint az Izsáki
Televízió testületi ülésekről szóló közvetítéseinek
rossz hangminősége. Felvállalásra került, hogy a
rendkívüli időjárási esetek(állapotok) kezelésére
megfelelő vezető és működőképes munkacsoport
kerül felállításra. A hangminőség technikai fejlesztéssel javítható ennek költségvonzata felmérésre
kerül.
Zárt ülésen a testület telekértékesítésről döntött.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Elmondanám! Teneked elmondanám,
de te azt mondod: a föld az én hazám!
Keresztem áll, hogy majd H a z á d legyen
s a földön lent itt, kinyíllott értelem.
Átfognálak, s te megvonod vállad;
ne tudnád, hogy mit adtam a világnak?
Véres homlokom, kínban feszült testem
némán kiabál feléd a kereszten.
Állj meg előttem, mielőtt elesnél,
szánj meg, és szeress ott lent a keresztnél.
Lelkeddel könnyen érintsd meg a lábam,
életed vagyok, s leszek a halálban!
Keresztem áll, a te zászlód lobog,
s majd a harmadik napon feltámadok.
Szeretem arcod a szépet, édeset!
Ámulva kérdem: „Ki vagyok én neked?”
Még visszaszól a halkuló értelem:
„Egy vagy azokból, kikért az életem,
s lényegemet, a bíborvérem adtam,
hogy feltámadhass, mint én feltámadtam!
Magyar Gyuláné
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Mindhalálig
A Golgota képe fedi a templomok oltárképét. Minden díszt
eltakar és fölülmúl Isten szeretetének a jele. Határtalanul szerette övéit, mindhalálig szerette
őket. Nem szól most Jézus, nem
hív, nem érvel, csak ott függ
előttünk, teljes áldozatként, a
szeretet mementójaként. Mindhalálig szeretett minket.
„Szeressétek egymást, ahogyan
én szerettelek titeket! Senkinek sincs nagyobb szeretete,
mint aki életét adja barátaiért!”
Uram, mit gondolsz felőlünk?
Alkalmasnak tartasz bennünket
ekkora teljesítményre? Nem
látod-e, hogy tevékenységünk
kisszerű és hiányos, alig jutunk
valamire? Szeretetünk pedig
sokszor az önzésünk ruhájában járkál, inkább kedvezünk
magunknak, mint másoknak,
kevésbé áldozunk Neked, mint
saját kedvtelésünknek. Nem
túlságosan magas ez a követelmény, amit támasztasz tieid
iránt?
„Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül!” Tudod, hogy
kitartásunk milyen határozatlan.
Ha lelkesedünk, talán megy
egy darabig, aztán sorozatban
megalkudunk saját renyheségünkkel, egyéni, akaratoddal ellentétes kívánságainkkal, s végül
alig marad már valami, ami még
a tied, azt is a világ elé szórjuk,
ami csak téged illet. Milyen nehéz is egyenletes intenzitással
ragaszkodni és szeretni, milyen
könnyű lazítani és feladni. Imádságunk kezdete buzgó és lelkes,
hamarosan azt se tudjuk, mit és
kinek mondunk. Jó feltételeink
elkopnak és eltűnnek, mint a
tavalyi hó, ígéreteinkből csak
egy kérdőjel marad. Uram, mit
gondolsz felőlünk? Tudunk mi
állhatatosan, mindvégig, mind-

