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Húsvétot 
kívánunk 

Olvasóinknak! 
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Ünnepi emlékezés Koszorúzás a Bocskai 
emlékkopjafánál

Március 14-én délután 3 
órakor emlékeztünk a Mű-
velődési Házban rendezett 
ünnepségen, az 1848-as 
Forradalom kitörésének 
167. évfordulójára. Em-
lékező műsort az iskola 
tanulói adtak. Ünnepi 
beszédet Mondok József 
polgármester mondott:
Tisztelt Ünneplők!
1848. március 15-ére, 

polgári forradalmunk ki-
törésének évfordulójára 
emlékezünk tisztelettel és 
főhajtással. Talán ritkán 
gondoljuk azt végig, hogy 
1848-ban - azon a március 
15-ei esős keddi napon, 
Európa egyetlen vérte-
len forradalma volt a mi-
énk. Az akkori, illetve pár 
nappal korábbi bécsi és a 
prágai forradalmi meg-
mozdulásokon vér folyt. 
Nálunk nem. Nemzetünk 
a maga szándékából már 
akkor is építeni akart. 
Pozsonyból Pestre hozta 
az országgyűlést. Nemzet-
építő törvényeket alkotott. 
Eltörölte a jobbágyság 
intézményét. Kimondta a 
társadalmi egyenlőséget. 
Azonban, mint tudjuk a 
Habsburg önkény nem 
nézte sokáig tétlenül füg-
getlenségi törekvéseinket. 
Ezért amikor rákénysze-
rült a nemzet, 1848 szept-
emberétől, fegyverrel is 
helyt állt a szabadságért, 
a függetlenségért. Ám 
mi most a vértelen, dicső 
márciusi  eseményekre 
emlékezünk.
Kossuth Lajos, egy 1883-

as visszaemlékezésében 
így ír 1848-ról: „Azon igék, 
amelyek 48-ban testté vál-
tak, olyformán termettek, 
mint a magyar népdalok. 
Amelyek százezrek ajkán 

szólalnak meg anélkül, 
hogy tudnánk, ki a szer-
zőjük. A 48-as átalakulás 
egy építmény, amelyen 
az emberiség társadalmi 
progressziójának egész 
Európát bevilágított nap-
fénye mellett, emberöltők 
dolgoztak. Voltak akik 
követ fejtettek, voltak akik 
meszet, homokot hordtak. 
Voltak akik egy-egy bol-
tozatban helyre ütötték 
a zárkövet, de mind csak 
munkások voltak. Az épí-
tőmester a történelem 
örök törvénye volt.” 
Jókai Mór pedig ötven 

évvel 1848. márciusa után 
így fogalmazott: „Míg ma-
gyar él, míg szabad ember 
él e honban, kegyelettel 
fognak visszaemlékezni ez 
évre, annak történelmére. 
És e történelem alkotó 
alakjaira.” 
Szabadságunk és füg-

getlenségünk megőrzésé-
ért ma is dolgozni, tenni 

kell. Nekünk azonban már 
stabil alapok állnak ren-
delkezésünkre. Azok az 
alapok, amelyeket 1848-
as elődeink is építettek, 
hogy mi is biztonsággal 
építhessünk azokra. Szép 
és nemes nemzeti feladat 
az erre a dicső alapokra 
való építkezés.
Itt helyben nekünk is 

meg kell tenni, ami raj-
tunk múlik. A mi felada-
tunk, hogy a saját pátri-
ánkat építsük, szépítsük. 
Képviselő-testületünk, 
mint e város választott ve-
zetői közössége, a közjóért 
dolgozik. Elért eredmé-
nyeink jogot adnak arra, 
hogy hihessük, a magunk 
lehetőségei szerint, mi is 
1848 békés építőmunká-
jának példáját követjük 

városi fejlesztéseinkkel. 
Ennek az építő munkának 
kiemelkedő pontjához ér-
kezünk most. Amikor több 
mint négy milliárdos álla-
mi beruházás keretében 
új iskolát építünk. A jövő 
nemzedékbe ruházunk be. 
Az ifjúságba. Talán nem 
erőltetett párhuzam, ha 
minderről a dicső márciusi 
ifjak is eszünkbe jutnak. 
Hiszen az ifjúság a jövő. 
Ezt mutatták meg, bizo-
nyították be, 1848 fiataljai 
is. Ezért fontos, hogy az 
utókor ifjúsága számára 
az ő tetteik például szol-
gáljanak mindenkor. Itt 
Izsákon is.
Mik e példák legfon-

tosabb elemei? Ekkor 
született meg az önálló 
magyar állam létrehozá-
sának gondolata. Ekkor 
alakult az első felelős ma-
gyar kormány. És ekkor 
fogalmaztuk meg először 
a legfontosabbat, hogy 

egy nyugodt, gyarapodó 
polgári demokráciában 
kívánunk élni. A magunk 
javára munkálkodva. Má-
sokkal békességben élve. 
Nem mások rovására, 
hanem másokkal együtt 
működve megtalálni a bol-
dogulást. Mindezek java 
ma már nem kívánság, 
hanem a valóság. Persze 
azt azért nem mondhat-
juk, hogy ezekért ne kel-
lene ma is dolgozni, netán 
időnként megküzdeni. De 
talán hihetjük, hogy azok 
többsége, amiért 1848-as 
elődeink az akkori márci-
us 15-én elindultak, szá-
munkra már valósággá let-
tek. Annak hasznát amiért 
ők dolgoztak és küzdöttek, 
mi már élvezhetjük.
Széchenyi István írta a 

következő gondolatot: „Az 
ember annyit ér, amennyit 
használ.” Gondolom, vala-
mennyiünk számára vilá-
gos! 1848-as elődeink igen 
sokat használtak a hazá-
nak. Kövessük mi is az 
ő példájukat. Köszönöm, 
hogy meghallgattak!
A megemlékezés zárása-

ként a résztvevők koszorú-
kat helyzetek el a Kossuth 
téri ’48-as emlékműnél. 

A március 15-ei váro-
si ünnepséget követő-
en a hagyományoknak 
megfelelően koszorú-
zásra került sor a Bocs-
kai kopjafánál is, ahol 
Nagy Árpád tiszteletes 
szólt a Bocskai vezette 
győztes szabadságharc-
ról és annak kimagasló 
eredményeiről, Erdély 
szuverenitásának és a 
Királyi Magyarország 
fennmaradásának bizto-
sításáról. 

Vállalkozói fórum

Együtt szavaltunk március 15-én

Izsák is csatlakozott ah-
hoz az országos kezdemé-
nyezéshez, amelyben a 
Honvédelmi Minisztérium 
Nemzeti Rendezvényszer-
vező Hivatala az 1848. 
március 15-i események és 
a ’48-as hősök tiszteletére 
„A mi Március 15-énk” 
elnevezéssel közös vers-
mondásra hívta Magyar-
országot. Külön is invitál-
va azokat a településeket, 
ahol Petőfiről, Kossuthról 
és Március 15-éről elne-
vezett utcák, terek van-
nak, hogy e helyszíneken 
együtt, egy időben sza-
valják el a Nemzeti dalt. 
Pontban délután három-
kor. A hagyomány szerint 
ugyanis Petőfiék ekkor, 

délután 3-kor vehették 
kézbe a költemény első 
kinyomtatott példányait 
azon a 167 évvel ezelőtti 
március 15-én. 
Csatlakozva a kezdemé-

nyezéshez, március 15-én 
délután 3 órára hívtuk 
mi is az érdeklődőket, a 
Kossuth téri ’48-as em-
lékműhöz. Közel százan, 
felnőttek és gyerekek 
fogadták el a meghívást, 
s szavalták el egyszerre a 
forradalom himnuszának 
számító költeményt. Fel-
emelő volt látni és hallani, 
milyen lelkesedéssel és át-
éléssel szavalt mindenki. 
Az eseményt az ITV rög-
zítette és a március 15-ei 
városi ünnepségről szóló 

beszámolóban látható 
lesz. E mellett elküldtük 
az országos összesítőbe 
is a felvételt, ahol egy 
montázs készül az ország 
különböző helyszínein 
készült anyagokból.
Az alapötlet egyébként 

Szente Vajk színész, ren-
dezőtől és kollégájától, 
Németh Kristóf színész-
től származott. Mint az 
országos híradásokból 
kiderült sikeres kezdemé-
nyezéssé vált ez a HM ál-
tal felkarolt és továbbvitt 
ötlet, hiszen, országszerte 
több száz településen 
tízezrek szavalták el – ve-
lünk is - egy időben Petőfi 
lelkesítő költeményét. 

-tetézi- 

Héjj Dávid miniszterelnöki megbízott a fórumon 
megjelent vállalkozók egyedi problémáinak meg-

oldáshoz is segítséget igért

Közel félszáz izsáki és 
Izsák környéki vállalkozó 
vett rész azon a fórumon, 

melyen Héjj Dávid minisz-
terelnöki biztos és Lezsák 
Sándor az Országgyűlés 

alelnöke, térségünk or-
szággyűlési képviselője 
adott tájékoztatást az ak-
tuális uniós forrásokról és 
pályázati lehetőségekről. 
Lezsák Sándor az ered-
ményes forráshozzáférés 
alapfeltételei között ki-
emelten említette a jó kap-
csolatok kialakítását úgy 
hazai mint külföldi, benne 
a nyugati mellett a keleti 
és déli irányú viszonyla-
tokban is. E mellett a helyi 
szintekre lejutó naprakész 
információk fontosságát 
emelte még ki. 
Folytatás a 2. oldalon.
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Kereszt előttem, 
kereszt velem

Át, évezredek távlata ködén,
Téged, ki élsz, megszólítlak én.
Míg megsejted, hogy a hangom remeg,
felsírni hallod közelcsöndemet.
Arcunk közt a távolság végtelen,
de oly közel, hogy megérinthetem.
Közelvonzol, előttem a kereszt,
csöppenni hallom drága véredet,
életem árát: ez áldozatod
 kifizetted, ma már szabad vagyok.
bűneim ára volt az életed,
most értem csak: ki vagyok én neked!
Nem érti ezt a szív, s az értelem
kereszt előttem, kereszt van velem
Összeillesztett két fa a kereszt
Két egyenes, ahol találkozik,
én is ott tartom fejem halálomig.
A kereszt szára, markáns, egyenes,
ez útirányon, engem is vezess!
elcsendesedő szívemben van csended,
Mester! Taníts az útra, én követlek.
Beszélek hozzád, sírva, hallgatagon
ugye sejted, hogy szeretlek nagyon?
Betűvel írtam, mit szívem dobog,
Feltámadtál, én is feltámadok!

