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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

 Boldog húsvéti
ünnepeket kívánunk 

kedves Olvasóinknak!

Koszorúzás 
a Bocskai-
kopjafánál

Tisztújítás a fogathajtó szakágbanHóviharos március 15.

A régi-új elnök és az elnökség két tagja, Septe József és Némedi István

Március 12-én a Biczó 
csárdában tartották a Ma-
gyar Lovas Szövetség fo-
gathajtó szakágának tiszt-
újító közgyűlését, ahol nyílt 
szavazással, ellenszavazat 
nélkül Mondok Józsefet 
választották meg a szakág 
elnökévé újabb négy évre. A 
szakág elnökségi tagjai kö-

zött világbajnok fogathajtó, 
állattenyésztő szakember 
és lótenyésztő is található. 
Hatalmas feladat előtt áll a 
szakág, hiszen ebben az év-
ben van lehetőség a sportág 
modernizálására. A szak-
bizottság célja a sportág 
média számára való átala-
kítása és közönségcentri-

kussá tétele. A módosítási 
javaslatokat ebben az évben 
kell a Nemzetközi Lovas 
Szövetségnek elküldeni, 
az új szabályzat jövőre lép 
életbe. Vagyis igen nagy 
és eddig nem volt munka 
vár a magyar fogathajtók 
vezetésére.

-Ladányi-Kovács-

Felvételünk nem decemberben, hanem március 15-én 
készült a Mező utcában, ahol lendületesen forgatta a 

havat a szél
A mai nemzedékek tagjai 

közül senki sem emlékszik, 
emlékezhet ilyen zord, fa-
gyos márciusi időjárásra, 
mint amilyen idén köszön-
tött, vagy inkább tört ránk 
nemzeti ünnepünk napján. 
A megelőző napok tavaszias 
napsütését nézve nehéz volt 
elhinni amit a meteorológu-
sok jó előre jeleztek, hogy 
március 15-ére nagy hó, 
fagyos, viharos szél várható. 
A helyi megemlékezés hely-
színét illetően magunk is 
gondban voltunk. Állítsunk 
színpadot a szokásoknak 
megfelelően a ’48-as emlék-
mű elé, vagy eleve a Műve-
lődési Házba tervezzük az 
ünnepséget? Végül utóbbi 
mellett döntöttünk hallva a 
tőlünk nyugatabbra lévő or-
szágok időjárásáról érkező 
híreket, s az ígéretet, hogy 
mindaz hazánk felé tart. Jó 
döntésnek bizonyult, hiszen 
március 15-én reggelre ak-
kora hó esett Izsákon is, 
hogy több helyen gond volt 
a lakásokból, udvarokból 
való kijutás is Az Ágasegy-
háza felé vezető úton pedig 
olyan termetes hófúvások 
keletkeztek, hogy azoktól 
a közlekedés is teljesen 
megbénult.
Külön öröm volt tapasztal-

ni viszont, hogy a barátság-
talan idő ellenére zsúfolásig 
megtelt a Művelődési Ház a 
március 15-ei ünnepség al-
kalmából, ahol az iskolások 

szép műsorral köszöntötték 
az emlékezőket. Ünnepi 
beszédet Mondok József 
polgármester mondott:

Tisztelt Ünneplők!
Túlzás nélkül állíthatjuk, 

hogy az európai történelem 
egyik legfényesebb, legki-
válóbb pillanata volt 1848. 
március 15-e. Ahogy az volt 
az is, ami utána követke-
zett, a  hősies és dicsőséges 
szabadságharcunk. A ma-
gyar történelemnek ez az az 
időszaka, amikor az ország 
hosszú évszázadok után 

először visszanyerte önálló-
ságát, majd a külső támadás 
ellen önálló hadsereget 
szervezett és hősies küzde-
lemben fényes győzelmeket 
aratott a túlerő felett.
Ha megkérdezünk egy 

magyart itthon, vagy a vi-
lág bármely részén, hogy 
melyik a magyarság leg-

nagyobb nemzeti ünnepe, 
többségében nagy valószí-
nűséggel március 15-ét fog-
ják említeni, Mert nekünk 
magyaroknak, ez az ünnep 
és a hozzá kapcsolható 
egykori események a sza-
badsággal egyenlőek. Úgy 
is fogalmazhatunk, hogy a 
haza és polgárai szabadsá-
gával egyenlőek. És nem 
tévesztendő szem elől az 
sem, hogy mindezekhez 
egyenrangú értékként tár-
síthatjuk a hazaszeretet. 
Hiszen enélkül aligha vál-
lalták volna dicső eleink 
azt az áldozatot, amellyel 
Európa és a világ példájává 
váltak. Melynek vállalása-
kor azzal is tisztában voltak, 
hogy szinte a lehetetlenre 
készülnek, de mentek és 
tették a dolgukat. Életüket 
áldozva az egyenlőtlen küz-
delemben.
Szabadságharcunk elbu-

kott a túlerővel szemben, 
de szellemisége már a bu-
kást követő években is ha-
tott, hiszen a Habsburgok 
kénytelenek voltak lazíta-
ni elnyomatásunkon. Oly 
annyira, hogy 1867-ben 
megszülethetett a kiegye-
zés, amely nyomán már 

egyenlőbb partnerként ke-
zelte hazánkat az császári 
udvar és adminisztráció. 
Ezt mutatja az is, hogy a 
kiegyezés után emelt hon-
védemlékművekre szerte az 
országban felírhatták, hogy 
„Szabadság vagy halál!”

Folytatás a 2. oldalon.

A hagyományoknak meg-
felelően a március 15-ei 
városi ünnepség után az 
IKEM szervezésében idén 
is megkoszorúzták a köz-
ponti parkban lévő Bocskai 
István erdélyi fejedelem 
tiszteletére állított kopjafát. 
Köszöntőt Nagy Árpád, az 
IKEM elnöke mondott.

Köszönet a segítségért!

Ezúton mondok köszöne-
tet a katolikus egyházköz-
ségnek és külön Podma-
niczki Imre esperes úrnak 
azért a rendkívül nagylelkű 
segítségért, mellyel a ka-
tolikus közösségi házba 
befogadták a városi óvoda 
gyermekeit, nevelőit. Mint 
ismeretes megkezdtük a 

központi óvoda bővíté-
sét, felújítását, ezért on-
nét el kellett költöztetni 
a gyerekeket. A közösségi 
ház tökéletesen pótolja az 
óvodát. Amint a mellékelt 
fotón is látható, kulturált 
körülmények között, igazi 
óvodai környezetben érez-
hetik magukat óvodásaink, 

óvodapedagógusaink az 
átmeneti időszak alatt is. 
A gyors, szakszerű átköltö-
zésért, berendezésért Bátri 
Krisztiánnak, az Izsák-Kom 
Nonprofit Kft. vezetőjének 
és munkatársainak jár kö-
szönet.

Mondok József 
polgármester
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Hóviharos március 15.
Folytatás az 1. oldalról.
Tisztelt Ünneplők!
Minden történelmi kor embe-

rének feladata van. Kinek több, 
kinek kevesebb. Kinek könnyebb, 
kinek nehezebb. 48-as előde-
inknek a nehezéből jutott több. 
Nekünk, mai magyaroknak sem 
könnyű a sorsunk, de az övé-
kénél könnyebb. Ami azonban 
teljesen közös kell, hogy legyen 
a mi és az ő vállalásaik között, 
az a hazaszeretet. Ma is szeretni 
kell a hazát. Ami azt is jeleneti, 
hogy nemcsak elvárásaink vannak 
vele szemben, hanem teszünk is 
érte. Például azzal, hogy miután 
elfogadjuk az ingyenes diplomát, 
nem tartjuk röghöz kötésnek, ha 
cserébe néhány évet itthon kell 
dolgozni a haza javára. Láthatjuk, 
48-as ifjaink mai utódai ezt röghöz 
kötésnek tarják. S  eszükbe sem 
jut, hogy ez a „rög” a hazájuk, 
amelynek adósai, és tüntetések 
helyett inkább köszönetet kellene 
mondaniuk. Örülve annak, hogy 
nekik nem az életüket kell adni a 
hazáért, csupán dolgozni érte. A 
hazaszeretet nagy és hősi tetteket 
csak kivételes történelmi korsza-
kokban kíván. Hétköznapi helytál-
lást viszont minden korban. 
Hogyan, milyen hétköznapi tet-

tekkel szerethetjük mi szűkebb 
hazánkat Izsákot? Például azzal, 
hogy rendben tartjuk a házunkat, 
utcánkat, kertünket. Ügyelünk a 
közterületek rendjére, segítünk a 
rászorulókon, vagy részt veszünk 
olyan közösségek, egyesületek 
munkájában, amelyek közös ott-
honunk szépítéséért, gyarapodá-
sáért tesznek.
Önkormányzatunk is azért dol-

gozik, hogy szűkebb hazánk, 
szeretett városunk a mai nehéz 
körülmények között is szépüljön, 
gyarapodjon. A képviselő-tes-
tület körültekintő munkával, a 
lehetőségek alapos felderítésével 
nemrégiben egy olyan, hitelt nem 
tervező költségvetést fogadott el, 
amely biztosítéka lehet annak, 
hogy 2013-ban is örülhessünk 
közös eredményeknek. Az óvoda 
felújítása már elkezdődött, s épül 
a kerékpárút is. Esélyünk van arra 
is, hogy az iskola és a városháza is 
felújításra kerüljön. A pályázatunk 
bent van ez ügyben is. 
1848, a hazaszeretet önfeláldozó, 

hősies csodáit mutatja fel min-
denkor Szerencsésebb korokban 
azonban nem önfeláldozó hősies-
ségre, hanem mindennapi helyt-
állásra van szükség. Mert ilyen 
időkben ezek viszik előre a haza 
és a szűkebb pátria ügyeit. Ez is 
történelem, ezek is történelmi tet-
tek. Éppen ezért ennek tudatában 
végezzük mindig, mindannyian a 
ránk szabott feladatokat.
Tisztelt Ünneplők!
Illyés Gyula szavait idézve kö-

szönöm meg figyelmüket Ő így 
fogalmazott: „Ha megvizsgáljuk 
a magyar ember lelki tulajdon-
ságait, akkor valamennyi alján 
a szabadság és a haza szeretetét 
találjuk.”
Kívánom, hogy valamennyiünk 

tetteit ezek motiválják mindenkor, 
mert akkor okkal remélhetjük egy 
másik klasszikus, Kölcsey Ferenc 
gondolatainak megvalósulását is: 
„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza 
fényre derül!” 
Köszönöm, hogy meghallgat-

tak!