halálig szeretni?
„Később majd megérted”!
- válaszolod a példátlan szeretet-szolgálatkor, a lábmosáskor
Péternek. Úgy gondolod hát,
Urunk, hogy tényleg alkalmasak
vagyunk teljes szívvel, teljes lélekkel, minden erővel szeretni,
csak most még nem értjük? Mikor értjük meg? „Te csak kövess
engem!” Alkalmassá teremtettél
hát bennünket az emberi mércét
felülmúló szeretetre, minden
emberben ott lakik egy hős,
aki tud maga fölé emelkedni,
csak kell, hogy felszítsa benne
a lehetőséget - valami. Nem is
valami: Valaki. „Maradjatok énbennem., ahogy én is bennetek
maradok. Nálam nélkül semmit
sem tehettek!” Igen, Uram!
Ezért hívsz barátaidnak minket,
hogy egységben legyünk Veled,
s követve Téged nap mint nap,
újabb próbatételekkel, újabb
hűség-cselekedetekkel elvezetsz
a magunk megtagadásának,
másokért hozott áldozatoknak
egyre magasabb hegyére. Ha
kell, egészen a Golgotára. Mint
apostolaidat is. Meg korunk hős
vértanúit is. Azok is emberekből
voltak. Ez nem elég. Követtek
Téged, s eljutottak a teljes odaadás csúcsára.
Mert te, Uram, nem vagy olimpiai bajnok, akinek teljesítményét a többi ámulva csodálja,
hanem tömegsportot kedvelő
vagy, akivel együtt futni maga
a nyereség. Meg maga a boldogság.
Segíts Uram, mai renyheségemet és állhatatlanságomat
legyőzni, és a te segítségeddel
a szeretet felfelé kanyarodó
útjára térni, s azon veled járni.
Mindhalálig.
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 22-23-24-én este
tartjuk. Fél 6-tól ájtatosság, 6 órakor szentmise lelkigyakorlatos elmélkedéssel. A lelkigyakorlatot Hatházi Róbert atya
vezeti. Ez idő alatt vendég atyák gyóntatnak.
- Vasárnaptól a nyári órajárás miatt az esti szentmisék 7
órakor kezdődnek. Vasárnap, 25-én a Szentföldi kegyhelyek
fenntartásához járulunk hozzá adományainkkal.
- Virágvasárnap a barkaszentelés a 9 órai szentmise kezdetén
lesz. Barkákat, virágos ágakat hozzunk magunkkal!
- Nagyheti szertartásainkat nagycsütörtökön és nagypénteken este 7-kor, nagyszombaton este 8-kor kezdjük. A feltámadási körmenetre gyertyákat is hozzunk magunkkal!
- Húsvét vasárnapján és húsvét hétfőn vasárnapi miserend
lesz: fél 8, 9. és este 7 óra.
- Az első negyedév végéhez ér. Ne feledkezzünk el egyházi
hozzájárulásunk rendezéséről. Vegyük komolyan a közteherviselés szabályát: mindnyájunk adománya szükséges egyházközségünk fenntartásához! Befizetéseinket a plébánián, a
sekrestyében vagy a takarékszövetkezetben teljesíthetjük!
- Minden Testvérünknek örömteli, gazdag kegyelmű Húsvétot kívánunk!

Református múltunk 38.
1809. 21.Sept. Gudits István,
Szabo Mihály, Fekete István,
Mészáros István, Curator Damásdi János, Szegedi Mihály,
Horvát Péter, Csősz Mihály,
Cséplő János Előljárók jelenlétekben.
Kérdésbe jövén Tiszt. Szalai
György egykori Izsáki Ref. Paedikátor urnak azon praetentioja,
mely szerént Contractusnál
fogva az ide valo Ekklésiát
adosnak tartván 45 Rftokig és
30 Krökig, ezen summát az ide
valo R. Catholica Ekklésiának
hagyta. Végeztetett: ámbár igen
homályos a Contractus annyiba
a mennyibe mint világossan fel
téve benne mitsoda dologként
maradt ados az Ekklésia; sőt
világos az Ekklésia megtsalattatása. Mert fél esztendőre fel
vévén conventioját a fának és
szalmának árát, mégis adodott
azokrol contractus, melly tsak
a contractus kiadása után vevődött észre. Mindazonáltal azon
summa midőn mód lesz benne
ki fizetni rendelődik.
NB.: az ide valo R. Cath. Előljáróság az uraságokkal együtt
által látván talán az Ekkla. meg-

tsalattatását, vagy irgalmasabb
és könyörületesebb lévén mint
az emlitett Tiszteletes úr, az
által adott Contractuson lévő
summának felét vette fel, felét
a Refta. Ekkl.nak hagyván.
1810. 31. Jan. Eklesia Gyűlése
lévén, fel olvastatott Nagy Tiszt.
Esperest Vámosi István úrnak
levele, melyben az Ekkla. kérését helybe hagyja, és megengedi,
hogy Tassi lányok T. Tanítóját
Hís Györgyöt oskola Rectornak
meghivhassa. Kinek is minden
tisztelettel való meghívására
deputaltatik Szegedi Mihály
Előljáró.
1810.1.Aug. Gudits István,
Szabó Mihály, Fekete István,
Mészáros István, Damásdi János, Horvát Péter, Szegedi Mihály, Csősz Mihály, Cséplő János
jelenlétekben.
Tekintetbe vévén a Tiszteletes
Praedikátor úrnak közöttünk
valo nem közönséges szolgálatját, és egyszersmind az időnek
drágaságát, a T. Praedikátori
készpénzbéli Conventio 100
forintra emeltetett.
Hasonlóképpen az oskola Rectorának is minekutánna magát