Magyar Gyuláné

Petőfi koszorúi Keresztfelújítás
A  FIATALOKNAK, a fiata-

lokról írok most a szülőkhöz 
szóló múltkori írásom után 
annak apropóján, hogy nem-
zeti ünnepeinken  - nem csak 
szereplőként, de témaként 
is előrántjuk őket. Kétféle 
indíttatása van ennek, mert 
egyfelől szeretnénk továbbadni 
a következő nemzedékeknek 
az ünnep, történelmet és életet 
meghatározó értékeit, másfelől 
féltésből eredő kíváncsisággal 
vizsgáljuk – és önmagukkal 
vizsgáltatjuk -, hogyan is áll-
nak helyt az ő feladataikban.
Babits Mihály: „ Petőfi koszo-

rúi” című versének körülmé-
nyeskedő kötőszót tartalmazó 
mottója:  „Avagy virág vagy 
te, hazám ifjúsága…”, ma is 
kérdésként hangozhat el.
Trianon után két évvel írta 

meg életszemléletének el-
komorodása és a politikától 
elidegenedése lelki állapotá-
ban a költő fiataloknak szóló 
felszólítását:
„Kelj, magyar ifjúság, légy te 

virág magad!
Nem drótos füzérbe görbítve  

-  légy szabad
virág szabad földön:”
 (Nem verselemzésnek szá-

nom ez írást, de érdekesség-
ként hadd jegyezzem meg, 
hogy a vers egyik versszakában 
még a „hazám” szó helyett is a 
„szobám” szót használja!)
Abban a nagy elkeseredésben 

és bajban szabad volt, sőt, kel-
lett megszólítani a fiatalságot: 
virág vagy te? Ma is jogos fel-
tenni ezt a kérdést a 10 és 25 
év közöttieknek  sorra véve a 
természet e csodálatos alkotá-
sának jellemzőit. Így is lehetne 
kérdezni: „Ki, milyen vagy 
te, mai fiatalság? Láthatjuk-e 
benned a jövő zálogát?
Szép vagy? – El kell ismer-

ni, van igényed a szépségre! 
Igyekszel tisztán tartani ma-
gad, csinosságra törekszel, 
felhasználva, hordva a divat 
újabb és újabb produkcióját. 

Sminkanyagok ezreiben vá-
logatva kensz magadra még 
olyan szereket is, amelyek 
veszélyeztetik egészségedet… 
Külső szépség!
Értékes vagy? – Egy-egy szép 

virágfajta kinemesítése sokba 
kerül, - és meg is kérik az árát 
a virágboltokban. – Nagyszülő, 
szülők érted hozott áldozatos 
munkája értékessé tett-e? Az 
élet dolgaira figyelve és az 
iskolapadokban gyűjtöttél-e 
sok tapasztalatot és tudást, 
amit busásan megfizetnek a 
munkapiacon?
Ajándék vagy? - Féltve őrzött 

vagy szüleid számára, mint 
akik a legnagyobb ajándékkal, 
az életeddel megajándéko-
zottak, és sok örömöt szerzel 
nekik azzal, hogy vagy? Aján-
dék leszel-e majd jövendőbeli 
párod számára, akivel családi 
közösséget alkotsz?
Matematikai kifejezést hasz-

nálva: tartod a „helyiérté-
kedet”, azaz helyeden vagy? 
A kertkultúrának szabálya 
szerint mindenféle virágnak ki 
van jelölve a neki való termő te-
rület, ahol jól érzi magát, ahol 
betölti a tőle elvárt szerepet. 
Nem plántálják máshová!
Örömöt, gyönyörűséget szerző 

vagy? Amikor csak rád néznek, 
látják rajtad a tisztaságot, a 
természetedből fakadó csodá-
latos formátumokat és csak a 
józanságból eredő illatot?
Jelkép vagy? – Hiszen min-

denkinek van hozzá illő, őt 
jelképező virága! Szerény vagy, 
mint az ibolya? Ártatlan vagy, 
mint a liliom? Szenvedélyes 
vagy, mint a rózsa? …
Jövőt hordozó vagy, mint aki-

ben ott érlelődik a jövő záloga, 
a mag?
Folytathatnám, de tudom, 

hogy az előző nemzedékekre 
visszamutogatva magatok 
mentegetésével mondhatjátok: 
Más világ volt az, amikor a há-
ború után a bicikli is luxusnak 
számított, amikor a gyermekek 

a rommá lett falusi repülőte-
reken felkutatott lőpor kap-
szulákkal játszottak, - meg a 
későbbi időben, amikor örültek 
a Trabantnak, mint az egyik 
legmodernebb közlekedési 
eszköznek, - ma már más vilá-
got élünk, megsokszorozódott 
lehetőségekkel.
Igaz! De akkor hálásak vol-

tak a gyermekek a szűkös 
élelemért és ruházatért, enge-
delmesek voltak és tisztelet-
tudók, megelégedettek és nem 
követelőzők, kötelességtudók 
és segítőkészek.
Igaz az is, amit Pál apostol írt 

le a II. Korinthus 12:14-ben: 
„Mert nem a gyermekek tar-
toznak gyűjteni a szülőknek, 
hanem a szülők a gyermekek-
nek,” – mégis tudni illene a 
gyermeknek és a fiataloknak, 
hogy mi a szülő jogos váradal-
ma viszonzásul. 
Mi más terheli a fiatal nem-

zedéket, mint az ami csak az 
aggodalmas előre- és magukra 
tekintésükben nyilvánul meg, 
pedig a korosztályoknak egy-
mást kellene segíteni.
Március idusa közelében le-

gyen a gondolatokat indító vers 
utolsó versszaka feladatmeg-
határozó az ifjúság helyes önér-
tékelésre jutásában és az 1848 
szabadságharcának a legújabb 
korra is érvényes üzenete hű-
séges továbbadásában:
„Avagy virág vagy te? … légy 

virág, légy vigasz!
Legyen lelked szabad, legyen 

hangod igaz
az ő ünnepségén!
Koporsó tömlöcét aki elke-

rülte,
most hazug koszorúk láncait 

ne tűrje
eleven emlékén!”
(Fiataloknak szóló téma lévén, 

ajánlom az ifjabb olvasók figyel-
mébe, hogy az újság a neten is 
elérhető, olvasható.)
 Izsák, 2015.március 2.

Bérces Lajos képviselő

Az izsáki származású Farkas 
P. József alapította, kecske-
méti székhelyű Porta Egyesü-
let és a szintén általa alapított 
Szent Ilona Keresztkör vállalt 
feladatukként út menti fe-
születek sorát újították fel az 
elmúlt évek során. Legújabb 
vállalásuk szerint, amely 
immár a nyolcvanadik lesz a 
sorban, az Izsák és Orgovány 
közötti úton található Bir-
kás-féle, nagyon szép, de már 
erősen elhasználódott állapot-
ban lévő, kereszt megújítását 
határozták el. Az emlékhelyen 
elvégzendő munkálatokról 
nemrégiben a helyszínen 
egyeztetett Borsos István 
kőfaragó mester és Farkas 
P. József, aki a tervezett, 
felújításról a következőket 
válaszolta kérdésünkre.
- A keresztet özv. Birkás 

Menyhértné és családja emel-
tette 1918-ban – ahogyan a 
talapzaton olvasható: „az 

Úr dicsőítésére és a hívők 
épülésére”. Közel száz esz-
tendő viszontagságai azon-
ban annyira megviselték az 
emlékhelyet, hogy felújítása 
mára elkerülhetetlenné vált. 
Ezt látván határoztuk el, 
hogy nagylelkű adományozók 
segítségével megmentjük az 
út menti feszületet. A Birkás 
család ma élő leszármazottai, 
valamint az Izsáki Római 
Katolikus Egyházközség plé-
bánosa és képviselő-testületé-
nek elnöke, örömmel fogadták 
szándékunkat. A helyreállítás 
összköltsége bruttó 635.000 
Ft. A munkálatok elvégzésére 
Borsos István kőfaragót kér-
tük fel, aki vállalta, hogy ápri-
lis végéig befejezi a felújítást. 
Ezt követően dr. Bábel Balázs, 
a Kalocsa-Kecskeméti Fő-
egyházmegye érseke szenteli 
fel az elkészült emlékhelyet, 
terveink szerint májusban. A 
Porta Egyesület Szent Ilona 
Keresztköre ezúton kéri az 
izsáki lakosok és vállalkozók 
támogatását, hogy a kereszt 
minél előbb megújult állapo-
tában emlékeztessen Krisztus 
dicsőségére, értünk hozott 
áldozatára – zárta gondolatait 
Farkas P. József.
Bővebb információt kérhet-

nek és felajánlást tehetnek az 
érdeklődők a 30/925-1654-es 
telefonszámon, illetve a far-
kaspjozsef@gmail.com e-mail 
címen.

-te-

Folytatás az 1. oldalról.
Az általa kezdeményezett 

izsáki fórum is ezt az informá-
ció lejutást szolgálja, s jelezte, 
különböző témakörökben fo-
lyamatosan rendeznek hason-
lókat, hiszen meglévő hazai és 
külföldi kapcsolatait ez irány-
ban is kamatoztatni kívánja, 
a térség javára. Ahogyan ezt 
eddig is tette. Izsák új tagja 
választó kerületének, így újak e 
fórumok is e körben. Ő, személy 
szerint nagyon örült annak, 
hogy Izsák is a körzetébe került 
a választókerületek átalakítása 
kapcsán. Bízik abban, hogy 
az izsákiak sem bánják meg e 
változást. Az új izsáki iskola 
építése is egy olyan fejlesztés 
lesz, amely az általa említett 
kapcsolatok és pályázati lehe-
tőségek összekapcsolódásból 
valósul meg. Izsák jövője épül 

Vállalkozói fórum
tovább ebben a beruházásban 
- hangsúlyozta. 
Héjj Dávid, akit Lezsák Sán-

dor mint a fejlesztések és be-
ruházások egyik kulcsemberét 
mutatott be, a következőket 
mondta kérdésünkre: -  Kor-
mányzati szinten az a célunk, 
hogy a magyar kis- és középvál-
lalkozókat hozzuk helyzetbe és 
őket támogassuk, hiszen az el-
múlt uniós ciklusban sokkal ke-
vesebb pályázati pénzt tudtak 
lehívni ezek a vállalkozók, mint 
szerettek volna. Úgy a területi 
operatív program mint a gaz-
daságfejlesztés és innovációs 
operatív program forrásaiból. 
Ezen kell változtatni. Össze-
sen 12 ezer milliárd forintnyi 
uniós forrásról beszélünk a 
most kezdődő új pályázati cik-
lusban. Ebből 8 ezer milliárd 
juthat vállalkozásoknak és 

önkormányzatoknak. Ennek 
60 százaléka mehet gazdaság-
fejlesztésre. Ez sok kis- és kö-
zépvállalkozásnak fog segíteni 
jelenlegi infrastruktúrájának 
fejlesztésében, eszközparkjá-
nak korszerűsítésében.
A vállalkozásoknak sokszor 

gondot jelentő önerő biztosítá-
sával kapcsolatos kérdésünkre 
a következőket mondta a mi-
niszterelnöki biztos: - Önerőre 
továbbra is szükség lesz. An-
nyi változás viszont várható, 
hogy lesznek nagyon kedvező 
konstrukciójú visszatérítendő 
források, amelyek önerőként 
szolgálhatnak. További pozi-
tív változás, hogy az önerőt 
a pályázóknak az eddigiektől 
eltérően, a pályázat végén kell 
befizetniük.