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők 
Szövetkezetének tájékoztatója

                                                                               „a gyengék erőssége az egység”

Folytatódnak a hegyközségi 
rendszer átalakításával kapcso-
latos egyeztetések, újra szerve-
ződések
A hegyközségek működését, 

korszerű alapokra helyezését célzó 
jogszabályt az elmúlt év végén 
elfogadták. A hatályba lépést kö-
vetően idén nem csupán a szerve-
zetrendszer újul meg, de az alulról 
építkező szervezetnél minden 
poszton tisztújításra kerül sor, 
erősödik az önkormányzatiság, 
valamint a közigazgatási feladatok 
ellátása is hatékonyabbá válik. 
Az átállás ugyan többletterhet 

ró majd a hegyközségekre, de a 
zökkenőmentesség érdekében el-
indult egy egyeztetés a tárca kép-
viselője és az érintettek között. 
A miniszteri megbízott ellátoga-

tott a mi borvidékünkre is, hogy 
a vezetőkkel közösen áttekintsék 
az átalakítással járó legsürgősebb 
feladatokat.

A földhasználati 
regisztrációról

A Vidékfejlesztési Minisztérium 
törvénymódosítást nyújt be annak 
érdekében, hogy a mezőgazdasági 
területek használatának bejelen-
tése illeték- és díjmentes legyen. 
A belterületi fekvésű egy hektár 
alatti területekre – amit sokan 
tévesen „kiskerteknek” neveznek 
- ez a jogszabály eddig sem vonat-
kozott, s ezután sem fog, tehát 
nem kell utánuk 6000 forintos re-

gisztrációs díjat fizetni. Ajánljuk, 
hogy akik politikai haszonlesésből 
és hangulatkeltés céljából szak-
maiatlanul fogalmakat kevernek 
össze, tanulmányozzák az egyes 
ingatlanok közti különbségről 
szóló irodalmat, hangoztatja a 
VM hírlevél. 
Az erdőművelési ágú területek 

kivételével minden földterület 
használatát be kell jelenteni, ha a 
földterület az ingatlan-nyilvántar-
tásban szántó, szőlő, gyümölcsös, 
kert, rét, legelő (gyep), nádas, 
fásított területművelési ágban 
vagy halastóként van nyilvántart-
va. A bejelentési kötelezettség 
kiterjesztésének célja, hogy a föld-
használati viszonyok átláthatóak 
legyenek.
A földhasználók bejelenté-

si kötelezettségéről
A VM jelezte, hogy nem engedi, 

hogy többletterhet jelentsen a 
földhasználati bejelentési kötele-
zettség a gazdálkodóknak. A tárca 
felhívja a figyelmet, hogy minden 
földhasználónak be kell jelentenie 
a földhasználatát a földhivatal-
hoz. A földhasználati bejelentési 
kötelezettség a földhasználókat 
terheli. Ha a tulajdonos maga a 
földhasználó, akkor a földhasz-
nálati bejelentési kötelezettség a 
tulajdonosé. 

Közlemény 
AGK programban résztvevők, 

vagy önkontrollt igénylők felé to-

vábbra is jelezzük, hogy a levél és 
a talajvizsgálat lehetősége válto-
zatlanul ez évben is folytatódik és 
közvetítünk tagjainknak az alábbi 
kedvezményesen elvégeztethető 
vizsgálatokban: 
Levélanalízis (AKG-hoz is; gyü-

mölcsből, szőlőből, bodzából), 
levél (növény) analízis szántó-
földi növényekből, talajvizsgálat 
(AKG-hoz szűkített vagy bővített 
talajvizsgálat, támogatáshoz is) 
készítése, ültetvénytelepítéshez 
az előírások szerinti vizsgálatok 
elvégzése.
Talajvizsgálat fajtaváltáshoz, 

tápanyag-gazdálkodási terv ké-
szítése, műtrágyázási, trágyázási 
szakvélemény összeállítása, ta-
karmányok, termények vizsgá-
lata, toxin kimutatása, magvak 
csíraképességének vizsgálata.
A Gazdaesték program e hónap 

18.-ával zárul. A záró rendez-
vényre a borászati bemutató és a 
vacsoravégző miatt kérjük, hogy 
jelentkezzenek be a Szövetkezeti 
Irodán (Izsák, Dózsa tér 3.). 
A szövetkezet tagjai kérdéseik-

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

Vezetőség

FÖLD ÓRÁJA 2013
 Egy gyertyafényes óra a Földért!

 Járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági 
kérelmeket

A WWF (Természetvédelmi 
Világalap) hetedik alkalommal 
szervezi meg március utolsó 
szombatjának estéjén (idén egy 
héttel korábban), 2013. március 
23-án 20:30-tól 21:30-ig, a világ 
legnagyobb környezetvédelmi 
akcióját – A FÖLD ÓRÁJÁT 
– amikor egy órára ismét sötét-
ségbe borul Földünk! A boly-
gónknak szentelt 60 perc célja 
nem csak az, hogy otthonainkban 
és városainkban szimbolikusan 
kialudjanak a fények, hanem az 
emberiség tudatára ébredése, 
hogy a fenntartható jövő meg-
teremtése és bolygónk állapo-
tának megóvása mindannyiunk 
felelőssége!Az egy órányi sötét-
ség, a világ legnagyobb önkéntes 
akciójának számító rendezvény 
kitalálói és rendezői szerint nem 
spórolás, sokkal inkább jelzés – a 
résztvevők a nem létfontosságú 
fogyasztók lekapcsolásával meg-
mutathatják, igenis érdekli őket 
a Föld jövője.

Kevesen gondolnak arra, hogy 
nem csak kémiai, biológiai anya-
gokkal károsíthatjuk környe-
zetünket. A fény (és általában 
az elektromágneses sugárzás) 
is környezetszennyező lehet. 
A fényszennyezés érzékenyen 
érinti természeti környezetünket, 
az élővilág jelentős részét és az 
éjszakai tájképet. Egyre több jel 
mutat arra, hogy egészségügyi 
kockázatot is jelent az embert 
éjszaka érő fény. Veszélybe került 
továbbá a csillagos ég látványa, 
amely az emberiség kulturális 
örökségének is része kellene, 
hogy legyen. Az éjszakai égbolt 
háttérfényessége folyamatosan 
emelkedik a légkörből vissza-
verődő felszíni fények miatt. 
A fölfelé irányuló fény jelentős 
része ráadásul kárba ment ener-
gia. Jól megtervezett és telepített 
világítótestekkel nem csak az égi-
testek látványa maradna meg, de 
jelentős mennyiségű elektromos 
energiát takaríthatnánk meg.

A WWF Magyarország idén 
gyertyafényben ünnepel, és gyer-
tyagyűjtési akciót szervez, hogy 
kiönthesse „Az Ország Legna-
gyobb Gyertyáját”, egy közel 
5 méter magas viaszóriást. A 
szombaton este fél kilenc és fél 
tíz közötti elsötétítésben lekap-
csolják a főbb nevezetességek 
díszkivilágítását és különböző 
rendezvényekkel csatlakoznak 
ahhoz a mozgalomhoz, melynek 
célja a természet megóvása, boly-
gónk jövőjének biztosítása.
Kérjük városunk lakóit is, hogy 

felesleges világítás és a kevésbé 
szükséges fogyasztók lekapcso-
lásával csatlakozzanak a mozga-
lomhoz! Jó idő esetén, egy szál 
égő gyertyával gyülekezzünk a 
fogathajtó pályán, ahol a csillagos 
ég látványa mellett együtt inspi-
rálhatjuk barátainkat, szomszé-
dainkat, Földünk jövőéjért érzett 
nagyobb felelősség kiteljesítése 
érdekében!

Faragó Gábor   

2013. március 1-jétől nem a települési anya-
könyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál 
lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek for-
manyomtatványait. Természetesen továbbra is el 
lehet indítani az eljárást minden külképviseleten, 
a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalnál és továbbra is bármely 
polgármester előtt vagy bármely külképviseleten le 
lehet tenni az állampolgársági esküt.
Az Országgyűlés 2012 decemberében fogadta 

el azt a törvényt, amely az anyakönyvi, az állam-
polgársági és a személyi és lakcím-nyilvántartási 

eljárások esetében csökkentette a bürokráciát, az 
adminisztratív terheket. Mindez része a Magyary 
Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretében 
tavaly elindított Egyszerűsítési Programnak, amelynek 
célja, hogy csökkenjen a lakosságot érintő hivatali 
bürokrácia, kevesebb legyen a papírmunka, a kitöl-
tendő nyomtatvány, a sorban állás, de kiterjedtebb és 
pontosabb legyen az üggyel kapcsolatos tájékoztatás 
- azaz minél egyszerűbb ügyintézési folyamat segítse 
az embereket.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Szülők Figyelem!
Az Izsáki ÁMK Táncsics Mihály Általános 

Iskolája és AMI, valamint Izsák Város 
Gyermekjóléti- és Családsegítő 
Szolgálatának szervezésében 

RENDKÍVÜLI SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET 
TARTUNK.