Az elferdült köznyelv azt csavarta a régi mondásból,
hogy: „halottról jót, vagy semmit...” . A való és igaz
mondás pedig így szól: „halottról jól, vagy semmit”
- tekintve, hogy már nem tud szóval védekezni, nem
tanácsos az Úristent kihívni magunk ellen. Talán nem is
véletlen, hogy ez az igazság feledésbe merült. 1809-ben
azonban még nem, ezért maradhatott ránk tanulságul,
hogy lelkipásztor és lelkipásztor is különbözik: egyiknek
45 rajnai forintot ér a becsület, másik „...nem közönségesen fáradozik...”. Merthogy, bármilyen furcsának
is tűnjék: a lelkipásztor is volt ember. Némely egészen
holtáig. Még olyan időkben is, amikor valaki alig-alig

esztendő múlva az oskola javításában meritálja, ajánltatik kész
pénzbéli fizetésének javítása.
1810.27.Maii. Köz Gyűlésben:
Néhai boldogult Öreg Czirkos
János özvegye, Nemes Csukás
Julianna halála után, annak
két esztendei dajkájának Ns.
Csukás Ferentznek testála 50
forintokat. Egyházi Gyűlésünk
végeztetett: Czirkos Jánosnak
maradéki a testált 50 forintot,
két esztendeig valo, hűséges dajkálásáért Ns. Csukás Ferentznek
meg ítéljük.
Az Ekkla. búzájának mércéje
6forintokra határoztatott.
1810.31.Maii. Gyűlésünk lévén, nagy érdemű Damásdi
János nagy buzgósággal, példás
szorgalmatossággal viselt 2
esztendei Curatorságából valo
elbotsáttatását kéri. Ámbár fájlalva megegyez az Ekklai. Elöljáróság megköszöni fáradtságát,
szorgalmatosságát. Választatik
helyébe érdemes Cséplő János
Curatornak, egyházfinak Szegedi János.
(P.IV./27-28.ol.)
közli: Nagy Árpád

élhetett holtáig. S ugyanígy a curátorok két esztendei
szolgálattétele is hamar tovaröppent, ha szorgalmatossággal buzgólkodtak az Isten népe körében; fájlalva
bocsátották el a tisztségből.
S szép példa a keresztyéni irgalmasságra és a könyörületességre az a magatartása az Izsáki Római Katolikus
Eklézsiának, amellyel 1809-ben is (még az intézményes
ökuménia sehol sem lévén)tudta, hogy mi a becsület. Ha
már prédikátor atyánk megfeledkezett róla.
Jó, hogy ennyiféle emberi magatartás között, a mi
Urunk Jézus Krisztus nem változik. Hűségeseket is ad;
s hol a pokol hada hány tőrt, Ő maga áll őrt.
-na-

Gyülekezeti hírek
- március 25-én (vasárnap), 14.30-tól: istentisztelet Kisizsákon
- április 6. (péntek): nagypénteki istentisztelet, 18 órától a templomban
- április 5-én (csütörtök) és 7- én (szombat): bűnbánati istentiszteletek, 18 órától
- április 8-án (vasárnap), 10 órától húsvéti ünnepi istentisztelet
- 14.30-tól Kisizsákon tartunk ünnepi, úrvacsorás istentiszteletet
- 17 órától délutáni istentiszteletet
- április 9-én (hétfő), 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk és megterítjük az Úr szent asztalát.
- 17 órától ünnepzáró istentiszteletre hívjuk kedves Mindnyájukat.
- Szeretettel várjuk az ifjúság jelentkezését a nyári hitmélyítő táborba, melyre augusztus 6-12. között
kerül sor Simontornyán. A táborozást támogató adományokat is elfogadunk a rászoruló gyerekek
részére. Köszönjük!
- Adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat. Technikai szám: 0066. Másik
1%-val pedig az izsáki egyházközség alapítványát: Feltámadunk Alapítvány, adószám: 183515451-03. Köszönjük!