-tetézi- 
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…olvasóink is hallottak róla, zajlik a márci-
us 15-étől életbe lépő vasárnapi boltbezárás 
elleni aláírásgyűjtés. Nem nehéz észrevenni, 
hogy akik ezt kezdeményezték távolról sem 
csupán az alapkérdés miatt nyomnak papírt 

és tollat az emberek orra alá. Politikai tőkét remélnek az ügytől, 
hiszen az e féle sikerekből alig-alig jutott nekik mostanában. 
Természetesen vannak, akik bedőlnek a demagóg „már ezt is 
elveszik tőled” szövegnek, s lelkesen csatlakoznak az „aggó-
dókhoz”.
Gondolom, ha olyan aláírásgyűjtő ívet tolnának bárki orra 

alá, amely azt kezdeményezné, ezután neki is dolgoznia kelljen 
vasárnap, már kevésbé volna lelkes. Sőt eszébe se jutna aláír-
ni. A szorgos gyűjtögetők és aláírók vajon értik-e egyáltalán 
mit képviselnek? Értik-e, gyakorlatilag azt követelik, hogy a 
multiláncok, minél nagyobb profitjuk érdekében, az európai 
átlagbérek alig egynegyedéért még vasárnap is dolgoztathassák 
magyarországi alkalmazottaikat. Értik-e, hogy aláírásukkal 
azt legitimálják (akár a mindenkori kormányoknak is egyfajta 
felmentést adva), hogy a megélhetés minimális szintjének meg-
teremtéséért Magyarországon még vasárnap is dolgozni kelljen? 
Értik-e, hogy valójában arra mondanak igent, hogy az állam, a 
dolgozói érdekek védelmében ne avatkozhasson be a gazdasági 
erőfölényükkel visszaélő munkáltatókkal szemben?
Gondolom, nemcsak számomra elképesztő, hogy a vasárnapi 

bezárást ellenző aláírásgyűjtés egyik fő kezdeményezője a Liga 
Szakszervezet. Lehet, hogy ők sem értik a fentebb feltett néhány 
egyszerű kérdést? Pedig éppen nekik kellene azokat feltenniük. 
E szerveződés óriási jövedelmű vezetői nagyon félreértelmezik 
szerepüket, hiszen inkább azért kellene harcolniuk, hogy Ma-
gyarországon is olyan bérek legyenek, mint a világ boldogabbik 
felén. Ahol, amúgy vasárnaponként zárva vannak az üzletek! 
Aztán gyűjthetnének aláírásokat azért is, hogy az üzletláncok 
ne a nyugaton már eladhatatlan, ott gyakorlatilag szemétnek 
számító „olcsó” áruk tömegét vásároltassák fel az itthoni fo-
gyasztókkal. Mondván, ezt igénylik. Vajon tényleg ezt igénylik? 
S ha igen, miért? Csak nem azért, mert az általuk és a hozzájuk 
hasonlók által fizetett bérekből nem futja jobb minőségű itt-
honi, s ezáltal (nem mellékesen) magyar embereknek munkát 
adó termékekre? Akik valós problémákra keresnének választ, 
akár azt is vizsgálhatnák, hogy az e fajta termékek rendszeres 
fogyasztásától kialakuló betegségek vajon mekkora terheket 
rónak a társadalomra, s az egyébként is nehéz helyzetben lévő 
egészségügyre? 
Gondolom, akik a nyitva tartási vita felszín alatti mélyebb 

összefüggéseit is hajlandók észrevenni és értelmezni, gyorsan 
átlátják, – a pillanatnyi politikai haszonszerzésen túl - két élet-
szemlélet csap itt össze. Az egyik azt mondja, a fogyasztás, az 
én fogyasztásom mindenekfelett - akár embertársaink kárára 
is. A másik azt, a család, az emberhez méltó élet mindenekfelett 
- embertársainknak is. Akkor is, ha ezért személyes „áldozatot” 
kell hozni. Például azzal, hogy vasárnaponként nem vásárolgat-
hatok kedvemre, ám nem háborgok, mert belátom, ennek „árán” 
másoknak is lehet igazi vasárnapja. Az aláírásgyűjtők szerint ez 
már a demokrácia vége. Ha tényleg így van, nem kár érte...

NÉPTÁNC HÍRMONDÓ
Németországi 

szereplés
Kecskemét partnervárosá-

ban, a szászországi Großen-
hainban magyar hétvégét tar-
tottak március 6. és 8. között. 

A gasztrokulturális esemény a 
kecskeméti Garabó közremű-
ködésével került megrende-
zésre. A tizennyolcezer lelket 
számláló kisváros történelmi 
központjában Izsák várost a 

Varga Árpád vezette Gedeon 
birtok, a Prikkel László nevé-
vel fémjelzett Vino étterem, 
Németh Ferenc festőművész 
és az izsáki Sárfehér Néptánc 
Együttes képviselte.
Táncosaink a három nap 

során több alkalommal külön-
böző helyszíneken léptek fel, 
az Izsákon már jól ismert Sut-
tyomba zenekar kíséretével. 
Az egyik délután a magyar 

rendezvényt népszerűsítendő, 
a helyi bevásárlóközpont-
ban rögtönöztek meglepetés 
műsort. A későbbiekben a 
Kultúrcentrumban tartott 
gasztronómiai programokat 
színesítették és tették feled-
hetetlenné műsorukkal. A 
három napig tartó kézműves 
vásárban a pálinka, a csoko-
ládé és a csuhébabák mellett 
fiatal táncosaink is hatalmas 
sikert arattak, s további né-
metországi fellépések ígére-
tével jöhettek haza. Ez úton 
is köszönik Tormási Ákos fő-
szervezőnek a bemutatkozási 
lehetőséget.

„Dűvölet” 
a Művelődési Házban
Kicsik és nagyok is meg-

találhatták a nekik tetsző 
időtöltést február 21-én a 
Művelődési Házban, ahol 
a gyermekeket kézműves 
foglalkozás, Drozdovszky 
Dóra és Bőtös Barnabás ve-
zetésével pedig népi játéktár 

és gyermek táncház várta, 
majd Kubinyi Júliával az 
élen nagy sikerű koncertet 
adott a Dűvő Zenekar. Sokak 
fülének ismeretlenül hangoz-
hat az együttes elnevezése, 
amely a népi vonózenekarok 
kísérőhangszereinek egyik 
játékmódját jelenti. Hagyo-
mányainkhoz híven az estét 
fergeteges hangulatú táncház 
zárta a zsúfolásig megtelt 
helyszínen. A megrendezés-
hez hozzájárult az Általános 
Iskola és a Művelődési Ház, 
melyet ezúton is köszönünk! 
A színvonalas büféről a Vino 
étterem gondoskodott. 

Húsvét
Egyesületünk az idei évben is 

szervez Húsvét hétfőn hagyo-
mányőrző locsolkodást, majd 
azt követően batyus táncházat 
a Művelődési Házban. A rész-
letes programról hamarosan 
tájékozódhatnak a Sárfehér 
Néptánc Egyesület facebook 
oldalán. (www.facebook.com/
sarfeherneptanc)

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

Topa Kupa
2015. február 28-án nyolc 

csapat részvételével sikerült 
megrendeznünk a IV. Tóth 
Mihály Emléktornát, a Topa 
Kupa öregfiúk labdarúgó 
teremtornát. A nevezett csa-
patok mindegyike évről-évre 
visszajáró „vendége” a ren-
dezvénynek. A kupa a csoport-
mérkőzésekkel kezdődött. A 
sportszerű csoportküzdelme-
ket az elődöntő (keresztjáték), 
majd a helyosztó mérkőzései 
követték. A barátságos, de 
kemény küzdelmet hozó mec-
csek eredményeként kialakult 
a végső sorrend. Az eredmény-

hirdetéskor a kupákat és a 
különdíjakat Tóth Máté (Topa 
fia) adta át. A győztes csapat a 
kupa mellett egy évre hazavi-
hette az első helyezettnek járó 
- Tóth József felajánlásából 
alapított – vándorserleget is. 
A rendezvényt, a közös focis 
emlékek felidézésétől vidám 
hangulatú vacsora zárta.
Helyezések: 
1. Jakabszállás
2. Szabadszállás 
3. Ballószög 
4. Kiskunlacháza
5. Izsáki Öregfiúk
6. Topa Barátai

7. Orgovány
8. Tabdi
Különdíjak: Gólkirály: Sallai 

Zoltán (Ballószög). Legjobb já-
tékos: Juhász János (Topa Ba-
rátai), Legjobb kapus: Posch 
Tibor (Jakabszállás) 
Az emléktorna támogatói: 

Beke és Beke 2000 Kft., Bir-
kás Bor- és Pálinkaház, Du-
napalma Borozó, Izsák Város 
Önkormányzata és a Vino 
étterem.
A Topa Kupa szervezői: Tóth 

József, Nagy Oszkár, Szekeres 
Gyula, Gréczi Gábor és Szabó 
József.                             -szj-

Kulturzentrum Großenhain

Táncosaink: Drozdovszky Dóra - Bőtös Barnabás, Rőfi Renáta - Huszta Denisz, 
Farkas Evelin - Vlaszák Ferenc, Németh Ramóna - Bálint Tamás

Fellépés a kézműves vásáron
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Sorozatunkban ismert, gya-
kori vagy éppen rejtetten 
élő ritka madaraink életét 
szeretnénk bemutatni. A le-
írásokban szerepelnek majd a 
Kolon-tavi Madárvárta adatai 
is, így nem csupán általánosan 
ismerhetjük meg a környe-
zetünkben élő madarakat, 
hanem képet kaphatunk az 
Izsákon végzett kutatások 
eredményeiről is.
A fülemülesitke (Acrocepha-

lus melanopogon)
Erről az apró, mindössze 

10 gramm tömegű, barnás 
színezetű madárról a magyar 
iskolások közül minden bi-
zonnyal az izsáki gyerekek 
tudnak a legtöbbet. Köszön-
hető ez annak, hogy iskolánk 
nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy a tanulók minél többet 
megtudjanak Izsák hatalmas 
természeti kincséről, a Kolon-
tóról.  Így hát a gyerekek, 
mire elballagnak, már kívülről 

fújják, hogy a fülemülesitke a 
Madárvárta címermadara, és 
hogy a Kolon-tó nádasában él 
Közép-Európa második legna-
gyobb állománya.  
Ez a számunkra oly fontos 

énekesmadár a napokban tér 
vissza a mediterrán tenger-
partokról. Bár rokonai – a 
többi nádiposzáta faj - messze 
a Szaharán túlra vonulnak 
az európai tél elől, a sitke a 
Földközi-tenger partvidékén 
(Franciaországtól Görögor-
szág nyugati partvidékéig) a 
tengerparti nádasokban tölti 
a telet. Elsőnek a hím mada-
rak érkeznek, hogy elfoglalják 
a nádas legjobb fészkelő terü-
leteit. Számukra ez a több éve 
aratatlan, avas nádfoltokat 
jelenti, ahol a nád közé gyé-
kény vagy téli sás keveredik. 
Megérkezésük után hamar 
párt választanak és korán, 
akár március végén fészke-
lésbe kezdenek. Fészekaljuk 
általában négy tojásból áll, 
amiből 11-12 nap kotlás után 
kelnek ki a fiókák. A sikeres 
első fészkelés után júniusban 
még egyszer költenek. A Ko-
lon-tavi vizsgálatok kimutat-
ták, hogy aszályos években, 
mikor a Kolon-tó vízszintje 
már a költési időben draszti-
kusan lecsökken, rendkívül 
kevés fióka repül ki. 
Bár számos énekesmadár a 

költés befejezése után már 
augusztus elején, közepén 
megkezdi őszi vonulását, a 
fülemülesitkék ebben az idő-
szakban kezdenek hozzá re-
pülő és test tollaik cseréjéhez. 
A vedlés befejezése után az 
első példányok későn, csupán 

szeptember végén hagyják 
el a Kárpát-medencét, de 
vonulásuk még sokáig elhú-
zódik. Az utolsó madarak csak 
november elején vonulnak 
el Magyarországról. Az állo-
mány nagy része azonban már 
október végén eléri az adriai 
és a jón tenger partvidékét. 