Vendégünk: 
Dr. Zacher Gábor 

toxikológus főorvos
Téma: MIÉRT??

Helyszín: 
Művelődési Ház Izsák

Időpont: 
2013. 04. 16.  17 óra

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL 
VÁRUNK!

A BELÉPÉS DÍJTALAN!



2013. március 23. �. oldalIZSÁKI Hírek

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...akik valóban tisztelettel, s az egykori ese-

mények valódi értékét és tartalmát  megértve 
gondolnak az 1848/49-es Forradalom és Sza-
badságharcra, azok számára egyszerűen meg-
fejthető annak egyik legfőbb üzenete: a nemzeti 

összefogás fontossága, hogy mindenekelőtt a magyar nemzet tagjai 
vagyunk, s csak azután különböző eszmék, ideológiák, s pláne pártok 
szimpatizánsai. S amíg a nemzet bajban van, addig nincs helye és 
ideje az egymással való csatározásnak. ’48-as elődeink ékes bizonyí-
tékát adták mindennek. Összefogásuk akkora erőt adott nekik, hogy 
két világhatalomnak kellett szövetkezni letiprásukra.
Gondolom, akik figyelemmel kísérik a honi politikai folyamatokat 

látják, ma ez elképzelhetetlen. Ma végletesen megosztottak és kiszol-
gáltatottak vagyunk. Hiába van bajban a haza, itt mindenki a maga 
kis szánalmas pecsenyéjét sütögeti. „Az ellenzéké lesz az ünnepi 
főváros” olvashattuk egy harsány szalagcímben az idei március 15-e 
előtt. S a létszámukban kicsi, ám erőszakosságukban annál nagyobb 
kerítésmászók és mindenáron békétlenkedők is erősen készültek 
a „méltó” ünneplésre. Aztán a nagyívű terveket egyetlen nap alatt 
elsöpörte az időjárás. A megosztást szító szónoklatok a torkokra 
fagytak, a békétlenkedő vonulások útjába hótorlaszok álltak. (Lám-
lám, milyen kicsik is vagyunk, akárhogy is lármázunk!) Tekinthető 
ez egyfajta figyelmeztetésnek, égi jelnek, egy kegyelmi pillanatnak. 
Alkalomnak az összefogásra, amikor szónoklatok helyett tenni kell: 
összekapaszkodva segíteni a bajbajutottakon. És örülni annak, hogy 
nekünk nem véres csaták, csak hócsaták jutottak.
Gondolom, látták olvasóink, sokan összefogtak. Tűzoltók, rend-

őrök, katonák, útfenntartók, mentősök, vöröskeresztesek, az áram-
szolgáltatók dolgozói, önkéntes segítők sokasága, éjt nappallá téve 
küzdöttek, segítettek. Nem túlzás, hősi munkát végeztek. Ám voltak 
akik ahelyett, hogy közéjük álltak volna, meleg irodáikba húzódva 
közleményeket fogalmazgattak. Ostorozva az illetékeseket, a közrádi-
ót, a köztelevíziót, hogy nem tettek meg minden tőlük telhetőt. Ami 
egyszerűen nem igaz. Ahogy az sem igaz, hogy ne lettek, lehettek 
volna hibák, késések, hiszen egy országnyi területen kellett helytállni, 
eddig soha nem látott hirtelenséggel és mennyiségben lezúdult hóval 
kellett megküzdeni. Ez nem ment, nem is mehetett egyik pillanatról 
a másikra. Már csak azért sem, mert a napokkal korábban kiadott 
figyelmeztetések, s a láthatóan egyre romló időjárás ellenére renge-
tegen keltek útra (sokan apró gyermekekkel) a hosszú hétvégén, s 
közülük számosan ragadtak ott valamelyik hófúvásban. Ők nyilván 
nagyon örültek volna, ha azonnal mellettük terem egy hókotró, de 
mint tudjuk ez a világon sehol sincs így. Az orkán által kidöntött fák, 
villanyoszlopok sora sem volt rendbe hozható, eltávolítható azonnal. 
Ezt minden épeszű ember látta és felfogta. Ezért legalább most az 
egyszer visszafogottabbnak kellett volna maradniuk a minden bajból 
hasznot lesőknek. Egy a hóban rekedt honfitársunk az internetre 
feltett bejegyzésében igen találóan foglalta össze ennek lényegét: 
„sok a demokrata, kevés a hólapát”...

Húszéves az izsáki 
cserkészcsapat

Mai és egykori cserkészek, őrsvezetők egy csoportja
Bérces Lajos csapatkapitánnyal

Húsz éve, 1993-ban szervezte 
meg Izsákon Bérces Lajos refor-
mátus lelkész, csapatvezető a helyi 
cserkészcsapatot. Az 1948-ban 
megszüntetett egykori országos 
ifjúsági szervezet a rendszervál-
tás után éledt újjá hazánkban, s 
számos településen szervezeték 
meg a helyi csapatokat. Az izsáki 
882. sz. Mátyási János Cserkész-
csapat működésének húsz éve 
alatt közel kétszáz tagot számlált 

soraiban, akik sok szép élménnyel 
gazdagodtak cserkészéveik alatt. 
A kerek évforduló alakalmából 
fotókból és cserkészrelikviákból 
állított össze egy kis tárlatot Bérces 
Lajos csapatkapitány, felidézve a 
két évtized közös emlékeit. A ki-
állítás, a március 15-ei ünnepségre 
nyílt meg, majd az ünnepség után 
beszélgetésen idézték fel a találko-
zón megjelent egykor cserkészek a 
legemlékezetesebb élményeket.

Székely zászló Izsákon is

Topa Kupa, másodszor

Sok magyarországi, s persze székelyföldi település 
középületeihez hasonlóan, az izsáki városháza hom-
lokzatán is ott leng már a székely zászló, mivel a kép-
viselő-testület egyetértett Nagy Árpád IKEM-elnök 
ez irányú indítványával. Mint ismeretes Romániában 
a hatóságok meg kívánták akadályozni a székely egy-
ség jelképének használatát, mondván: „a Székelyföld 
nem képez területi egységet, így a székelyzászló nem 
hivatalos jelkép.” Következésképpen az nem tűzhető 
ki a székelyföldi középületekre. Óriási tiltakozási 
hullámot indítottak el ezzel, melynek eredményeként 
nemcsak székelyföldön, hanem az anyaországban is 
sorra kihelyezték a székely zászlókat a középületekre, 
többek között az Országházra is. 

A Topa Kupa díjait és érmeit Szabó József és Ungor Pál adták át

Mint arról annak idején beszá-
moltunk, a tavalyi teremlabda-
rúgó szezonban indították útjára 
barátai, tisztelői a sajnálatosan 
korán elhunyt izsáki labdarúgó-
ról, Tóth Mihályról, pontosabban 
közismert becenevéről („Topa”) 
elnevezett tornát. Tavaly is nagy-
szerű mérkőzések zajlottak, idén 
sem volt ez másként. Hat csapat 
versengett a sportcsarnokbban, 
s végül a jakabszállásiak diadal-
maskodtak, ők vihették el idén 
a Topa Kupát. Második helyen 
az Izsáki Öregfiúk végeztek. E 
csapat tagja, Kiss Imre lett a torna 
gólkirálya.

A kerékpárút építése

Ütemesen készül a 10 kilométernyi kerékpárút. Párhuzamosan folynak a munkálatok kül- és 
belterületen, a teljes befejezés és átadás nyár végére várható

Terv szerint halad a Kisizsák- 
Izsák útszakaszon a DAOP-
3.1.2/A-11-2011 kódszámú 
- EU támogatással megvalósuló 
– beruházás.
Az Izsáki Hírek szerkesztő-

ségéhez több kérdés érkezett, 
melyekre az alábbiakat tudjuk 
válaszolni:
1./ Miért az erdőben megy a nyom-

vonal? A nők félnek. A nyomvonal 
meghatározásánál két fő szem-
pont vezette a tervezőket. Az 
egyik, hogy a nyomvonal a város 
önkormányzatának tulajdonát 
képező ingatlanokon haladjon, 
illetve olyan területeken, ahol 
a hasznosítás bérleti szerző-
déssel történik. A műút mellett 
nagyszámú kisajátítást (vételt) 
kellett volna végrehajtani, mely 
egyrészt költséggel, másrészt 
időveszteséggel járt volna. A 
másik szempont egészségügyi 
és turisztikai  vonatkozású volt, 
mivel egy szép környezetben 
halad a kiépítendő szakasz és 
az erdő közelsége miatt pedig 
a kialakítandó pihenőhelyeken 
kulturált környezetben és jó 
levegőn tölthetik el szabadide-
jüket a közlekedők. Fokozott 
ellenőrzés lesz érvényben, mivel 
az első időszakban a más irányú 

igénybevétel (személygépkocsis 
közlekedés, erőgépek problémá-
ja, stb.) miatt a vagyonvédelem 
is ezt megköveteli.
2./ Ahol keskeny a ház előtti 