IKEM hírek
- március 24.(szombat), 16 órától Szentesi
Zöldi László tart előadást: „A Tanácsköztársaság igazi arca: vörös terror Magyarországon”
címmel. Helyszín: ref. gyülekezeti ház.
- április 21. (szombat), 16 óra: Maurer Oszkár
mutatja be a szerémségi (Délvidék) borokat.
Helyszín: Vino Étterem.
Mindenkit szeretettel várunk!
Adója 1%-val támogathatja az erdélyi kultúra
ügyét: Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok
Közhasznú Egyesülete, adószám: 183641071-03. Köszönjük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik
id.Termul Sándor
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
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Magyar női jégkorongos siker
„izsáki segédlettel”

A norvégiai vb-n Dorottya büntetője döntötte el a japánok
elleni mérkőzést, a korong a kapu balfelsõ sarkában látható
Tavaly decemberben világraszóló sikert értek el U18-as női
jéghokisaink. Miután a hónap
elején vereség nélkül megnyerték az olaszországi selejtezőt,
feljutottak a Divízió I-be, jogot
szerezve a Norvégiában megrendezett női Divízió I-es világbajnokságon való indulásra. Majd
ezt is megnyerve bekerültek az
„A” csoportba, a világ legjobb
nyolc csapata közé. Jegyet váltva
ezzel a 2013 januárjában megrendezésre kerülő „A” csoportos
vb-n való indulásra. Ez a siker
önmagában is sokat mond, de
ha hozzávesszük, hogy a csapat három éve még csak nem
is létezett, akkor különösen
nagyra értékelhető a lányok
teljesítménye. Ezt az eredményt
a Nemzetközi Jégkorong Szövetség honlapján a sportág elmúlt
húsz évének legnagyszerűbb
teljesítményként értékelték. A
lányok és a csapat szövetségi
kapitánya, Gömöri Csaba valósággal fürödnek a megérdemelt
elismerésben. Okkal rajongják

őket körül, hiszen eddig nem
látott sikert értek el (a felnőtt
férfiaknak is csak egyszer, 2008ban sikerült az „A” csoportba
jutniuk), melynek köszönhetően
a két év múlva Szocsiban sorra

A női sikercsapat, balról a
második Medgyes Dorottya
kerülő téli olimpiai szereplés
is elérhető közelségbe került a
lányok számára.
Olvasóinkban nyilván felmerül a kérdés, miért is foglalkozunk mi ilyen részletesen a
jégkorongos lányok sikereivel?
Nos, jó okunk van rá, hiszen
bizonyos izsáki vonatkozása is

Gyémánt diploma

van e sikernek. A csapat egyik
kiválósága, Medgyes Dorottya,
dr. Horváth Csaba unokája. A
büszke nagypapa és nagymama
örömmel osztották meg velünk
a sikerekről szóló híreket, mi
pedig önökkel.
A most 16 éves Dorottya 2003ban tanult meg korcsolyázni,
édesapja (aki nagy kedvelője a
hokinak, s aki mára a női szövetség ügyintézője) vitte ki lányát
a budapesti műjégpályára korit
tanulni. Itt figyelt fel egy edző
a jó mozgású kislányra, s hívta
meg a MAC nevelő egyesületbe
hokizni, ahol olyan sikerrel
kezdte űzni a korongot, hogy az
edzők 2010-ben az év játékosává
választották, s még ugyanabban az esztendőben tagja lett
a felnőtt és a junior (U18-as)
válogatottnak is. (Családi vonás
a hoki iránti tehetség, hiszen
Dorottya 7. osztályos öccse is
ügyesen korongozik.) Komoly
hajtásban van részük a lányoknak, mivel kevés női csapatunk
lévén, a fiúkkal játszanak közös
bajnokságban. Ez igazán keménnyé edzi őket, ami meg is látszik
erőnlétükön. Jól kamatoztatták
ezt a vb-n is.
Dorottya amellett, hogy kiválóan korongozik, jól is tanul.
Ennek elismeréséül lakóhelye,
a budapesti XI. kerületi önkormányzat „Jó sportoló - Jó tanuló
Díj”-át” 2010-ben és 2011-ben
is ő kapta meg.
Gratulálunk korongos lányainknak, s külön Dorottyának, a
kiváló eredményekhez, és nagy
érdeklődéssel várjuk az újabb
sikereket, melyekről - ha netán
a híradásokat elvétenénk - a
nagypapa és nagymama arcáról
bizonyosan értesülni fogunk
majd azonnal.