Bár vonulása a madárvilág-
ban nem számít hosszúnak, 
hiszen 500-1000 kilométer 
megtétele után már elérik a 
telelőterületet, vonulásáról 
és teleléséről sokáig mégis 
nagyon kevés információ állt 
rendelkezésünkre. 
A Kolon-tavi madárvárta 

megalakulása után három 
évvel kezdett szervezni füle-
mülesitke kutató expedíciókat 
a Balkán-félszigetre. Az első 
- 2002-ben a horvátországi 
Neretva-deltában végzett 
- kutatás óta összesen 22 
expedíciót szerveztünk Hor-

vátországba, Görögországba, 
Olaszországba és Albániába. 
Az utazások célja, hogy minél 
több információt szerezzünk a 
fülemülesitkék vonuló és tele-
lőhelyeiről. Egy-egy országban 
ősszel vagy telente általában 
3-5 hétig gyűrűzünk, ahol a 
magyar csoportok hetente 
váltják egymást. Ezeknek az 
utaknak köszönhetően mára 
nagyon sokat tudunk szere-
tett madarunk szokásairól. 
Így tudtuk meg azt is, hogy a 
Kárpát-medencéből útra kelő 
sitkék legnagyobb tömegei 
a horvátországi tengerparti 
nádasokban eltöltött pihenő 
után az Adriai-tenger felett 
átrepülve érkeznek meg olasz-
országi telelőterületeikre. 
Kiderült, hogy a tengerpartok 
mentén lévő, mindössze 4-5 
hektáros nádasok megléte 
is akár vonuló madarak szá-
zainak jelentheti a túlélést. 
Mára már tudjuk, hogy egyes 
egyedek akár Görögország 
legdélebbi nádasaiba is eljut-
nak, és hogy Nyugat-Görög-
ország megmaradt mocsarai 
is fontos telelőterületek. Leg-

újabb eredményeink, hogy egy 
észak-albániai nádasban is 
sikerült több Magyarországon 
jelölt fülemülesitkét vissza-
fognunk, melyek közül az 
egyik később Görögországban 
is előkerült. A Balkánon vég-
zett kutatások eredményeit 
arra próbáljuk felhasználni, 
hogy felhívjuk a figyelmet a 
még megmaradt tengerparti 
vizes élőhelyek, lagúnák fon-
tosságára, hiszen madaraink 
hosszú távú védelme csak 
nemzetközi összefogás ke-
retében valósítható meg!

Németh Ákos

ÖNKÉNTES SZEMÉTGYŰJ-
TÉS IZSÁKON NEGYEDIK 
ALKALOMMAL 

A Tegyünk 
I z s á k é r t 
Egyesület és 
a Kiskunsági 
Madárvédel-
mi Egyesület 
által kezde-
ményezett, 

immáron hagyománnyá váló tava-
szi szemétgyűjtés időpontja: 2015. 
március 28-án, 8-tól 13 óráig. A 
szemétgyűjtés, a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően a Kis-
kunsági Nemzeti Park város felőli 
részétől a Madárvártáig, a Petőfi 
Túra útvonalának Izsákot érintő 
része és a tájékozódási futóbajnok-
ságok megrendezésére igénybe vett 
terület (Vadas) szemétmentesítésé-
re irányul. A szemétgyűjtés gördü-
lékeny lebonyolítása érdekében a 
szervezők, helyismerettel rendelke-
ző munkacsoport-vezetőket készí-
tenek fel, akikhez a szemétszedés 
napján lehet csatlakozni. A vizes ta-
lajviszonyok miatt javasoljuk vízálló 
lábbeli viselését. A szemételszállítás 
gyorsítása érdekében minél több 
utánfutóra lenne szükség!
A szemétszedés további részletei 

a TIE honlapján (izsakert.izsak.
hu) érhető el. A főszervezők elér-
hetősége: Varga István 30-6438972, 
Gerencsér Gyula 70-2092039.
A szemétgyűjtéssel környezetünk 

szemétmentesítése mellett szeret-
nénk felhívni kevésbé gondos em-
bertársaink figyelmét a kulturált 
környezetünk megőrzésesnek igé-

Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők Szövetkezetének 

tájékoztatója
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen” 

(gróf Széchenyi István)
Az új integrációs szövetkezetünk 

a Helvéciai Termelői Csoporttal 
közösen március 6.-án megalakult. 
A cégbírósági bejegyzése folyamat-
ban van. Mint korábban már je-
leztük, az állami elismeréssel bíró 
termelői csoportok támogatása 
2013-ban lejárt. Kiemelt támoga-
tásra csak új minősítéssel bíró ter-
melői szervezetek számíthatnak. 
2015. január13.-án az Igazgatóság 
elemezte az eddigi időszak munká-
ját és a további teendőket. Annak 
érdekében, hogy termelői csopor-
tunk a jövőben is hozzájuthasson 
a működéshez szükséges uniós 
forrásokhoz, Igazgatóságunk egy 
új társult szövetkezet létrehozását 
javasolta, amely megfelel az új 
Ptk., az új Szövetkezeti törvény és 
a termelő csoportokra vonatkozó 
új jogszabályi előírásoknak is. Az 
elvárt árbevétel-minimum biz-
tosítása, csak a térségi Helvéciai 
Termelői Csoporttal közösen volt 
biztosítható, amely kedvezőtlen 
évjárat esetén is a támogatáshoz 
szükséges árbevételt teljesíteni 
tudja.
A régi termelői csoportunk jo-

gilag beolvad az újonnan alakuló 
termelői csoportba. Az új szövet-
kezethez való tagi csatlakozásra 
a cégbírósági bejegyzést követően 
2015, május hónapban nyílik le-
hetőség. Erről tagjainkat külön is 
értesíteni fogjuk. A régi tagok ré-

széről a szükséges adminisztráció 
elvégzése után a csatlakozás auto-
matikus, de a termékértékesítési 
szerződést az új szövetkezettel is 
meg kell újítani. 
Természetesen a tagsági viszony 

nem kötelező, bármikor megszün-
tethető. Aki az elmúlt években 
nem a szövetkezeten keresztül 
értékesítette termését, tagsági vi-
szonya a közgyűlés által elfogadott 
határozat alapján automatikusan 
megszüntetésre került.
 Akinek a következő közgyűlésig 

fentiekkel kapcsolatosan bármi-
lyen kérdése, észrevétele van, a 
06/20/5693-783-as mobil számon 
tájékozódhat.
Azon tagjaink felé, akik folyama-

tos tagsággal rendelkeznek és az 
elmúlt három évben a szövetkeze-
ten keresztül való szőlő mennyiség 
értékesítés igazoltan megtörtént, 
vagy vismajort jelentettek és a 
működési költség hozzájárulás 
és az adategyeztetés megtörtént, 
ennek függvényében átvehetők a 
növénykondicionáló műtrágyák a 
kijelölt telephelyen.
A szövetkezet tagjai kérdéseik-

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

Vezetőség

A Tegyünk Izsákért 
Egyesület hírei

nyére és a természet megóvásának 
fontosságára! 
Kérjük mindazokat a civil szerve-

zeteket és magánszemélyeket, akik 
szeretnének csatlakozni a kezdemé-
nyezéshez, március 28-án reggel 
8-ra legyenek a fogathajtó pálya 
indítótornyánál! A szemétgyűjtés 
befejeztével a résztvevőket ízletes 
babgulyás ebéd várja!
VIII. KOLON-KUPA FUTÓ-

VERSENY
Az Izsák Város Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálata, és a Te-
gyünk Izsákért Egyesület - Kolon 
Futóklubja által szervezett VIII. 
KOLON-KUPA FUTÓVERSENY 
időpontja 2015. május 16-án 10-
től 13 óráig. A verseny helyszíne 
ezúttal a fogathajtó pálya északi 
része. A fotóversennyel egy időben 
fogathajtó verseny és főzőverseny is 
zajlik. A verseny előtt közös, zenés 
bemelegítés. 
Megrendezésre kerül az Ovis-

futam, az alsó tagozatosok részére 
a 800 m-es futás, valamint a 2500 
m-es, 5000 m-es és 15 km-es távú 
futóversenyek. Előnevezés lehetsé-
ges, a helyszíni nevezés 08:00-09:30 
között.
A futóverseny versenykiírása a 

Kolon Futóklub honlapján érhető 
el (futoklub.izsak.hu). Főszervező: 
Cséplő Zoltán 20-8241239
Az eredményes szereplés ér-

dekében idejében kezdjék el a fel-
készülést és biztatunk mindenkit, 
minél többen vegyenek részt a fu-
tóversenyen, hiszen mindenki nyer, 
aki legyőzi saját lustaságát!

      TIEinfo   

Merre járnak, mit csinálnak?

Fülemülesitke(Acrocephalus melanopogon)

A Kolon-tavon jelölt fülemülesitkék megkerülési helyei

A fülemülesitkék fontos telelőterülete nyugat 
Görögországban
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Krisztusban kedves 
Testvéreim!

Egyházközségi hírek
- Március 26-27-28-án este lelkigyakorlat van 

egyházközségünkben melyet Ft. Szécsényi Attila 
atya vezet. Ezeken a napokon 17 órától gyónási 
lehetőség is van. Mindenkit szeretettel várunk!
- Akik bármilyen okból kimaradtak az elsőál-

dozásból, esetleg bérmálásból, azoknak a jelent-
kezését is várjuk. Illetve szeretettel várjuk azok 
jelentkezését is, akik házasságot szeretnének 
kötni. Jelentkezni minden esetben Földvári Jó-
zsef diakónusnál lehet.

ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS-t, Konstantinápoly 
püspökét a Fekete-tenger legtávolabbi helyére szám-
űzte a kelet-római császár. Már-már halálán volt és 
a legforróbb nyárban indították útnak. Úgy érezte, 
hogy elérkezett az ő órája, felvette főpapi ruháit, így 
vitette magát át a templomba, ott megáldozott, majd 
ezt mondta: „MINDENÉRT DICSŐSÉG LEGYEN 
ISTENNEK!”
Így száll a mi dicsőítésünk is valahányszor belépünk 

templomunkba, ahol erőt kapunk mindennapi gond-
jaink, bajaink, csalódásaink elviseléséhez. Köszönjük 
a jó Istennek azt a sok alkalmat, amikor a templom-
látogatás megnyugtatott bennünket. Köszönjük az 
örökmécses gyenge, de mégis életutakat megvilágító 
fényét. Köszönjük a csendet!
Köszönjük a dómokat, a díszes székesegyházakat, a bú-

csújáró helyeket, de ma, Urunk, köszönjük, a legjobban 
köszönjük a MI TEMPLOMUNKAT!
Hogy mennyire szent volt JÉZUS szemében is a 

templom, Atyjának háza, azt bizonyítja a mai evan-
gélium is! /Szent János evangéliuma 2. fejezet 13-25 
vers/ JÉZUS „kötélből ostort font, és mind kiűzte” a 
kereskedőket és árusokat a templomból. „Ne tegyé-
tek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak 
eszükbe jutott az Írás szava: „Emészt a házadért 
való buzgalom”
Az EGYHÁZ életét is kíséri a templom szeretete. 

Itt leszünk Isten gyermekévé a keresztség szent-
ségében. Itt táplál az égből szállott szent kenyérrel. 
Itt támadunk új életre a szentgyónásban. Itt erősít 
meg a SZENTLÉLEK krizmájával a bérmálásban. Itt 
fogadunk örök hűséget életünk párjának a házasság 
szentségében. Itt imádkozunk elhunyt szeretteinkért 
a gyászmisében, Ide hozhatjuk hálánkat, itt elsírhat-
juk bánatunkat. Innét mindig új erővel távozhatunk 
otthonunkba. 
Csak az Isten a megmondhatója, hány ember élete 

menekült meg már azzal, hogy betévedt egy templom-
ba. Assisi Szent Ferenc a kis San Damiano templom 
restaurálására kapott megbízást, majd átvitt érte-
lemben a lelkek restaurálására. Vigye az örömhírt, 
hogy mindannyiunkat SZERET AZ ISTEN, s ilyen 
egyszerű a kereszténység: csak viszont kell szeret-
nünk az Istent!
Loyolai Szent Ignác a párizsi montmarti templomban 

tette le fogadalmát társaival együtt, hogy szegénység-
ben, tisztaságban, engedelmességben élnek és minden 
törekvésükkel az Egyházat szolgálják!
A múltba visszatekintő tudományunk egyértelmű-

en tanúskodik arról, hogy az emberek mindig nagy 
gondot fordítottak a templomok építésére és szépíté-
sére. A templomnak, az Egyháznak és minden hívő 
embernek azonban az kölcsönöz különös szépséget, 
ha tiszta szív, őszinte hit és főleg SZERETET ékesíti. 
Nem a művészi képek és szobrok, hanem a lelket szé-
pítő, nemesítő szellemiség kölcsönöz igazi szépséget 
templomainknak és egyházközségeinknek!
Szép és dicséretes dolog a templomok építése és dí-

szítése. A hívek gyakran komoly áldozatot is hoznak 
ennek érdekében. De nem kevésbé fontos feladat saját 
magunkat ISTEN TEMPLOMÁVÁ, otthonává tenni 
és mások felé irányuló szeretetünkkel embertársain-
kat is segíteni a lelki építkezés szent szolgálatában! 
AMEN!
Izsák, 2015. március 3.            

Dr. Czár János 
esperes, plébános

Ferenc pápa beszéde az Olasz Szövetkezetek 
Szövetségének hétezer tagjához

Február 28.-án délelőtt a VI. Pál te-
remben fogadta Ferenc pápa az Olasz 
Szövetkezetek Szövetségének 7000 
tagját. Hozzájuk intézett beszéde nagy-
jából kétszerese volt a megszokott pápai 
beszédek terjedelmének, ami annak a 
fontosságát mutatja, amit Ferenc pápa a 
szövetkezeti mozgalomnak tulajdonít.

Olasz papok, plébánosok Itáliában 
elsőként 

alapítottak szövetkezeteket
„Az olasz egyház nagy kincsének élő 

emlékezete vagytok” – szólította meg 
a szövetkezeti dolgozók népes és színes 
seregletét a pápa, majd arra emlékez-
tette őket, hogy „már az 1800-as évek-
ben olasz papok, plébánosok Itáliában 
elsőként alapítottak szövetkezeteket. 
Ma is vannak olasz egyházmegyék, 
ahol a papok és hívek a szövetkezethez 
folyamodnak, mint a munkanélküliség 
és a társadalmi problémák hatékony 
orvoslásának az eszközéhez”.
„Az egyház mindig elismerte, meg-

becsülte és bátorította a szövetkezeti 
tapasztalatot” - Ferenc pápa az egyház 
társadalmi tanításának az alappontjait 
emelte ki beszédében, kezdve XIII. Leó 
pápa 1891-ben írt Rerum Novarum 
enciklikájával, ahol ezt olvassuk: “tutti 
proprietari e non tutti proletari”, vagyis 
a szövetkezetben a tagok „mindannyian 
tulajdonosok, de nem mind proletárok”. 
A Leó pápától, VI. Pál pápán át egészen 
Benedek pápáig tartó „megszólalások a 
szövetkezeti mozgalom elismerésére és 
bátorítására a mai napig érvényesek és 
időszerűek”.

Vigyétek tovább 
az eddigi eredményeket!

Ferenc pápa kiemelte, hogy ebben 
a párbeszédben ő a jövő felé tekint: 
az új távlatok, az új felelősségek, a 
szövetkezeti vállalkozások új formájú 
kezdeményezései felé fordul. Ez egy 
igazi misszió, mely teremtő fantáziát 
igényel az új módszerek megkeresésében 
és megvalósításában, hogy legyőzze a 
„kiselejtezés kultúráját”. Ehhez szük-
ség van a szolidaritás globalizálására, 
a személy integráns egészét biztosító 
igazi haladásra. Ne elégedjetek meg az 
eddig elért eredményekkel – biztatott a 
pápa – hanem tökéletesítsétek, erősít-
sétek meg és újítsátok meg, amit eddig 
felépítettetek. Arra emlékeztette őket, 
hogy a szövetkezeti mozgalomnak van 
egy „prófétai jellege” is, mely a jövőbe 
néz, és új formákat próbál feltalálni a 
népi mondás jegyében: „Amikor a fa új 
ágakat hajt, akkor épek a gyökerek és 
erős a törzs”. A pápa felsorolt néhány 
szektort, ahol a szövetkezeti mozgalom 
különösen is fontos: a mezőgazdaság, 
az építőipar, a halászat, az ipari tevé-
kenység, az elosztás szolgálata, majd 
néhány konkrét bátorítást ajánlott a 
figyelmükbe.

A szövetkezetek 
a közösségek és a civil társadalom 
leggyengébb részének a motorjai
A szövetkezetek legyenek a felemelő 

és fejlesztő motorjai a helyi közössé-
gek és a civil társadalom leggyengébb 
részének. Új szövetkezeti vállalkozások 
kellenek, főként új munkahelyek meg-
teremtése céljából. Ezzel elsősorban a 
fiatalokat sújtó drámai munkanélküli-
ségen lehet és kell segíteni, de a nők is 
rászorulnak arra, hogy a munka világá-
ba kapcsolódhassanak. A nehézséggel 
küzdő szövetkezetek megmentésére a 
pápa a „Workers buy out”, a „vissza-
szerzett, visszavásárolt vállalkozások” 
módszerét ajánlja.

Főszereplők a Welfare 
területén, főként 

az egészségügyben
A második bátorító szempontja a 

pápának azt sugallja, hogy a szövetke-
zeti mozgalmak legyenek főszereplői 

a Welfare, a jóléti világ új megoldásai 
megvalósításában, főként az egészség-
ügy területén. Tudom, hogy mennyi 
mindent tesztek annak érdekében, szólt 
elismerőleg a pápa, hogy szeretettel és 
szenvedéllyel segítsétek a városok és a 
társadalom peremein élő családokat, 
gyerekeket és betegeket. A szeretet az 
egy adomány! Nem egy egyszerű gesz-
tus, mely megnyugtatja a szívet! Az egy-
ház társadalmi tanítása e tekintetben 
erővel hangsúlyozza a szubszidiaritás 
elvét, ami azt jelenti, hogy az adott 
szinten egyesítsük az erőket. Milyen 
szép lenne, ha az ellátási rendszerek 
- mint például az egészségügyi ellátás 
– egész hálózatát hoznátok létre, hiszen 
tiétek a feladat, hogy új gyakorlati 
megoldásokat találjatok ki! Azt azonban 
soha nem lehet elfelejteni, hogy mindig 
az embert állítsátok a középpontba!” 
– buzdított a pápa.  

A szövetkezet 
az együttműködést jelenti,

 minden szinten
Ferenc pápa harmadik bátorító gondo-

lata a gazdaságot érintette, a társadalmi 
igazságosság, az emberi méltóság és 
a személy értéke összefüggésében. A 
szabadelvűség azt hiszi, emlékeztet a 
pápa, hogy elegendő csak gazdagságot 
termelni és az elosztás kérdése az már 
nem fontos. Mások úgy vélik, hogy a vál-
lalkozások felhalmozott gazdagságának 
a morzsáit kell kiszélesíteni, így oldva 
meg a társadalmi felelősség kérdését. 
Mindkét megoldás becsapja önmagát, 
mert csak a marketinggel foglalkozik, 
anélkül hogy kilépne a személyes és a 
vállalkozói önzés végzetes zárt köréből. 
Arra gondolok konkrétan – folyatta a 
pápa – hogy egy munkás, egy beszállító, 
egy alkalmazott ne csak a bérét kapja 
meg, hanem tegyük őt főszereplővé. 
Szükséges, hogy növekedjék a bevétele, 
de ez sem elég, hanem még az is kell, 
hogy a szövetkezet által vitt vállalko-
zás növekedjék valóban szövetkezeti 
módon, vagyis hogy abban részesedjék 
mindenki. A „cooperari” kifejezés, ma-
gyarázta a pápa a szó etimológiáját, azt 
jelenti, hogy együttműködünk, közösen 
cselekszünk a cél eléréséért. Soha ne 
elégedjetek meg a „szövetkezeti” szó-
val, az együttműködés valódi, lényegi 
tudatosítása nélkül”.

A szövetkezetek 
a családért és a nőkért

A negyedik pápai bátorítás a családok 
világát érintette. Ha körülnézünk, azt 
látjuk, hogy egy gazdaság soha nem újul 

meg ott, ahol a társadalom elöregszik. 
A szövetkezeti mozgalom, jelentős 
hatást gyakorolhat, hogy fenntartsa, 
megkönnyítse és bátorítsa a családok 
életét. A munka és a család összebékí-
tése, jobban mondva harmonizálása egy 
olyan feladat, amit eddig is csináltatok. 
Ez azt is jelenti, hogy segítitek a nőket 
abban, hogy teljesen megvalósíthassák 
küldetésüket és gyümölcsöztethessék a 
talentumaikat, otthon a családban és a 
vállalkozásokban is, mint főszereplők!