közterület, télen hová lapátolják el 
a havat? Milyen lesz a vonalvezetés 
ezen a szakaszon? A kerékpárút hó 
eltakarítási munkáit a városgaz-
dálkodás látja el, az erre alkalmas 
gép beszerzése folyamatban van. 
Csak egy 200 fm-es szakaszon 
merülhet fel problémaként a hó-
eltakarítás, ahol a kerékpárút és 
a műút érintkezik. Itt megfelelő 
szervezéssel (saját gréder, trak-
tor stb.) a probléma megoldható. 
A Kossuth utcai nyomvonal már 
látható. A szűkülő szakaszokon a 
vízelvezetés zárt csőben történik 
megfelelő tisztítóaknák beépíté-
sével. A kerékpárút itt szélesség-
ében átfogja az ingatlanok utcai 
vonala és a közút közötti teljes 
területet.
3./ A meglévő közművezetékek fölé 

betonoznak? Ahol szükséges ott 
igen. Az építési engedély kiadását 
megelőzte a közműszolgáltatók 
előzetes írásos hozzájárulásának 
beszerzése, amely a hatályos 
jogszabályok szerinti elváráso-
kat tartalmazzák és amelyekre 
a technikai megoldás a mai kor 

követelményeinek megfelelően 
készült. Éppen ezek miatt van 
ilyen jellegű nyomvonalvezetés, 
mert vannak olyan műtárgyak és 
vezetékek, melyeket a jelenlegi 
helyükön és formájukban kell 
megtartani.
4./ Az oszlopokon futó kábeltévé 

és egyéb vezetékek, amelyek a másik 
oldalról oszlopok segítségével jutnak 
a portákra föld alá kerülnek? Sajnos 
nem. Egyetlen villany betonosz-
lop áthelyezésére kerül sor. Az is 
helyétől 1,5 méteres távolságra.
5./ A kapubejárókban ezután 

hogyan parkolhatnak? A kapube-
járók is közterületek, így nem 
elsődleges funkciója a parkolás 
biztosítása. A szűkebb szakaszo-
kon eddig is voltak problémák a 
kapubejárókban álló gépkocsik 
miatt (babakocsis közlekedés 
stb.). A város központjában ősz-
re új forgalmi rend kerül kiala-
kításra és keressük a megoldást 
a kulturált parkolás feltételinek 
biztosításához.
Minden felmerülő kérdéssel 

kapcsolatban szívesen állunk 
városunk Polgárai rendelkezé-
sére.

Bagócsi Károly címzetes 
főjegyző
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POSTÁNKBÓL
Tisztelt Izsákiak!

Lakossági panaszomat és az arra adott kimerítő(?!) választ teszem közzé az 
alábbiakban (a választ adó neve ismeretlen)
Panasz: 2013.03.01.
Izsák-Kom Kft.
Ügyvezető Igazgatója
Tisztelt Rudics Ákos Úr!
A hulladékokról szóló 2012.évi CLXXXV. tv.91.§.(2)bek. rendelkezik a hulladék-

gazdálkodási díj legmagasabb mértékének 2013. évre vonatkozó megállapításáról, 
mely szerint a közszolgáltatói díjat megállapító miniszteri rendelet hatálybalépé-
séig a közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest 
legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.
Mivel Önök egytényezős közszolgáltatási díjat állapítottak meg, a fizetendő 

közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hul-
ladékmennyiség szorzata. (64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 7. § (3)) mely 
számításaim szerint a számlában a következő képpen alakul:
2012.év december 31. szemétszállítás 120 l. 1 ürítés 1 db nettó 288 Ft.,bruttó 377 Ft.
2013. év január 1-től szemétszállítás 120 l. 1 ürítés 1 db nettó 400 Ft., bruttó 508 Ft.
Az Önök által honlapon, szórólapon, illetve tájékoztató füzetben közzétett szol-

gáltatási díj 38,9%-kal emelkedett 2013 évben a 2012. évihez képest. (Csupán 
34,7% -kal nagyobb az emelkedés a törvényben megengedetthez viszonyítva.)
Megjegyezni kívánom, hogy 2012 évben is tartalmazta a díj a maradék hulladék-

gyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés, és a házhoz menő lomtalanítás költségét.
Kérem szíves tájékoztatását, hogyan történt a díj kiszámítása, vagy Önökre a 

törvény nem vonatkozik?
Tisztelettel:                        S. Juhász Magdolna Izsák, Széchenyi u.20.

Válasz: 2013.03.06
S Juhász Magdolna részére
6070 Izsák, Széchényi u. 20.
Tárgy: Hulladékszállítás
Tisztelt S. Juhász Magdolna!
Sajnos az Ön információi tévesek. 
A 2012. évi díj nem tartalmazta a lomtalanítás és a szelektív hulladékgyűjtés 

költségét. Ezt az önkormányzatok más forrásból biztosították.
Egyúttal tájékoztatjuk, hogy az országunk hulladékgazdálkodásában jelentős 

változások történtek. Ezáltal nagyobb hangsúlyt kap a szelektív hulladékgyűjtés 
és megváltozik a hulladék elszállításának és kezelésének a módja is. 
Megítélésünk szerint a 100 %-ban önkormányzatok tulajdonában lévő Izsák-

Kom kft. a jogszabályoknak megfelelően járt el és a lakossági érdekek legmes-
szemenőbb figyelembevételével és a jogszabályoknak megfelelően szervezte meg 
a hulladékkezelést. 
Ezt bizonyítják a hatóságok által tartott ellenőrzések és nem utolsó sorban a 

lakosság többségének a hozzáállása. Sajnáljuk, ha Ön nem él a szelektív hulla-
dékgyűjtés lehetőségével és elvárja azt, hogy a többi lakos alkalmazkodjon az 
Ön „kényelméhez”.
Tisztelettel:                                                                           Izsák-Kom Kft.

Néptánc hírmondó a tavasz jegyében

Támogassa Ön is 
adója 1%-val az 

apró táncos lábakat!
A SÁRFEHÉR 

NÉPTÁNC 
EGYESÜLET 

adószáma: 
19041593-2-03

Sándor napján megszakad a tél
József napján eltűnik a szél
Zsákban Benedek hoz majd meleget
Nincs több fázás, boldog aki él”

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő 
(részlet)

A Sárfehér Néptánc Egyesület 
ezúton hívja és várja a tavaszi 
népszokások iránt érdeklődőket 
a 2013. március 23-ra szervezett 
Zöldágjárásra. Az esemény 15 
órakor a Morgó-kútnál veszi kez-
detét ahonnan a városi szökőkútig 
sétálunk a néptáncot tanuló gyer-
mekek vidám, tavaszhívogató dalai 
kíséretében. Fogadják szeretettel a 
tavaszi népszokásokat tartalmazó 
összeállításunkat:
• ZÖLDÁGJÁRÁS: A tavasz meg-

jöttét köszöntő énekes, táncos 
felvonulás melyet Húsvétkor, Pün-
kösdkor vagy Virágvasárnap volt 
szokás játszani. Ekkor a lányok és 
legények együtt járták a falut zöld 
ágakkal és virággal. Ketten kaput 
formáltak a kezükkel és a többiek 
átbújtak alatta.
• Régi szokás szerint Sándor, 

József és Benedek a zsákjukban 
hozott meleggel becsukták a tiszta-
szobák ajtóit, ahol nemrég még állt 
a szövőszék, és ekkor az asszonyok 
befejezték a szövést, fonást.
• A 40 napos böjt a húsvéti elő-

készület ideje, ekkor nem csupán 
a hús fogyasztását tiltották, hanem 

a lakodalomtartást, a bálozást, és 
egyéb zenés mulatozást is. Az ifjú-
ság körében azonban megengedett 
volt vasárnaponként néhány böjti 
játék: a körtánc jellegű karikázás, 
illetve a csárdás jellegű szinalázás, 
valamint néhány sport jellegű népi 
játék mint a csülközés, labdázás, 
köcsögdobálás.
• A csillagászati év szerint a tavasz 

március 21-én kezdődik a napéj-
egyenlőséggel, a néphagyomány 
szerint azonban 24-e a tavasz első 
igazi napja, azaz „harmatszedés 
napja”. 
• A virágvasárnapi villőzés zobor-

vidéki (Nyitra vármegye) magyar 
falvakból eredő népszokás, mely 
szerint a nagyhét kezdetén, a Hús-
vét előtti vasárnap (virágvasárnap) 
a lányok felszalagozott fűzfaágakkal 
járták sorra a házakat. Énekeltek 
a háziaknak, majd a gazdasszony 
letört egy darabot az ágból, és azt 
kívánta, hogy „Mind menjetek férj-
hez”. A villőág a tavasz behozatalát 
jelképezi.
• Április 24-én, Szent György 

napján hajtották ki a jószágokat 
először a legelőre. Népi megfigye-
lések szerint pedig József napján 
szólalnak meg először a madarak, 
mert ezen a napon „Szent József 
kiosztotta nekik a sípot”.
• József-napkor különösen figyel-

ték az időjárást is, hiszen negy-
ven napra lehetett következtetni 
belőle. Alföldi hiedelem szerint, 

ha szivárvány jelenik meg József-
napon az égen, a széles sárga sáv 
jó búzatermést, a széles piros jó 
bortermést ígér. 
• Benedek napján zsírt és fokhagy-

mát szenteltek, amelynek gyógyító 
erőt tulajdonítottak. 
• A bukovinai székelyek úgy vél-

ték, ha Benedek napján dörög az ég, 
akkor száraz lesz a nyár.
Ezúton tájékoztatjuk továbbá az 

óvodás néptánc csoportban táncoló 
gyermekek szüleit, hogy az óvoda-
felújítás ideje alatt a foglalkozásokat 
a szokott időben (hétfőnként 15:15-
16:00 óráig) a Művelődési Házban 
tartjuk.
Kérnénk továbbá azokat a tán-

cosokat, akik korábban a Sárfehér 
Néptáncegyüttesben táncoltak, és 
fellépő ruha, kalap, cipő, csizma 
maradt náluk, szíveskedjenek vis-
szajuttatni. Kérjük, hogy a viseletek 
és lábbelik visszaadásával kapcso-
latban Botös Barnabást (telefon-
szám: 30/572-5191) keressék. 