V. OTP BANK LOVAS VILÁGKUPA
III. NEMZETI GYEREK LOVASNAP
Jubileumi rendezvény színhelye volt a Papp László Budapest
Sportaréna december első hétvégéjén.
Lázár Zoltán és Lázár Vilmos
ötödik alkalommal népszerűsítette a lovassportot. A rangos
esemény a Nemzeti Gyerek
Lovasnap programjával kezdődött, melyre több ezer gyerek
jelentkezését fogadta el a Szer-

vezőbizottság. Városunkat 360
fiatal képviselte 4-14 éves korig.
Tanulóink érdeklődve figyelték a
versenyzők küzdelmét, számolták a hibapontokat, éljenezték a
magyar győzteseket és tapsoltak
a showműsorok szereplőinek.
Ez alkalommal Lorenzo produkciója aratta a legnagyobb
sikert.
Tóth Edit

Köszönet!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, Mondok József polgármester úrnak, amiért az eltérő tantervű tagozat tanulói számára is
lehetővé tette, hogy részt vehessenek a Lovas Világkupán.
Tanulóinknál mindig nagy nehézséget jelent egy-egy program megszervezésénél az útiköltség előteremtése. Nem volt ez másként most
sem. Hiába kaptunk jegyeket a Lovas Kupára, a busz költségeit nem
tudtuk önerőből előteremteni. Ekkor sietett segítségünkre Mondok
József polgármester úr, magára vállalva a költségeket. Nagy örömet
okozott ezzel a gyerekeknek. Jó volt látni a lelkes és rácsodálkozó
arcokat az izgalmas műsorszámok alatt. Nem csak egy napi örömet,
de maradandó élményeket is szereztek tanulóink, amiről még napok
múlva is beszélgettek. Az osztályfőnökök és a tanulók nevében is
még egyszer köszönöm polgármester úr segítségét.
Némedi Jánosné munkaközösség-vezető

Megújul a Művelődési Ház

-tetézi-

Budai Kulcsár
János versei
A lélek
forradalma
Forradalom, forradalom!
A lélek forradalma kell.
Szörnyűség, szörnyűség amit
e nemzet tűrve visel.
Ezeréves magyar fánkat
tövig rágták már a férgek.
Lenyúzták a bőrünket is,
idő-gyertyánk csonkig égett.

Magyar jövő

A Nagykőrösi Tantóképző Főiskola vas és gyémánt díszoklevelek
átadásával köszöntötte 65, illetve 50 éve végzett hallgatóit. Bíró
Istvánné tanítónő, sok izsáki kisdiák tanítónénije is a nagykőrösi
református intézményben szerzett oklevelet ötven éve. Ebből az
alkalomból nyolc egykori évfolyamtársa társaságában vehette át
gyémántdiplomáját. Szeretettel gratulálunk!

2012. március 22.

Magyar jövő, magyar jövő,
be sötétnek látlak:
elátkozott, kitagadott
népe a világnak.
Magyar jövő, magyar jövő,
mindig tőrbe csalnak,
Trianonban felnégyeltek
sátáni hatalmak.

Az Önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően újul
meg a Művelődési Ház
Sokunk örömére végre megújul
a Művelődési Ház. Az egykor
gazdag kulturális életnek otthont adó épület immár másfél
évtizede várt erre az örömteli
eseményre. A salétromos falak
lélegző vakolatot kaptak, új festés, tetőjavítás és végül a nagyterem parkettázása teszi ismét
a kultúra kulturált otthonává az
épületet. Nekem, e sorok írójá-

nak külön öröm mindez, hiszen
1978-tól 1995-ig volt szerencsém az intézményt igazgatni.
Irodalmi estek, dalestek, műsoros estek, bálok, discók, tanfolyamok, szakkörök sora és sok
egyéb alkalom várta akkoriban
az érdeklődőket. Remélhetően a
megújult intézmény ismét sokak
örömét szolgálja majd.
-tetézi-

Paulen Károly és
neje
52. házassági
évfordulója
alkalmából sok örömet,
boldogságot, jó egészséget kíván családja.