Működjenek együtt
pénzügyi szövetkezetek és szövet-

kezeti vállalkozások!
Az ötödik bátorításom bizonyára 

meglep benneteket! A vállalkozásokhoz 
ugyanis pénz kell. A szövetkezeteket 
általában nem gazdag tőkések alapí-
tották, sőt azok, szakmai szóval élve, 
„alultőkésített” vállalkozások voltak. 
Ellenben, mint pápa mondom nektek: 
„Szükség van a beruházásokra, kell, 
hogy jól befektessetek!”. Olaszország-
ban most biztosan nehéz közpénzt 
elnyerni, hogy a gyér forrásokat kipó-
toljátok. Megoldásként a következőt 
javaslom: „Tegyétek össze meghatáro-
zott célkitűzéssel a jó eszközöket, hogy 
együtt valósítsátok meg a jó műveket!”. 
Működjenek együtt pénzügyi szövet-
kezetek és szövetkezeti vállalkozások! 
Bánjatok jól a pénzzel, de ne legyen 
bálvány, hanem a pénz álljon az élet 
szolgálatában és ne a tőke parancsol-
jon az emberek felett, hanem álljon az 
emberek szolgálatában!

A szövetkezet a közjót 
szolgálja

Vigyázzatok a hamis szövetkezetekre, 
intett pápa józanul és prófétai módon. 
Ha a szövetkezeti gazdaság hiteles, 
akkor erős társadalmi szerepet vállal 
magára. Mozdítsátok elő a becsületes-
ség gazdaságát! Az igazi gazdaságot 
arról lehet felismerni, hogy csak a köz-
jót veszi figyelembe. A nemzeti szinten 
túl azonban ápolni kell a nemzetközi 
kapcsolatokat is, amelyben szintén 
úttörő szerepet vállaltatok.
Végül Ferenc pápa arra buzdította az 

Olasz Szövetkezetek Szövetségének 
7000 tagját a VI. Pál teremben, hogy a 
múlt örökségének megfelelően ápolják 
a kapcsolatokat a plébániákkal és az 
egyházmegyékkel és céljaik elérése 
érdekében fogjanak össze ne csak a 
többi katolikus szövetkezettel, hanem 
minden jóakaratú emberrel.

(Forrás: Magyar Kurír) 
Közli: Oreskó Imre

Református gyülekezeti hírek
- Március 29.(vas.), 14.30-tól: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában.
- Április 2. (csüt.), 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentisztelet.
- Április 3. (pént.), 18 óra: nagypénteki istentisztelet.
- Április 4. (szo.), 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentisztelet.
- Április 5. (vas.),10 óra: Húsvét ünnepi istentisztelet, úrvacsora.
- Április 5. (vas.),17 óra: ünnepi istentisztelet.
- Április 6.(hétfő), 10 óra: ünnepzáró istentiszteletet tartunk és megterítjük az Úr 
szent asztalát.
- Ünnep másodnapján, délután nem tartunk istentiszteletet.
- Adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat. Technikai 
szám:0066.
- Másik 1%-val támogassa az izsáki egyházközség alapítványát: Feltámadunk Alapít-
vány, adószáma:18351545-1-03. Köszönjük!
- Az Izsáki Református Egyházközség új számlaszáma: 52500130 – 11053019 Rónasági 
Takarékszövetkezet.

IKEM hírek
- Várjuk újra az íjászkodni szándékozó ifjak jelentkezését: 374-154; 06-20-203-82-41 
(Nagy Árpád).
- Március 21. (szombat), 16 óra: „A róka és az oroszlán – Bethlen Gábor az új kutatások 
tükrében” címmel Dr. Oborni Teréz tart előadást. Helyszín: református gyülekezeti 
ház.
- Április 18. (szombat), 16 óra: „A hunokról a legújabb régészeti eredmények tükrében” 
címmel Dr. Obrusánszky Borbála tart előadást. Helyszín: Ipartestület székháza, Gábor 
Áron utca 1.
Az előadások ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Adója 1%-val támogathatja az erdélyi kultúra ügyét: Izsák és Környéke Erdélyi Magya-
rok Közhasznú Egyesület, adószám: 18364107 – 1- 03. Köszönjük! 
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Februári események
Farsang
Az iskolai farsang megrendezésére februárban került 

sor. Minden évben sok gyermek öltözik be jelmezbe, 
ebben az évben is így történt. Az alsó tagozaton minden 
osztály nagy izgalommal készült. 
Az elsősök a tűz lángjait elevenítették fel táncukkal 

és 101 kiskutya mese egy-egy jelenetét mutatták be. 
A másodikosok szupersztárok, kalózok voltak és egy 
kedves mesejelenet előadásával örvendeztették meg a 
közönséget. A harmadik évfolyam kiránduló, városnéző 
buszával, a honfoglalás jelmezével és a Vuk mesejele-
net előadásával fergeteges hangulatot teremtettek. A 
két negyedik osztály ötletes és humoros műsorának 
köszönhetően a közönség hangulata a tetőfokára 
hágott. 
A változatos egyéni jelmezesek bemutatóját követően 

a tombolasorsolás izgalmai következtek, majd fergete-
ges táncmulatsággal zárult a rendezvény. 

Diákönkormányzat

Márciusi események
János vitéz
2015. március 9-én az 5. osztályosoknak lehetősége 

volt arra, hogy a Nemzeti Színházban a János vitéz 
című előadást megnézzék. 11 órakor indultunk Buda-
pestre autóbusszal. Amikor megérkeztünk, megnéztük 
a színházat és környékét. Az épületet kívül-belül na-
gyon szépnek találtuk.
Izgatottan vártuk a függöny felemelkedését. Petőfi 

művét egy csapat fiatal mesélte az eredeti változa-
tában, melyet különös hangsúlyozással és humorral 
színesítettek. Ők játszották azokat a szerepeket is, 
ahol több szereplőre volt szükség, például a zsiványok 
és a huszárok szerepét.
Iluska nemcsak szépségével, hanem a hangjával is 

elvarázsolta a közönséget. A boszorkányon jót nevet-
tünk, mert a megjelenése mellett a hangja is boszor-
kányos volt. János vitéz a szerepét nagyon odaadóan 
játszotta.
Izgalmas előadás volt, mindenkinek tetszett, ezt nagy 

tapssal bizonyítottuk. Jó volt feleleveníteni a nemrég 
tanultakat. Köszönjük a lehetőséget a szervező taná-
roknak.

Lévai Bernadett 5.b

„Mennyi az annyi?”
Az Európai Unió kezdeménye-

zésére, a „Pénz7” keretében egy 
rendhagyó órán vehettek részt 
iskolánkban a 3-4. osztályos 
és a felső tagozatos gyerekek, 
melynek témája a családi költ-
ségvetés köré épült. 45 percre 
4-5 fős családokká alakulhattak 
és betekintést nyerhettek a ta-
nulók a háztartásokban havonta 
felmerülő kiadásokba, szembesülhettek azzal, hogy 
a fizetést sokszor milyen nehéz úgy beosztani, hogy 
minden szükséges és váratlan költséget fedezzen. 
Reméljük, hogy a tanulságos foglalkozások után min-

denki úgy tért haza, hogy másképpen tekint a pénz és 
a munka értékére. 

Kollárné Cséplő Gabriella, Földinszki Janka

Színházlátogatás 2014/2015.
Ebben a tanévben is lehetővé tettük, hogy iskolánk 

tanulói igazi nagyszínházi élményben részesüljenek. Év 
elején hetvennyolc – többségében második, harmadik, 
negyedik és ötödik osztályos – tanuló vásárolta meg 
a kecskeméti 
Katona Jó-
zsef Színház 
két előadás-
ra szóló gyer-
mekbérletét. 
Az ősz fo-

l y a m á n  a 
Cirkuszko-
csival a sark-
v idéken  c . 
fantasztikus 
utazás részesei lehettek. Március 12-én pedig És 
közben szól a dal… zenés mesét mutatták be a hírős 
város színészei. Mindkét előadás maximálisan elnyerte 
a tanulók tetszését. Reméljük, a következő tanévben 
még többen szeretnének majd színházba járni. 

Kállainé Varga Erzsébet (szervező)

Tanulmányi versenyek

Szövegértő verseny
2015. február 11-én tartottuk meg a felső tagozatosok 

számára meghirdetett szövegértő olvasás versenyün-
ket, amelyben a résztvevők számot adhattak arról, 
hogy mennyire képesek egy adott szöveg feldolgozá-
sára. Az eredmények:
5. évfolyam:
1. helyezett: Sebestyén Dániel 5.b
2. helyezett: Kocsis Geanina 5.a és Nagy Márk 5.c
6. évfolyam:
1. helyezett: Cseh Dorina 6.a
2. helyezett: Krasnyánszki Netta 6.b és Mezei Kristóf 
6.a
7. évfolyam:
1. helyezett: Pickerman Gréta 7.b
2. helyezett: Fodor Károly 7.b és Mózes László 7.c
8. évfolyam:
1. helyezett: K. Szabó Márta Inez 8.b
2. helyezett: Csontos Viktória 8.a és Nagy Bíborka 8.b
A nyertesek könyvet és tárgyjutalmat kaptak. Gra-

tulálunk nekik!

Természetismeret vetélkedő
2015. március 4-én az 5. osztályosok természetismeret 

vetélkedőn vehettek részt, osztályonként három tanuló 
jelentkezhetett. Délután a biológia teremben vártuk a 
zsűrit, melynek tagjai: Balogh Rita, Eszik Judit és Gila 
Erzsébet tanárnők voltak.
A verseny kezdetén mindenki sorszámot húzott. Az 

azonos számúak egy csapatba kerültek. 8 feladatot 
kellett megoldani, melyben szükség volt a tudásunk 
mellett a kézügyességünkre és a gyorsaságunkra is. 
Volt például hóvirág-hajtogatás, színezés és kérdések. 
A zsűri feladatonként pontozott. Amíg a tanárnők ös-
szesítették a pontokat, a versenyzőket egy kis uzsonna 
várta.
Én nagyon jól éreztem magam, szerintem a többiek 

is, mert végig nagyon jó volt a hangulat.
Lévai Bernadett 5.b

Helyesírás verseny
Minden év márciusában, már hagyományosan, meg-

rendezzük az alsó tagozaton a helyesírás versenyt, 
amelyen az évfolyamok legjobbjai mérik össze tudá-
sukat. Ebben a tanévben is egy három feladattípust 
tartalmazó feladatlapon kellett a résztvevőknek dol-
gozniuk. Tollbamondást írtak, hibás szöveg javítottak, 
és egy helyesírási totót töltöttek ki. 
A következő eredmények születtek:

2.évfolyam: 
I. helyezett: Édes Hanna 

2.b
II. helyezett: Hegedűs 

Hanna Panna 2.c
III. helyezett: Tamás Netti 

2.a
3.évfolyam:
I. helyezett: Szabó Aman-

da 3.a
II. helyezett: Zsoldos Már-

ton 3.a
III. helyezett: Szabó Milán 

3.c
4.évfolyam:
I. helyezett: Hajnal Mária 

4.b
II. helyezett: Mészáros 

Lilien 4.a
III. helyezett: Tóth Rebe-

ka 4.b
Évfolyamonként a három legeredményesebb tanuló a 

jakabszállási körzeti helyesírási versenyen képviselheti 
iskolánkat.