Üzenet
Fehér fényesség! Te koldus ács!
Te szürkeségben fehérruhás!
Isten arcának embermása,
ki vagy, égnek s földnek királya!
Közel vagy, mégis olyan messze,
tedd az ujjadat a szívemre.
Hasson át a véred zenéje,
hogy balga, profán lelkem értse
lelkednek meleg lobogását,
emberarcon, arcodnak mását.
Áramoljon rajtam át véred,
és öntsd belém, mint megígérted.
Áldozatod értelmét értsem,
s egyek legyünk a szenvedésben!
Hogy elmondhassam, mit üzentél,
még ott, a Golgota keresztjén:

„Arcomra nézz! Merev a testem
érted haltam, érezzél engem.
Túl szenvedésen, és halálon,
isteni lényem rád sugárzom.
Megmentettem veszendő lelked,
meghaltam, mert nagyon szeretlek!
Zálogul meghagytam a vérem,
s embertestemet a kenyérben.
Az én halálom, - hogy: Győzelem;
hogy te is élni fogsz, énvelem.
Feltámadásom, hogy – szent csoda,
Atyámnak elrendelt mosolya.”

A mennyei kenyérről
Ismétlődik az örök vacsora,
asztalnál Ő, az én Mesterem áll;
kenyér kezében, kehelyben bora,
mielőtt jönne a földi halál!
„Neked adom, nézd, az én testemet,
holnap nem mozdul eremben a vér,
szeretlek és megmentem lelkedet,
legyen tiéd ez a megtört kenyér!
Piros borrá lényegül a vérem
majd tebenned vál vérré ez a bor,
Isten vagyok, s te embertestvérem,
énvelem ujjongsz majd – valamikor!
Ismétlődik az emmausi este,
piciny ostyává válik a kenyér,
meg ne haljál! Attól óv a testem,
s örök szövetség közöttünk a vér!

Magyar Gyuláné 
2013. Húsvétján

Húsvéti kocsonya izsáki módra

LABDARÚGÁS

Erősödő izsáki csapat

 Hozzávalók (12 tányérhoz): 1 db 
nagy füstölt és 1 db kisebb füstöletlen 
sertéscsülök, 4 db füstölt és 3 db füs-
töletlen sertésköröm, 60 dkg sertésfül, 
60 dkg sertésfarok, 50 dkg füstöletlen 
sertésbőr (ha kicsit szalonnás nem baj), 
10 db csöves paprika (néhány ezekből 
lehet csípős), 1 db hagyma, 10 gerezd 
fokhagyma, só, őrölt kömény és bors. 
Elkészítés: A füstölt csülköt és 

a füstölt körmöt áztassuk be 5-6 
órára. A sertés körmöt, fület, farkat 
jól tisztítsuk meg. A füstölt és friss 
körmöket hosszában kettéhasítjuk, 
és nagy fazékba tesszük a többi hús-
félével együtt. Hideg vízzel felöntjük 
úgy, hogy jól ellepje, beletesszük a 
fokhagymát, sót. Körülbelül 8-12 liter 
vízre van szükség. Ha felforr, leha-
bozzuk. Ezután tovább forraljuk, és a 
lehabozást többször megismételjük. 
Fontos a lassú főzés, kis lángon. Ha 
már nem képződik hab, ízesítjük héjas 
vöröshagymával, köménnyel, szemes 
borssal, tisztított fokhagymával és 

csöves paprikával. A sóval nagyon óva-
tosan bánjunk, hiszen a lé fele elforr, és 
a füstölt hús az áztatás ellenére is sós. 
Az ételnek 5-6 órát kell szépen lassan 
főnie. Ha a húsok, a köröm, a fül, a 
farok megfőtt, vegyük ki a fazékból, és 
csak azokat a részeket főzzük tovább, 
amelyek még kemények. Igen fontos, 
hogy minden hús omlós, puha legyen. 
Szintén fontos, hogy a kocsonya levé-
nek kristálytisztának kell lennie, ezért 
a tetejéről az összes zsírt leszedjük. Ezt 
fehér papírszalvétával könnyen megte-
hetjük. A 6 órás főzés elteltével 10-15 
percet pihentetjük, majd óvatosan 
leszűrjük a levet. A kocsonyahúsokat 
mély tálakba helyezzük. Füstölt és 
friss hús, valamint csöves paprika 
kerüljön minden tálba. A nagy cson-
tokat célszerű kiszedni a húsokból. 
A csülköket kisebb darabokra vágjuk. 
Ezután merjük rá a kristálytiszta levet 
úgy, hogy kissé ellepje a húsokat. 3-4 
órányi dermedés után fogyaszthatjuk 
kocsonyánkat.

Izsáki kötődésű játékosok ér-
keztek a Sárfehér SE-hez a ta-
vaszi idényre. Ungor Pál elmon-
dása szerint igazi öröm, hogy 
vissza tudták csábítani ezeket a 
játékosokat. „ Így biztos, hogy 
erősebbek leszünk. Szeretnénk 
a közép mezőnybe felzárkózni, a 
fiatalabbakkal sem volt gond, de 

még rutintalanok. Most viszont 
lesz lehetőségük rutinosabb já-
tékosok mellett fejlődni, felzár-
kózni.” - hangsúlyozta a csapat 
edzője.
Régi-új tagok: Szántói Ervin, 

Tóth József, Ámon Márk, Ámon 
Krisztián, Varga Tibor, Körmen-
di László, Csukás Balázs.

Karitászbál 2013 
Január 26.-án immáron 15. alka-

lommal került megrendezésre az 
izsáki karitászbál. Ebben az évben 
is jól sikerült. Azt tartják róla, 
hogy igazi családias hangulata 
van. Igaz is, hiszen a megszervezé-
se is igazi közösségi munka. Min-
denki tudja miben tud segíteni, 
mit tud vállalni, és azt szívesen is 
teszi. Talán ezért is van igazán jó 
hangulata a bálnak. Sokan vannak 
akik kisebb–nagyobb felajánlást 
tesznek, jótékonysági célokra a bál 
alkalmával. Evvel segítik a karitász 
munkáját. A karitász célja, hogy 
ezeket az adományokat is eljut-
tassa, azokhoz akik valamilyen 
okból rászorulnak a segítségre. 
Természetesen ezen túl is nagyon 
sok tartós élelmiszert, ruhát, és 
más jellegű segélyeket osztunk 
szét. Ami ezeknél is fontosabb 
lelki segítségére is szeretnénk 
lenni sokaknak. 
Ezúton is megköszönjük az 

adományokat akár tárgyi, akár 
pénzbeli segítség volt. Isten áldja 
minden jó szándékú adományo-
zónkat!
Az alábbi névsor a teljesség igé-

nye nélkül jelenik meg.
Köszönetet mondunk: Vinó 

étterem tulajdonosának Prikkel 

Lászlónak a helyért, és az ott 
dolgozóknak a figyelmes kiszol-
gálásért! Bognár Pékség, Izsák 
Kincse Kft. Mintabolt, Kiss Éva  
Izsáki Házitészta Kft.,   Birkás 
Borház, Kovács András Kisgép 
szaküzlet, Szivárvány üzlet, Hol-
sza trafik, Mondok József, Ungor 
Erik, Laguna ÁBC, Izsáki gyógy-
szertár, Coop ÁFÉSZ vegyesbolt, 
Csomor Sándorné Zöldségbolt, 
Tulipán Café, Thermál Kozmetika 
Kft., Magyar János Mezőgazda-
ságibolt, Szabadszállási István 
virágbolt, Otthon ÁBC., Turkáló, 
Radványi Mariann, Kovács Butik, 
Horváth Tiborné Sördiszkont, 
Saci Ajándék és Virágüzlet, Nagy 
Árpád református lelkész, Szijártó 
Teréz, Ázsóth Tamásné, Bárány 
Józsefné, Gyallai Éva kozmetikus, 
Pál Tiborné, Borsosné Méteráru-
üzlet, Bencze Sándorné, Diószegi 
Ferencné, Csider Alexandra, Haj-
nák Erzsébet, Baracskai Jánosné, 
Holics Istvánné, Kanizsai Ágnes, 
Krasnyászki József, Bánhidi Éva, 
Hajma Lajos, Gajdácsi Istvánné, 
Kovács József, Sztana István, 
Szarkáné Csősz Ildikó.

Nagy Ferencné Etelka
karitász-csoportvezető

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az IZSÉPKER Plusz Kft. Telephelyének fejlesztése Kisizsákon 
Dátum 2013. február 11.
Az IZSÉPKER Plusz Kft. 1�9.88�.58� Forintos telephely fejlesztést való-

sít meg 7�.9��.�91 Forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás 
segítségével.
A projekt keretében egy 988 m2-es csarnok fog megépülni. A csarnok a vállalkozás 

gépparkjának szervízelését, karbantartását hivatott szolgálni. A mai kornak megfe-
lelő technikai felszereltséggel ellátott objektum újabb munkahelyeket létesít.
A kivitelezés 2013. február 13. és 2013. szeptember 30. között fog zajlani.