2012. március 22.

IZSÁKI Hírek

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás és Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján
- figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásától kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra- Izsák Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
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.§
A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2012. évi költségvetésének
főösszegét		
896.751 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét 896.751 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 896.751 ezer forintban
állapítja meg.
III. A rendelet tartalma
3.§
Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza:
a.) az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban,
b.) a költségvetési egyenleg összegét,
c.) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.
d.) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
Izsák önkormányzat költségvetési bevételei
4.§
(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek főösszege 896.751 ezer forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támogatás összege 74.664 ezer Ft, melynek
részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
Izsák önkormányzat költségvetési kiadásai
5.§
(1) Az önkormányzat 2012. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:
Megnevezés:		
Működési kiadások előirányzata összesen:
751.966 ezer Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:
324.043 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
78.753 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
197.967 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
141.091 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások
10.112 ezer Ft
(2) Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi
részletezéssel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
144.785 ezer Ft
ebből: beruházások
30.944 ezer Ft
felújítások
68.127 ezer Ft
felhalmozási célú hiteltörlesztés
45.714 ezer Ft
(3) Az önkormányzat 2012. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Izsák önkormányzat költségvetési egyenlege
6.§
(1) Az önkormányzat 2012. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a bevételi és a kiadási főösszeg
egymással megegyezik.
(2) A költségvetési rendelet nem tartalmaz általános és céltartalékot, így a végrehajtás során keletkező
többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról a Képviselőtestület dönt.
(3) 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
7.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 685.409 ezer
Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 685.409 ezer
Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások
219.568 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás
50.637 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
7.726 ezer Ft.
- dologi és egyéb folyó kiadások
24.172 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai
137.033 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások
135.785 ezer Ft, melyből
- beruházások
21.944 ezer Ft
- felújítások
68.127 ezer Ft
- felhalmozási célú hiteltörlesztés
45.714 ezer Ft
c) finanszírozási feladatok
330.056 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat 2012. évi működési kiadásinak címenkénti bontását és az engedélyezett létszámot a
5. számú melléklet tartalmazza. A közfoglalkoztatási létszámot szakfeladatonként az 5/A számú melléklet
tartalmazza.
(4) Az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet tartalmazza.
(6) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
Polgármesteri Hivatal
8.§
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 152.010
ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) kapott támogatás (normatív hozzájárulás)
11.702 ezer Ft
b) közhatalmi bevétel( hatósági jogkörhöz kötött bevétel)
10.000 ezer Ft
c) intézményi működési bevétel(egyéb sajátos bevétel)
260 ezer Ft
d) fenntartói finanszírozás
130.048 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 152.010 ezer
forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás
78.785 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
20.771 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
42.342 ezer Ft
d) egyéb működési célú kiadások
10.112 ezer Ft
(3) Az engedélyezett létszám 27 fő, melyből köztisztviselő 24 fő.
Általános Művelődési Központ
9.§
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 345.162 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevételek
:
336.162 ezer Ft, melyből
- kapott (költségvetési támogatás)
149.220 ezer Ft
- ebből: normatív hozzájárulás
124.855 ezer Ft
normatív kötött felhasználású támogatás
24.365 ezer Ft
- intézményi működési bevétel
16.500 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
14.400 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel
2.100 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
170.442 ezer Ft
b) felhalmozási célú bevétel:
9.000 ezer Ft
- ebből: támogatás (pályázati)
3.000 ezer Ft
fenntartói finanszírozás
6.000 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2012. költségvetésének kiadási főösszegét
345.162 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások
336.162 ezer Ft, melyből