Sport
Torna
2015. február 28-án Szege-

den rendezték meg a Torna 
Diákolimpia Országos Elő-
döntőjét. Az izsákiak a II. 
és a III-IV. korcsoportosok 
versenyében vettek részt. 
Az alsósok és a felsősök 
egyaránt a szekrényugrás-
sal kezdték meg a versenyt. 
A kicsik a kezdeti figyelmet-
lenségek után összeszedték 
magukat, a második és 
a harmadik tornaszeren 
már fegyelmezetten tornáz-
tak. Ennek meg is lett az 
eredménye, mert második 
helyezettként zárták az 
elődöntőt. A felsősök nyu-
godtan, rutinosan verse-
nyeztek. Az összesítés után 
a dobogó harmadik fokára 
állhattak fel. 
Az országos elődöntőben 

elért helyezésekkel mindkét 
csapatunk továbbjutott a 
2015. március 21-én, Bu-
dapesten megrendezésre 
kerülő Torna Diákolimpia 
Országos Döntőjébe. 

Szabó József

II. korcsoportos 
csapattagok: Bencsik 
István, Bognár Bence, 
Csősz Tamás, Perjés 
Bendegúz, Perjés Ke-
néz és Tóth Marcell.

III-IV. korcsoportos 
csapattagok: Bárdi 
Áron, Fekete Lajos, 

Hajma András, Langó 
Barnabás, Mózes Lász-

ló és Vida Jonatán. 
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Nagyi a fészbukon!

Tavaszi túrák a környéken

A mostanában nyugdíjba menő 
korosztály egyszerre kezdte 
el az iskoláit a magyarországi 
televíziózással, és már elmúlt 
negyven, amikor megjelent az 
internet. Akinek a munkavégzé-
séhez nem kellett számítógépet 
használnia, idegenkedve figyeli 
óvodás unokáit, hogy milyen 
természetességgel használják a 
modern technika vívmányait. 
De nemcsak a technikai szín-
vonal változott meg és fejlődik 
hihetetlen ütemben, hanem az 
információ áramlás gyorsasága 
is szembetűnő. Amit korábban 
könyvekből csak hosszabb idő 
alatt lehetett megtanulni, azt 
ma már néhány kattintással a 
multimédia minden fajtáját felvo-
nultatva pillanatok alatt el lehet 
érni. Mindent azonnal, röviden, 
tömören! 
Az internet azonban nemcsak 

folyamatosan elérhető infor-
mációforrás, hanem az emberi 
kapcsolattartás meghatározó 
színtere is, megváltoztatva a 
korábban kialakult szokásainkat. 
A lassú levelezést felváltotta az 
e-mail, sőt egyre több hivatalos 
ügyet kell intézni az interneten 
e-mail címünk segítségével. (Mint 
például, a nyugdíjasoknak szóló 
Erzsébet program pályázatokat 
is.) A közösségi oldalakon ke-
resztül lehet kapcsolatot tartani 
a rokonokkal, ismerősökkel, ahol 
nemcsak családi, vagy a világ 
eseményeiről lehet információhoz 
jutni, de lehetőség van személyes 
vélemények közzétételére is. 
Ennek ellenére sokan úgy gon-

dolják, már csak azért sem érde-
mes megtanulni a számítógépek 
használatát, mert környezetük-
ben az ismerősök is megvannak 
a modern kor eszközei nélkül. 
Attól is idegenkednek, hogy az 
internet, és főleg a közösségi 
oldalak tele vannak számukra 
nehezen érthető kifejezések-
kel, meg nyomdafestéket nehe-
zen tűrő megnyilatkozásokkal. 
Ugyanakkor megismerve a fiata-
labb generáció kommunikációs 
szokásait, segítheti törekvéseik 
megértését, a velük való kapcso-

lat erősítését.
A közösségi oldalak közül az 

egyik legnépszerűbb a Facebook. 
Használata, 13 évnél idősebb 
életkor, e-mail cím, vagy mobil 
telefonszámmal rendelkező ter-
mészetes személy regisztrációjá-
hoz kötött. Igénybevétele ugyan 
ingyenes, de a Facebook, adatain-
kat felhasználva, célzott hirdeté-
sekkel bombázza a felhasználót. 
Ezzel együtt a Facebook kiválóan 
alkalmas a barátokkal, távol lévő 
családtagokkal, régi és mostani 
osztálytársakkal, kollégákkal 
való kapcsolattartásra. A Face-
book használatának is megvan-
nak a maga praktikái, amit az 
esetleges kellemetlen helyzetek 
elkerülése érdekében, a haszná-
lat előtt célszerű megismerni. 
Ehhez az interneten sok forrást 
lehet előtalálni. 
Akit a téma bővebben érdekel és 

szeretne többet tudni a Facebook 
gyakorlati használatáról, esetleg 
van valamilyen kérdése, vagy sze-
retné megosztani a megszerzett 
tapasztalatait látogasson el 2015. 
április 2-án 18 órától az izsáki 
Művelődési Házba. 
ICKinfo
Az Izsákért Fórum Facebook-os 

megjelenésének változása
Az Izsákért Fórum jelenlegi Fa-

cebook regisztrációja és az Izsáki 
Programtár nevű oldal, 2015. 
március 31-el felfüggesztésre 
kerül, ezért az ott folyó kom-
munikáció átkerül az újonnan 
létrehozott Izsáki Civil Fórum 
nevű oldalra!
Kérjük az Izsákért Fórum min-

den „ismerősét”, hogy „Tetszik”-
elje az új Izsáki Civil Fórum 
oldalt, hogy továbbra is részese 
maradhasson a városunkat érintő 
rendezvényekről és történésekről 
közzétett híreknek és vélemé-
nyeknek!
Az Facebook-os új Izsáki Civil 

Fórum, és a város honlapjáról (is) 
elérhető, az izsáki programokat 
és rendezvényeket naptárszerű-
en tartalmazó ICK Programtár, 
egymást kiegészítve ad tájékoz-
tatást.

ICKinfo

A szabadszállási Honvéd Nyug-
díjas Klub túra szakága által 
szervezett II. STRÁZSA Honvéd 
Teljesítménytúra 2015. április 11-
én 15, 25 és 35 km-es távokon, a 
Felső Kiskunságban. Minden táv 
Szabadszállásról indul, és ugyan-
oda érkezik vissza.
XII. PETŐFI-TÚRA - 2015. 

április 18. A kecskeméti Hírös 
Hátizsák Egyesület és a kiskő-
rösi Petőfi Sándor Gimnázium 
szervezésében megvalósuló Petőfi 
Túrasorozat az idén 20, 40 és 70 
km-es távú gyalogos és kerékpá-
ros, valamint 55 és 90 km-es csak 
kerékpáros távokon kerül meg-
rendezésre. A távok Kiskőrösről 
indulnak, és ugyanoda érkeznek 
vissza, kivéve a 40 km-es táv, 
amely Izsákról, a Katolikus Kö-
zösségi Háztól indul. 
HOMOKI NŐSZIROM TÚRA-

ÚTVONAL BEJÁRÁS - 2015. 
április 25. A Három Határ Együtt-
működés keretében megvalósuló, 
Fülöpszállást, Izsákot és Solt-
szentimrét is érintő 40~45 km-es 
tervezett túraútvonal felfedező 
bejárása. A túraútvonal bejárása 

Fülöpszállásról indul, és ugyano-
da érkezik vissza, de az útvonal 
bármely szakaszának bejárásához 
lehet csatlakozni.
HÁROM HATÁR TALÁLKO-

ZÓ – 2015. május 2. a Három 
Határ Együttműködés keretében 
megvalósuló második találkozó 
a három település közös határ-
pontján. A 11 órakor kezdődő 
közös rendezvény színhelyére 
mindhárom településről önálló 
túra indul. Izsákról, a sportpálya 
mellől, 09:30-kor gyalogtúra indul 
a találkozó helyszínére. A piknik-
ebéd után visszaérkezés Izsákra a 
Madárvártát is érintő túrával. 
Itt hívjuk fel a túrakedvelők 

figyelmét, hogy a tavaly elkészült 
sárga túraútvonal-bővítés Vada-
son keresztülmenő, mintegy 6 
km-es szakasza - a Biczó csárdától 
a Selyem erdőig - kiváló terepe egy 
kellemes családi kirándulásnak. 
A jelzett túrák honlapjai legegy-

szerűbben az ICK Programtár-on, 
vagy Kolon Futóklub honlapjáról 
érhetők el. (futoklub.izsak.hu; ick.
izsak.hu)

ICKinfo

Önkormányzati hírek
Ez évi második ülését a város 

Képviselő-testülete 2015. feb-
ruár 24-én tartotta. Napirend 
előtt elfogadta a testület a lejárt 
határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést, 
mely hét korábbi döntés végre-
hajtásáról szólt.
Az első napirendi pont ke-

retében tárgyalta harmadik 
alkalommal a Képviselő-testület 
Izsák Város 2015. évi költségve-
tését, amit rendelettel elfogadott. 
A bevételi és kiadási főösszeg 
egymással megegyezően 572.824 
ezer forint. A kiadásokból fejlesz-
tési célú 79.020 ezer forint, míg 
működésre 493.804 ezer forint 
előirányzat áll rendelkezésünk-
re. A költségvetés nem tartal-
mazza a 27 fő közfoglalkoztatott 
bér- és járulékköltségét, mivel az 
a BM költségvetéséből érkezik 
nettó finanszírozás keretében az 
alkalmazottakhoz.
A fejlesztési feladatok között 

nem szerepel az állam központi 
költségvetésének 10. számú mel-
lékletében szereplő izsáki iskola-
építési projekt 4.479 millió forint 
előirányzata. Ehhez a feladat-
hoz a városnak a megépítéshez 
szükséges telket kell biztosítani, 
mely három ingatlan megvásár-
lásával és a jelenlegi területtel 
történő összevonással kerül 
biztosításra. A 44,4 millió forint 
a helyi iparűzési adóbevétellel 
fedezett pénzintézeti hitelből 
áll rendelkezésünkre, melyhez 
kormány engedély szükséges. 
Az előkészítéssel kapcsolatban 
a testület meghozta a szükséges 
döntéseket (Meghatározta a 
2015-ös és az azt követő három 
év saját bevételeinek főösszegét 
és a vállalt fizetési kötelezettsé-
geket, és felhatalmazást adott az 
adósságot keletkeztető jogügy-
lethez kapcsolódó hitelszerződés 
előkészítésére.) 
A főbb fejlesztések:
- napelem rendszer kiépítési 