Az Izsépker Plusz Kft. telephelyének
bővítése Kisizsákon
Cím: 6070 Kisizsák, vadvirág út 115.
E-mail: izsepkerpluszkft@gmail.com
Honlap: www.izsepker.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Március 19-én, kedden iktatták be I. Ferenc pápát. Hazánkat Áder 
János köztársasági elnök képviselte a beiktatáson, akit a pápa 

magyarul köszöntött: „Isten éltesse” mondással

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak akik 

CSAVERA FERENC 

temetésén megjelentek sírjára koszorút, 
virágot helyeztek és gyászunkban velünk együtt éreztek.

A gyászoló család

Megbízatás

Egyházi hírek
- Virágvasárnappal kezdődik a nagyhét, Urunk húsvéti misztériumának 

megünneplése. Virágvasárnap a 9 órai szentmise előtt barkát szentelünk, 
a szentmisében Passiót éneklünk.
- A szent Háromnapon, nagycsütörtökön és nagypénteken este 6-kor, 

nagyszombaton este 7-kor kezdődnek a szertartások. Nagyszombaton este 
a húsvéti vigília zárásaként feltámadási körmeneten veszünk részt. 
- Húsvét vasárnap és húsvét másnapján vasárnapi szentmise rendet 

tartunk.
- Kisizsákon Húsvét vasárnapján du.4-kor lesz a szentmise.
- Húsvét vasárnap hajnalban megkezdődik a nyári időszámítás, óráinkat 

egy órával előbbre hajtjuk. Húsvétkor már eszerint kezdjük a szentmisé-
ket. Az esti szentmisék 7 órakor kezdődnek, az esti harangszó 8 órakor 
szólal meg.
- Kérjük az év első felében házasságot kötni szándékozó fiatalokat, hogy 

minél előbb jelentkezzenek a plébánián.
- Kérjük testvéreinket, hogy adójuk 1 %-át az egyház javára ajánljuk fel. 

Egyházunk technikai száma: Magyar Katolikus Egyház 0011.
- Április 21-én, Hivatás vasárnapon a papnevelés céljaira gyűjtünk 

adományokat.
- Minden kedves testvérünknek kegyelmekben gazdag nagyböjti készü-

letet és áldott Húsvétot kívánunk!

Alig néhány órája, hogy ezeket 
írom, ünnepélyesen és szerényen 
színre lépett az Egyház új pászto-
ra, Jorge Mario Bergoglio, Buenos 
Aires bíboros érseke, Ferenc pápa, 
hogy megkezdje péteri szolgálatát. 
Titok övezi a megválasztás körül-
ményeit, csak annyit lehet tudni, 
hogy a bíborosok testülete rá 
bízta az Egyház vezetését, s hogy 
ő elfogadta ezt a képtelenül nagy 
megbízatást.
Olyan szikár az a néhány adat, 

melyet siettek mindenütt közöl-
ni felőle: a gazdasági válság elől 
1927-ben kivándorolt olasz család 
gyermekeként született Argen-
tinában, hogy vegyész szeretett 
volna lenni, de mégis jezsuita 
szerzetesnek állt, hogy az öreg 
kontinensen is végezte egyetemi 
tanulmányait, majd a Rend elöl-
járójaként szolgált Argentinában, 
s úgy lett Buenos Aires segédpüs-
pöke majd érseke; hogy 2003-tól 
a bíborosi kollégium tagja. Rebes-
getik, hogy 2005-ben ő kapott leg-
több szavazatot Ratzinger bíboros 
mellett. Egyszerűségére utal, hogy 
egy kis lakásban lakott az érseki 
palota helyett, tömegközlekedési 
járműveken közlekedett, saját 
magára főzött. Mindig felemelte 
szavát az igazságtalanság ellen, 
nem félt a hatalmasoktól, ha a leg-
kisebbeket, a szegényeket kellett 
pártfogolnia.
Most itt áll előttünk, mintha csak 

az utcáról lépett volna be, közvet-
lenül és kedvesen társalog, mint 
egy közülünk, s az első óráktól 
szívébe fogadta őt Róma népe és 
az egész Egyház. Ferenc pápa: az 

Isten Szegénykéjének, Assisi szent 
Ferencnek nevét akarja viselni, 
lelkületével az embereket és a 
világ javát szolgálni.
Szent József napjára tűzte ki 

nyilvános működésének kezdetét: 
tudván, hogy Isten őt is megszó-
lította: „Ne félj magadhoz venni 
Máriát, mert a benne fogant élet a 
Szentlélektől van. Fia fog születni, 
akit te Jézusnak fogsz hívni, mert 
ő váltja meg népét bűneitől. És 
úgy cselekedett, amint megpa-
rancsolta az Úr angyala.” Isten 
megszólít, hív és ránk bízza a 
feladatot. Nem mi tolakodunk 
oda, Ő választ ki, Ő jelöl meg, s 
Ő ad erőt a sokszor emberfeletti 
feladat elvégzésére. Vállalta hát 
az Egyházat, melynek előképe 
a Szűzanya, hogy gondoskodjék 
és ezzel szolgálja az emberek 
üdvösségét.
Átélte a sorban első, Péter lelki 

terhét: Menj ki tőlem, Uram, mert 
én bűnös ember vagyok! Jobban 
szeretsz-e mint ezek? Legeltesd 
juhaimat! Te majd megtérve 
megerősíted testvéreidet. Te Pé-
ter vagy, és erre a sziklára építem 
egyházamat! Vállalta hát Jézus 
megbízásának minden terhét és 
ugyanakkor édességét ennek a 
nagy isteni bizalomnak. 266.-ként 
ő is azt felelte: Uram, Te mindent 
tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek 
Téged! És mostantól az Úr Ferenc 
pápa kezével és szívével vezeti 
nyáját! Isten tartsa meg nekünk, 
minket meg általa egyre jobban 
Krisztusnak!

Podmaniczki Imre 
plébános

Hittan – a választás lehetősége
Kedves  református Szülők!

IKEM hírek
- március 23-án (szombat), 16 órától Hegedűs Zoltán tanár úr tart előadást a református Gyülekezeti 

Házban, az előadás címe: „ Égre mutató jelek – a fejfák”.

- április 27-én (szombat), 16 óra: Komáromi László tart előadást: „Helységnevekbe írt történelem” 
címmel. Helyszín: Ipartestület székháza (Gábor Áron utca 1.)
Mindenkit szeretettel várunk!

- Adója 1%-val támogathatja az erdélyi kultúra ügyét: Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú 
Egyesülete, adószám: 18364107-1-03. Köszönjük! 

Az Önök gyermekének 2013. 
szeptember 1-től az iskolai óra-
rendbe beépítve lehetősége lesz 
hittant vagy etikát tanulni heti 
egy órában. Engedje meg, hogy az 
Izsáki Református Egyházközség 
nevében szólítsam meg most 
Önöket az alábbiakkal.

Szeretettel kérjük Önöket, hogy 
válasszák a hittanoktatás lehető-
ségét gyerekeik számára! Különö-
sen azokhoz szól kérésünk, akik 
korábban már kifejezték hitüket 
Istenben és bizalmukat közössé-
günk iránt, amikor megkeresz-
teltették gyermeküket. Akkor 
és ott ígéretet tettek gyermekük 
református keresztyén hitben való 
nevelésére is. Ennek az ígéretnek 
megtartásához tudunk segítséget 
nyújtani az órarendbe beépített 
hittanórák keretében is. Gyerme-
keik konfirmációra való előké-
szítését szintén nagyban segíti a 
rendszeres hitoktatás. 

Azokat is szeretnénk megszó-
lítani, akik nem kereszteltették 
meg gyermekeiket, de nyitottak 
azokkal az értékekkel szemben, 
melyeket a keresztyén hit és er-
kölcsiség képvisel. Ha valaki úgy 
gondolkodik, hogy egy embernek 
felnőtt korában kell eldöntenie, 
akar-e hívő lenni, akkor szabad 
választásához elengedhetetlen, 
hogy az illetőnek legyenek vallási 
ismeretei, egyháztapasztalata. A 
választás lehetőségéhez szükséges 
legalább két lehetőség alaposabb 
ismerete. Az alapvető vallási is-
meretek mindig hozzátartoztak, 
ma is hozzátartoznak az alap-
műveltséghez. A hittan ezen a 
téren többet tud nyújtani, mint az 
etika, hiszen a hittannak is része 
a megalapozott erkölcsi ismeretek 
elsajátítása, de ezen túl más, szé-
lesebb körű ismereteket is nyújt. 
Ha pedig valakinek az életében 
mindez nem csupán elméleti is-
meret marad, hanem személyes 

meggyőződésévé válik, vagyis 
hitre jut, annak még több áldásos 
következménye lesz az életére 
nézve. Melyik szülő ne szeretné, 
hogy gyermeke komolyan vegye 
az erkölcsi szabályokat, hogy meg-
bízhatóan végezze feladatait, hogy 
szeretetteljes emberi kapcsolatok 
vegyék körül?! A hívő emberek 
életében ezek az értékek nagyon 
gyakran jelen vannak. A gyüle-
kezetek közösségének is komoly 
megtartó ereje lehet az emberek 
életében. Ezen kívül a hittanokta-
tás választása önmagában semmi 
olyan plusz terhet nem jelent, 
amit a gyermek családja ne önként 
vállalna fel. 
Szeretettel kérjük, gondolják át 

meghívásunkat, és éljenek azzal 
a lehetőséggel, amit az órarendbe 
beépített hitoktatás nyújtani tud 
Önöknek és gyermekeiknek.