. oldal

- személyi juttatás:
179.500 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
46.114 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
106.490 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai
4.058 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások
9.000 ezer Ft
- ebből: beruházások
9.000 ezer Ft
(3) Az intézmény 2012. évi működési kiadásainak címenkénti bontását és az engedélyezett létszámot a
8. számú melléklet tartalmazza.
Egészségügyi szolgálat
10.§
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 15.742
ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:
- támogatás értékű bevétel( TB. alapból átvett)
7.200 ezer Ft
- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)
250 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
8.292 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 15.742 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
11.§
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 13.569 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) kapott támogatás( költségvetési normatív támogatás
4.823 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás
8.746 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének kiadási
főösszegét 13.569 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
10.187 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.788 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
594 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 5 fő.
Idősek klubja
12.§
(1) A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 14.915 ezer
forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) kapott támogatás ( költségvetési támogatás)
3.387 ezer Ft, melyből
- normatív hozzájárulás
3.382 ezer Ft
- normatív kötött felhasználású támogatás
5 ezer Ft
b) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj)
5.000 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás
6.528 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az idősek Klubja 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 14.915 ezer forintban
határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
4.934 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
1.354 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
8.627 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő
V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok.
13.§
(1) A stabilitás törvény szerint számolva az Önkormányzat 2012. évi saját bevételeinek 50 %-a 36 millió
forint.
(2) Az önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a kedvezményezettek a külön
megállapodásban foglaltak szerint használhatják fel.
VI.Záró rendelkezések
14.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
I z s á k, 2012. február 28.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.28.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.
(II.16.) számú rendelet módosításáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja és (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §
(4) bekezdése alapján - figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény rendelkezéseit- az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
A költségvetési főösszeg
1.§
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) számú rendelet ( a továbbiakban: R.)
2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
Főösszegét		
1.184.228 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét 1.106.316 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 1.184.228 ezer forintban
c) a költségvetési összesített hiány összegét 77.912 ezer forintban állapítja meg, melynek
finanszírozásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.
I. Költségvetési bevételek
2.§
A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási
cél szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
II. Költségvetési kiadások
3.§
A R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen:
774.734 ezer Ft
- személyi jellegű kiadások
304.611 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:
78.533 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások.
223.933 ezer Ft
- speciális célú támogatások( segélyek):
166.393 ezer Ft
- támogatásértékű kiadások:
1.500 ezer Ft
(2)A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím szerint az e
rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait
kiemelt előirányzatonként az e rendelet 3/a számú melléklete szerint állapítja meg.
4.§
A R. 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és annak finanszírozási formáját e rendelet
4. számú melléklete szerint állapítja meg.
5.§
A R. 9.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza az
igazgatási és egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen e rendelet 8. számú
melléklete mutatja be, valamint az alaprendelet 10. számú melléklete szerinti előzetes adatok alapján készült
önkormányzati mérleg.
Záró rendelkezések
7.§
E rendelet 2012. február 29. napján lép hatálya és egyidejűleg az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 11/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Izsák, 2012. február 28.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ

IZSÁKI Hírek

. oldal

A Piktor Bolt ajánlata

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: 06-30/908-1799

Polgárőrség: 06-20-973-5818

Tavaszi akcióözön
a Kiss-Kovács iparcikkben
Márciustól minden héten valamely
termékcsoportunkat akciósan kínáljuk.
A tavasz és a jó idő beköszöntével elkezdődnek
a kerti és lakás felújítási munkák, ezekhez szeretnénk segítséget nyújtani akciós kínálatunkkal. Az utcán lévő hirdető táblánkon az adott
hét akciós termékkörei szerepelnek.
Térjen be üzletünkbe és kérje eladóink segítségét.
Virág és haszonnövények, korai és kései borsók
karós és bokros babok, valamint fűmag, virágföld,
műtrágyák, kaspók, virágládák, locsolótömlők,
csatlakozók, locsolófejek, KPE csövek és idomok.
Zár vasalás csavaráru, zárbetétek, kulcsok,
villany, víz, fűtésszerelési anyagok, kőműves,
burkoló, festő
szerszámok, kézi és elektromos szerszámok,
zománc és olaj festékek, lazúrok, alapozók
diszperzitek és színezők, hígítók, faragasztók,
fújós festékek, lakkok.
Mosó és tisztítószerek, higiéniai termékek, játék,
ajándék, papíráru. Konyhafelszerelés, konyhai
kisgépek, számítógép tartozékok, hangszórók,
fejhallgatók, billentyűzet, SD kártyák,
pendrive-ok, webkamerák, CD és DVD lemezek,
üdítők, szeszesitalok.
Mindez csak ízelítő több ezer termékünkből.
Egyedi megrendeléseiket rövid határidővel
teljesítjük, mennyiségi vásárlásnál
egyedi árképzés.
Kérje árajánlatunkat.
Várjuk kedves vásárlóinkat
gyors és segítőkész kiszolgálással!