a városházán és sportcsarnok 
tetején 22.400 ezer forint,
- Izsák és Térsége szennyvíz-

hálózat korszerűsítése 35.000 
ezer forint,
- Belvízelvezető rendszer felújí-

tása   3.000 ezer forint,
- Tanyagondnoki szolgálat ki-

alakítása 2.000 ezer forint,
- Új forgalmi és parkolási rend 

kialakítása a városban 4.000 
ezer forint,
- Víziközmű vagyon felértékelé-

se 7.620 ezer forint,
- Tartalék 5.000 ezer forint..
A második napirendi pont ke-

retében került megalkotásra 
a települési támogatásokról és 
a szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet. En-
nek előzményeiről és várható 
hatásairól már korábban írtam 
e lap hasábjain és szükségesnek 
tartottam hangsúlyozni, hogy 
a felhasználó pénzeszközök 
mennyisége korlátozott, melyet 
ha növelni akarunk, akkor tele-
pülési adót kell kivetni, melyre 
2015. évben a Képviselő-testület 
nem hajlandó.
Megállapíthatjuk tehát, hogy 

azzal kell főznünk, amink van. 
Azt tudjuk elkölteni, amit e cél-
ra elkülöníteni tudunk. Ehhez 
elsődleges állampolgári feladat-
ként a kivetett adók határidőre 
történő befizetését említeném, 

mivel elkölteni azt a pénzt, ami 
nincs, nem lehet. 
A Képviselő-testület eddig is gá-

láns volt a segélyezés területén, 
mivel a méltányossági ápolási díj 
és a méltányossági közgyógyellá-
tás folyósítása nem volt kötelező 
feladat. A lakásfenntartási támo-
gatás is átalakul, azonban némi 
megnyugvást jelenthet a jelenleg 
támogatásban részesülőknek, 
hogy csak akkor kell új kérelmet 
benyújtani (a régi lejárta előtt 
legalább 45 nappal!), ha a jelen-
leg érvényes döntésben szereplő 
folyósítási határidő lejár. Addig 
minden a régi elvek szerint 
működik. 
A harmadik napirendi pont 

keretében a város 2015. évi 
közbeszerzési tervét fogadta el a 
testület, illetve elrendelte, hogy 
amennyiben a törvény hatálya 
alá tartozó feladat jelenik meg, 
(pl. megnyerjük a szennyvíz pá-
lyázatot) akkor módosítani kell 
a határozatot.
A negyedik napirendi pont ke-

retében Izsák Város 2015-2019. 
évi gazdasági programjának 
elfogadása volt napirenden. Az 
előterjesztés az elfogadott pol-
gármesteri program és a válasz-
tás előtti ígéretek véleményem 
szerinti jó ötvözete, mely átfogja 
a ciklust, figyelembe veszi a re-
alitásokat, az állampolgárok és 
a település teherbíró képességét 
és megoldandó problémákra 
fókuszál.
Az ötödik napirendi pont az 

Izsák INNO-KOM Nonprofit Kft. 
átszervezésével kapcsolatos dön-
tések meghozatalát segítette elő. 
Az első határozattal módosításra 
került a gazdasági szervezet ala-
pító okirata. A másodikkal 2015. 
március 16-i hatállyal Jávorka 
Gyulánét bízta meg az ügyveze-
tői feladatok ellátásával a meg-
változott feladatkörű Kft.-ben. 
A gazdasági társaság a további-
akban az internet és a helyi tv 
üzemeltetésével, a piacfenntar-
tással kapcsolatos gazdasági fel-
adatokat fogja ellátni. A testület 
döntött a létszámcsökkentésről 
és az átirányításokról. Ennek 
lényege, hogy a Kft. 1,8 fővel mű-
ködik tovább, egy fő nyugdíjba 
vonul, három fő munkaviszonya 
megszűnik és öt fő átirányítás-
sal, önkormányzati irányítással 
végez városüzemeltetési felada-
tokat. Ugyancsak elrendelte a 
Képviselő-testület a gazdasági 
társaság és az Önkormányzat 
közötti vagyonátadás leltáron 
alapuló végrehajtását, a pénzügyi 
beszámoló és a közhasznúsági je-
lentés elkészítését és a pénzügyi 
kapcsolatok rendezését.
A hatodik napirendi pont ke-

retében Izsák Város Gondozási 
Központjának működéséhez 
szükséges dokumentumokat 
tárgyalta a Képviselő-testület. 
Itt került sor a Szervezeti és 
Működési Szabályzat, valamint 
a Szakmai Program jóváhagyá-
sára.
A bejelentések között fogadta 

el a testület Dr Fillér Katalin 
fogszakorvos bejelentését, mely 
szerint 2015. május 31-i ha-
tállyal befejezi munkáját a 2. 
számú fogorvosi körzetben. A 
Képviselő-testület elismerését és 
köszönetét fejezte ki a fogszak-
orvosnak Izsák város lakossága 

egészségmegőrzése terén végzett 
áldozatos és kiemelkedő szakmai 
munkásságáért.
Mondok József polgármester 

bejelentette, hogy: A helyi érték-
tár bizottság megtartotta máso-
dik ülését is. 30 értéket vettek 
lajstromba. Kéri a lakosságot, 
hogy a helyi értékeket tárják 
fel. Emberi munka, táj és épület 
is van a lajstromozott értékek 
között. 11 értéket jelöltek meg, 
amit szeretnének, ha bekerülne 
a megyei értéktárba. 
A Képviselő-testület zárt ülé-

sen döntött Jávorka Gyuláné 
ügyvezető munkabéréről. Nem 
támogatta a korábbi ügyvezető 
külön juttatásának kifizetését. 
Itt született döntés a civil szer-
vezetek részére nyújtandó 2015. 
évi költségvetési támogatásokról 
az alábbiak szerint:
- Izsák és Környéke Erdélyi Ma-

gyarok Egyesülete 150.000,-Ft
- Református Egyházközség 

500.000,-Ft
- Kovács Gyula Kiművelt Em-

berfők Alapítvány 100.000,-Ft
- Hubertus Vadásztársaság 

200.000,-Ft
- Mátyási János Cserkészcsapat 

200.000,-Ft
- Kiskunsági Madárvédelmi 

Egyesület 300.000,-Ft
- Sárfehér Néptánc Egyesület 

500.000,-Ft
- Tegyünk Izsákért Egyesület 

600.000,-Ft
- Izsáki Sárfehér Sportegyesület 

1.000.000,-Ft
- Izsáki Karitász Szervezet 

100.000,-Ft
- Izsáki Festőtábor (Németh 

Ferenc és  Balogh József) 
400.000,-Ft
- Szabadszállási Önkormányzati 

Tűzoltóság 500.000.-Ft
-  Tornasport  támogatása 

200.000,-Ft
- Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub 

300.000,-Ft
- Római Katolikus Egyházkö-

zség 400.000,-Ft
- Izsáki Törpikék Nonprofit 

Betéti Társaság 500.000,-Ft
- Izsák Város Vegyeskara 

100.000,-Ft
- Izsáki Táncsics M. Általá-

nos Iskola Intézményi Tanácsa 
150.000.-Ft
- Média Szakkör, Kölyök TV. 

150.000.-Ft
- Kolontó Polgárőr Egyesület 

350.000,-Ft
Összesen: 6.700.000,-Ft
A negyedik napirendi pont 

keretében szívtranszplantációs 
listára történő felkerüléshez 
feltételként szabott steril kör-
nyezet kialakításához nyújtott 
természetbeni önkormányzati 
segélyt a Képviselő-testület.
Az egyebek között felmerült, 

hogy a Selyemerdőben lévő pi-
henőhelynél kerüljön sor az 
asztalok és padok felújítására 
önkéntes alapanyag felajánlással 
és társadalmi munkával. El-
hangzott, hogy az iskola építési 
munkái alatt, hogyan történik 
meg a tanulók elhelyezése. Itt 
az hangzott el, hogy április hó-
napban, a megfelelő kormány-
döntések ismeretében minden 
érintett megnyugtató és érdemi 
tájékoztatást fog kapni.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző
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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

Eladó Izsák, Kossuth L. u 73. 
sz.  alatti társasházi lakás. Érd: 
76/374-473

 Temetkezés
Jóindulat Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,

az izsáki alsó és felső katolikus 
temetők üzemeltetője

Irodáink: 
Izsák, Kecskeméti u 3. H-P: 8-12
Kecskemét, Nyíri u 4. H-P: 8-15

Ügyelet éjjel – nappal!
Molnár László: 06/20/311-3572
Nagyné Emike: 06/30/963-9222

T Á J É K O Z T A T Ó
Ragadozó emlősök veszettség elleni 

immunizálásáról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Földművelésügyi Minisz-
térium döntése értelmében a 42/2010. (IV.22.) és a 32/2014. 
(XII.9.) sz. rendeltekkel módosított 164/2088. (XII.20.) FVM 
rendelet szerint az ország kijelölt területein tavasszal ismé-
telten sor kerül a ragadozó emlősök veszettség elleni orális 
immunizálására.
A repülőgépes vagy kézi vakcinázás 

2015. március 28. és április 12. 
között kerül elvégzésre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a lakott területen 
kívül vakcinát találnak, azt ne vegyék kézbe, ne nyúljanak 
hozzá !!!
Izsák, 2015. március 12.

Izsák város Önkormányzata          

Születtek: Guerov Róbert (anyja neve: Csontos Rita), Cséplő 
Zsolt (anyja neve: Garai Mária)
Házasságkötés: Punak Imre – Monyák Erzsébet Zsuzsanna, 

Benda Pál – Horváth Berta
Meghaltak: Papp Ernő Györgyné sz: Horváth Irma – 54 éves 

– Izsák, Báthori u. 20., id. Magyar Sándor – 76 éves – Izsák, 
Tompa Mihály u. 5., Rózsa Ferenc – 61 éves – Fülöpszállás, 
Kodály Zoltán u., Farkas László – 57 éves – Izsák, Hunyadi u. 
24., Dudás Imre – 77 éves – Izsák, Mező u. 85., Takaró Gáborné 
sz: Balogh Katalin – 89 éves – Izsák, Bihari u. 36.

Március 24. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Előadás Mátyási József 
munkásságáról II.

Március 25. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Március 15-ei városi ün-
nepség
20:15: Esélyes – magazinműsor

Március 31. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
testület üléséről

Április 1. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Közvetítés a képviselő 
– testület üléséről felvételről
20:00: Esélyes – magazinműsor

Április 2. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó
19:35: Előadás Mátyási József 
munkásságáról II. 

Április 8. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Az Oltalom Alapítvány 
egészségügyi előadása – Hogyan 
győzzünk a csüggedés felett?

Április 9. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó (ism.)
19:35: Előadás Mátyási József 
munkásságáról III.

Április 15. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:00:  Az Oltalom Alapítvány 
egészségügyi előadása – Hogyan 
gyõzzünk a szégyen felett?

Április 16. csütörtök
18:00: Kölyök TV
19:05: ITV Híradó (ism.)
19:35:  Megyei Krónika