Nagy Árpád 
izsáki református lelkész

Gyülekezeti alkalmaink
- március 31-én (vasárnap), 14.30(!)-tól: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában

- március 29-én (péntek): nagypénteki istentisztelet, 18 órakor 

- március 28-án (csütörtök) és 30-án (szombat): bűnbánati istentisztelet, 18 órától

- március 31-én (vasárnap), 10 órától húsvéti ünnepi istentisztelet, úrvacsora
                                             17órától délutáni istentisztelet

- április 1-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 12-17.között 
kerül sor Egyházaskozáron. 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: 18351545-
1-03. Köszönjük!
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Önkormányzati hírek megvalósítását már nem az Önkormányzat, hanem a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi. Tárgyi 
eszközök vásárlására lesz lehetőség, valamint szakmai 
továbbképzésre. Gratulál az iskolának.
- Az izsáki rendőrőrs 2013. február 1.-től osztály jogállás 

címet kapott. Négy és fél év kemény munkája hozta meg 
ezt az eredményt.
- Az Önkormányzat benyújtotta a KEOP-2012.5.5.0/B 

épületenergetikai pályázatot. Várják az eredményt. 
- A Március 15.-i ünnepséget a napján, Március 15.-én 

10 órakor a 48-as emlékmű előtt tartják. ( Az ünnepség 
megtartása a rendkívüli időjárási viszonyok ellenére a 
Művelődési Házban megtörtént.)
Az Önkormányzat levelet kapott az Izsák és Környéke 

Erdélyi Magyarok Egyesületétől, akik kezdeményezték a 
székely zászló kitűzését a városháza épületére. Több vá-
rosban elhelyezték már ezt a zászlót, valamint a Parlament 
épületén is helyet kapott. Izsák Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2013. február 20.-től elrendelte a székely 
zászló kitűzését a városháza épületére. 

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 1/2013.(II.20.) önkormányzati

rendelete Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetéséről

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és  (2) bekez-
désében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján 
- figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra -  Izsák 
Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről az alábbi 
rendeletet alkotja:
I. A  rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az ön-

kormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre 
(továbbiakban: intézmények).
II. A költségvetési főösszeg
2.§
(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének
főösszegét 959.293  ezer forintban
    a) költségvetési bevétel összegét 959.293  ezer forintban,
    b) költségvetési kiadás összegét 959.293  ezer forintban     ál-

lapítja meg. 
(2) Az Önkormányzat költségvetéséből a kötelező feladatok 

ellátását biztosító
előirányzat főösszege:  896.144 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak előirányzata: 

63.149 ezer Ft.
III. Izsák önkormányzat költségvetési bevételei
3.§
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek főös-

szege 959.293 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési 
és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 
(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támo-

gatási összege 376.944 ezer Ft, melynek részletezését a rendelet 
2. számú melléklete tartalmazza.
Izsák önkormányzat költségvetési kiadásai
4.§
(1) Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak előirányza-

tait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:
Megnevezés:    
Működési kiadások előirányzata összesen:  503.648 ezer 

Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások: 147.861 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 38.498 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 207.679 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 89.563 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások: 10.000 ezer Ft 
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt 

feladatokhoz (általános iskola fenntartása, üzemeltetése, 
mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, mél-
tányossági ápolási díj) kapcsolódó előirányzatok főösszege:                                                          
63.149 ezer Ft, melyből
a) személyi jellegű juttatások: 13.846 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.399 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 31.090 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.814 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások: 10.000 ezer Ft   
(3) Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak 

előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel 
határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                        410.615 

ezer Ft
Ebből: beruházások: 382.291 ezer Ft
           felújítások: 14.602 ezer Ft  
           egyéb felhalmozási kiadás: 13.724 ezer Ft
(4) Az önkormányzat 2013. évi beruházási és felújítási kiadásait 

feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. 
számú melléklete tartalmazza. 
Izsák  önkormányzat költségvetési egyenlege
5.§
(1) Az önkormányzat 2013. évben költségvetésében hiánnyal nem 

számol, a bevételi és a kiadási főösszeg egymással megegyezik.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános és céltartalékot. 

Az általános működési jellegű tartalék összege: 10.047 ezer Ft, 
míg az elkülönítetten kezelt fejlesztési jellegű céltartalék összege: 
24.610 ezer Ft.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az 

elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, 

az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt. 
(4) A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület olyan fej-

lesztési célt nem határoz meg, amelynek megvalósításához a Ma-
gyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot 
keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
IV. Elemi költségvetések
Önkormányzat
6.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költség-

vetésének bevételi főösszegét 924.444 ezer Ft-ban határozza 
meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú 
melléklet tartalmazza. 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségve-

tésének kiadási főösszegét 574.510 ezer Ft-ban határozza meg az 
alábbi bontásban:
a) működési kiadások: 153.007 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás: 6.238 ezer Ft,
    - munkaadót terhelő járulék és szociális
      hozzájárulási adó: 1.514 ezer Ft.
   - dologi és egyéb folyó kiadások: 35.645 ezer Ft,
   - ellátottak pénzbeli juttatásai: 89.563 ezer Ft.
   - egyéb működési célú támogatás: 10.000 ezer Ft,
   - tartalék: 10.047 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások: 421.503 ezer Ft, melyből
    - beruházások: 382.291 ezer Ft
    - felújítások: 14.602 ezer Ft 
    - fejlesztési célú céltartalék: 24.610 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 4 fő
(4) A (2) bekezdésben a.) pontjában szereplő előirányzatok közül 

önként vállalt feladathoz (mezőőri szolgálat, egyéb működési célú 
támogatások, méltányossági ápolási díj) kapcsolódik:  21.795 ezer 
Ft, melyből
   - személyi juttatás: 5.002 ezer Ft,
   - munkaadót terhelő járulék és szociális
     hozzájárulási adó: 1.186 ezer Ft
   - dologi és egyéb folyó kiadások: 793 ezer Ft
   - ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.814 ezer Ft
   - egyéb működési célú támogatás: 10.000 ezer Ft
(5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet, 

az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 szá-
mú melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 7. számú melléklet 
tartalmazza. 
Polgármesteri Hivatal
7.§
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi 

költségvetésének bevételi főösszegét 130.689 ezer forintban 
határozza meg, 
melynek részletezése a következő:
-  fenntartói finanszírozás: 130.689 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költ-

ségvetésének kiadási főösszegét 130.689 ezer forintban határozza 
meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. 
Ennek részletezése:
a) személyi juttatás: 62.604 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 

16.147 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 51.938 ezer Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 19 fő, melyből köztisztviselő 16 

fő. 
Általános Művelődési Központ
8.§
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 

2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 191.118 ezer forint-
ban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési bevételek: 178.029 ezer Ft, 
melyből
     - intézményi működési bevétel: 11.000 ezer Ft
       - ebből: intézményi térítési díj: 9.000 ezer Ft
                    egyéb sajátos bevétel: 2.000 ezer Ft
     - előző évi pénzmaradvány átvétele: 1.147 ezer Ft 
     - fenntartói finanszírozás: 167.029 ezer Ft

b) felhalmozási célú bevétel: 11.942 ezer Ft
    - ebből: támogatás (pályázati): 11.942 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 

2013. költségvetésének kiadási főösszegét 191.118 ezer forintban 
állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások: 177.394 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás: 63.316 ezer Ft
    - munkaadót terhelő járulék és 
      szociális hozzájárulási adó: 16.806 ezer Ft
    - dologi és egyéb folyó kiadások: 97.272 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások: 13.724 ezer Ft
    - ebből: egyéb felhalmozási kiadás: 13.724 ezer Ft 
(3) Az intézmény 2013. évi működési kiadásainak címenkénti 

bontását a 8. számú melléklet tartalmazza, az engedélyezett 
létszám: 34 fő.
(4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz (általános iskola 

fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadások elő-
irányzata: 41.354 ezer Ft, melyből:
     - személyi juttatás: 8.844 ezer Ft,
     - munkaadót terhelő járulék és
       szociális hozzájárulási adó: 2.213 ezer Ft,
     - dologi és egyéb folyó kiadások: 30.297 ezer Ft.
     - engedélyezett létszám: 7 fő.
Egészségügyi szolgálat
9.§
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2013. évi 

költségvetésének bevételi főösszegét 12.365 ezer Ft-ban határozza 
meg, melynek részletezése az alábbi:
- támogatás értékű bevétel( TB. alapból átvett): 9.360 ezer Ft
- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel): 400 

ezer Ft
- fenntartói finanszírozás: 2.605 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2013. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét 12.365 ezer Ft-ban határozza 
meg, mely teljes egészében működési kiadás, ezen belül dologi és 
egyéb folyó kiadások.
(3) A feladaton egy helyettesítéssel betöltött álláshely van.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10.§