Nyitva tartás: hétköznap 7-18-ig,
szombaton 7-12-ig.
Izsák, Gábor Á. u.1.
Telefon: 06-76-360-308

Brányáné Kiss Katalin

Fejszés István

2012. március 22.

Március 27. kedd
14.00: Képviselő-testületi ülés
Március 28. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Képviselő-testületi
ülés felvételről
Március 29. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Március 15-ei
városi ünnepség
Április 4. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: ITV Mozi - Futball
legendák: Ronaldihno
Április 5. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Pinceszínház:
Asszonyok dicsérete
Április 11. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: Az Oltalom Alapítvány
egészségügyi
sorozata 5. rész
Április 12. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: ITV Híradó
Április 18. szerda
18.00: Kölyök TV. (ism.)
19.05: ITV Híradó
Április 19. csütörtök
18.00: Kölyök TV.
19.05: Az Oltalom Alapítvány
egészségügyi
sorozata 6. rész

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák központjában belvízmentes helyen kétszobás + nappalis
új fürdőszobás, új központi fűtéses, teljesen alápincézett, szuterénes, dupla garázsos családi ház
gondozott kerttel eladó.
Ugyanitt megkímélt étkező bútor is eladó. Érd.: 70-295-3477
Eladó a Fürst S. u. 22. alatti
összkomfortos családi ház nagy
telekkel. Érd.: 06-30-515-8041
ELADÓK: RADAL radiátor
600/15 és 600/17 méretben,
INOX kétmedencés mosogató
és két ajtós felső szekrény,
INDESIT kondenzációs szárítógép, INDESIT 4 égős egykezes
elektromos szikragyújtós, 7
programos elektromos sütős
INOX gáztűzhely. Érd.:06-704567-531
Megvételre keresek Izsák belterületén kisméretű, lehetőleg
komfortos házat vagy lakást.
Tel.: 06-70-594-8546
Családi ház Izsák Széktói
u.8.szám alatt eladó. Irányár:
9.500.000,-Ft Érdeklődni a
helyszínen.

Nagy választékkal diszkontáron
lazúrok, festékek, színkevert
festékek+egyedi színek,
szilikonok, tömítők, hőszigetelő
anyagok, csemperagasztók,
fugázók, glettanyagok,
festőszerszámok,
csavarok, zárak, elektródák,
vágókorongok,
kulcsok, KULCSMÁSOLÁS
és még sok más termék.
Szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat!
Nyitva tartás március 1-től
hétfőtől-péntekig 7-18 óráig
szombaton 7-12óráig
Tel.:06-30-988-5951

Müller Sírkő

Gránit-márvány-mûkõ
síremlékek a legolcsobbtól
a prémium minőségig kedvező áron.
Kérésére otthonában számítógépes
bemutatót tartok, ingyenesen.
Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb
döntést tudja meghozni.
Látogasson el hozzám nézze meg
bemutatókertjeimet: Szabadszálláson,
Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és
Solton is az önök szolgálatában!

(időpontot kérem telefonon egyeztetni szíveskedjen)

Vagy nézze meg honlapomat:
www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu
Miért fizetne többet!!??
Müller Zoltán
kőraragó, épületszobrász, sírkőkészítő
Szabadszállás Bajcsy-Zs. u. 12-13.
TEL: 06 70/4570-070 06 20/280-9731
vagy 06 76/353-092 (esti órákban)

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Bíró Viktor (anyja: Bíró Kitti), Csontos Bence (anyja:
Iván Andrea), Petrányi Zsolt (anyja: Hordós Julianna)
Házasságkötés: nem volt
Meghaltak: Jójárt Jenőné (Göbecs Mária) 85 éves, Szigligeti utca
10., Kasza Istvánné (Hencz Rozália) 85 éves, izsáki lakos, Molnár
Imréné (Vass Gizella) 85 éves, Mező utca 74., Németh Mária 63
éves, Szigligeti utca 10., Salacz Imre 74 éves, Matyódűlő tanya
35., Szabó Sándorné (Konfra Ilona Sára) 76 éves, Zrínyi utca 1.,
id. Szekeres Gyula 82 éves, Bem utca 4., Termul Sándor 74 éves,
Bihari utca 38., Varróné Vida Margit 57 éves, Ady E. utca 6/a.
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