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterv 
szerinti legutóbbi ülését 2013. február 19.-én tartotta.
Az első napirendi pont keretében 11 testületi határozat 

végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést fogadta el a 
testület és a tett intézkedéseket jóváhagyta.
A következő napirendi pont keretében második körben 

tárgyalta a Képviselő-testület Izsák Város Önkormányzat 
2013. évi költségvetését. A költségvetés végösszege a 
startközmunka előirányzat nélkül 959.293 ezer Ft. Azóta 
ez módosult, mivel 44 fő foglalkoztatására 37.883.473 Ft  
támogatást nyert el az Önkormányzat. Ehhez saját erő nem 
kell. Sajnos csökkent a hosszabb időtartamú foglalkoztatási 
létszám, mivel négy hónapra csak 20 fős keretet kaptunk 70 
%-os támogatottság mellett 3.599.120 Ft összeggel. Július 
1-jétől a munkaügyi feladatok irányítása a Kiskőrösi Járási 
Hivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez kerül, így ott újabb 
keretszámok és támogatás iránt kell pályázni. 
Örömteli, hogy a város feladatait, hitel tervezése nélkül 

kívánja megoldani és a költségvetés több, mint 40 százaléka 
fejlesztési célokat szolgál. A rendelet szövege e lapszámban 
közzétételre kerül.
Ugyancsak döntött a Képviselő-testület a civil szervezetek 

részére 2013. évben nyújtandó támogatások összegéről. A 
beérkezett igények kétszeresét képezték a rendelkezésre 
álló pénzeszköznek. A döntés nyomán a szervezetek az 
alábbi támogatásban részesültek:
- Arany Sárfehér Szőlő és Bortermelők Szövetkezete
 200.000 Ft
- Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub 250.000 Ft
- Gold-Dance Tánccsoport 150.000 Ft
- Hörcsög Nikolett 100.000 Ft
- Hubertus Vadásztársaság 200.000 Ft
- Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete
 100.000 Ft
- Izsák Város Vegyeskara 100.000 Ft
- Izsáki Házitészta Kft. 600.000 Ft
- Izsáki Hupikék Nonprofit Bt. 400.000 Ft
- Izsáki Rendőrőrs 450.000 Ft
- Izsáki Sárfehér Egyesület (sport) 900.000 Ft
- Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület 200.000 Ft
- Kolontó Polgárőr Egyesület 200.000 Ft
- Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítványa 
 100.000 Ft
- Mátyási János Cserkészcsapat 200.000 Ft
- Református Egyházközség 400.000 Ft
- Római Katolikus Egyház 400.000 Ft
- Sárfehér Néptánc Egyesület 450.000 Ft
- Tegyünk Izsákért Egyesület 450.000 Ft
- Tornasport támogatása 150.000 Ft
Összesen: 6.000.000 Ft
A támogatások folyósítása a hatályos szabályzat szerint 

történik és a felhasználásról szóló elszámolást is annak 
megfelelően kell elkészíteni. A támogatások kifizetésére 
a II. negyedévtől kezdődően, az adott rendezvényekhez 
kapcsolódóan kerül sor.
A harmadik napirendi pont keretében – a jogszabályi elő-

írásoknak megfelelően - technikai jellegű átvezetésekkel 
módosította a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről 
szóló 4/2012.(II.18.) önkormányzati rendeletét.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő–testülete egyetért 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal javaslatával, mely 
szerint az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény (6070. Izsák Kossuth 
Lajos u. 39.) iskolai felvételi körzetét a település közigaz-
gatási területével megegyezően állapította meg. Az ötödik 
napirendi pont keretében a Képviselő-testület a hatályos 
jogszabályokat figyelembe véve a 2013/2014. nevelési 
évben szervezhető óvodai csoportok számát 9 csoportban 
határozza meg. A növekedés a DAOP-4.2.1-11-2012-0012 
számú „ Kapacitásbővítő óvodafejlesztés Izsákon „ pályá-
zathoz kapcsolódik és az óvodai csoportokban a gyermekek 
létszámának a jogszabály szerinti átlaglétszámot el kell 
érnie.
A testület az óvodai beiratkozás időpontját 2013. március 

25. (hétfő), március 26. (kedd), március 27. (szerda) napjá-
ra tűzi ki. Megbízta az ÁMK Igazgatóját, hogy a beiratkozás 
idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban 
a helyben szokásos módon a szülők számára tegye közzé. 
A hatodik napirendi pont keretében az 5.000 fő lakosság-

számot meghaladó települési önkormányzatok adósságkon-
szolidációjával kapcsolatosan döntött a Képviselő-testület. 
A Polgármester Úr a szükséges tárgyalásokat lefolytatta 
és a megállapodást az illetékes két miniszterrel aláírta. A 
tárgyalás eredményeként a város a korábbi 50 %-os támoga-
tottsági kategóriából átkerült a 70 %-os támogatottságúak 
közé. Az eljárás véglegesen 2013. június 28. napján zárul 
a tervek szerint.
A Polgármester Úr az egyéb napirendi pont keretében az 

alábbiakról adott tájékoztatást:
- Az iskola szeptemberben benyújtott egy pályázatot, 

amivel sikeresen 128. millió forintot nyertek. A pályázat 



2013. március 23. 7. oldalIZSÁKI Hírek
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szol-

gálat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét  13.442 ezer 
forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
- fenntartói finanszírozás: 13.442 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 13.442 ezer forintban 
határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás: 10.111 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és 
    szociális hozzájárulási adó: 2.545 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 786 ezer Ft. 
(3) Az engedélyezett létszám: 5 fő.
Idősek klubja
11.§
(1) A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2013. évi költségve-

tésének bevételi főösszegét 16.751 ezer forintban határozza meg, 
melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel (intézményi térítési díj):  1.000 

ezer Ft 
b) fenntartói finanszírozás: 15.751 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az idősek Klubja 2013. évi költségve-

tésének kiadási főösszegét 16.751 ezer forintban határozza meg, 
mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás: 5.592 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
    szociális hozzájárulási adó: 1.486 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 9.673 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
VI. Záró rendelkezések
12.§
Ez a rendelet 2013. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit 

azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
I z s á k, 2013. február 19.

Mondok József polgármester 
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

      
1. számú melléklet
1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez
Az Izsák Város 2013. évi összes bevétele - forrásonként                  
oldal 1/1
       

Ezer forintban

adatok e.Ft-ban

3. sz. melléklet
1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez
Izsák Város 2013. évi tervezett
Felhalmozási felújítási kiadások feladatonként

Felhalmozási kiadás tevezet  kapcsolódó cím/alcím
Megnevezése előirányzat megnevezése-száma
Óvoda bővítés 125 459 önkormányzat
Kerékpárút 245.287 önkormányzat
Komposztáló láda 6.545 önkormányzat
TÁMOP 3.2.13 13.724 ÁMK
KEOP-7.1.0 14.602 önkormányzat
OTP ingatlan vásárlás 5.000

6. sz. melléklet
1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Szociálpolitikai juttatások
(segélyek)

Megnevezés:    Előirányzat összege
Rendszeres pénzbeli ellátások  
Rendszeres szociális segély 7809
Időskorúak járadéka 321
Lakásfenntartási támogatás 20202
Ápolási díj 6219
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 53112

Eseti pénzbeli ellátások
Köztemetés 300
Átmeneti szoc. segély 500
Közgyógyellátás   

 
Átmeneti gyermekvédelmi támogatás 500
Mozgáskorlátozott támogatás
Óvodáztatási támogatás
Temetési segély 600
egyéb önkormányzat támogatás
Segélyezés összesen: 89563

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete Izsák Vá-
ros önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet módosítá-

sáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.) pontjában és  (2) bekez-
désében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország 
2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tör-
vény alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásától kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben 
foglaltakra-  Izsák Város Önkormányzatának 4/2012.(II.28.) 
számú költségvetési rendeletét az alábbi szerint módosítja.
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 

4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet( a továbbiakban: R.) 
2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének
 főösszegét:                     925.399  ezer forint-

ban
    a) költségvetési bevétel összegét:     925.399  ezer forint-

ban,
    b) költségvetési kiadás  összegét:     925.399  ezer fo-

rintban 
    állapítja meg.
2.§
A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép:
(1)  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek 

főösszege 925.399 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve 
működési és felhalmozási célok szerinti részletezését e ren-
delet 1. számú melléklet tartalmazza.
3.§
A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép:
(1) Az önkormányzat 2012. évi működési kiadásainak 

előirányzatait a képviselő-testület az  alábbi részletezéssel 
határozza meg:
Megnevezés:    
Működési kiadások előirányzata összesen:  780.614  ezer 

Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások: 338.674  ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:  82.682  ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 161.589  ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 187.557  ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások: 10.112  ezer Ft
4.§
A R. 7.§ (1)- (2) és (4) bekezdése helyébe a következő ren-

delkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költség-

vetésének bevételi főösszegét 883.189 ezer Ft-ban határozza 
meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását e ren-
delet 2. számú melléklet tartalmazza. 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költség-

vetésének kiadási főösszegét 314.730 ezer Ft-ban határozza 
meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások: 224.659 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás: 51.496 ezer Ft,
    - munkaadót terhelő járulék és szociális
      hozzájárulási adó: 7.958 ezer Ft.
   - dologi és egyéb folyó kiadások: 24.172 ezer Ft
   - ellátottak pénzbeli juttatásai: 141.033 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások: 90.071 ezer Ft, melyből
    - beruházások: 21.944 ezer Ft
    - felújítások: 68.127 ezer Ft
(4) Az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését 

e rendelet 3. számú melléklete  tartalmazza. 
5.§
A R. 8.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelke-

zések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi 

költségvetésének bevételi főösszegét 153.954 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: 131.992 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét 153.954 ezer forintban 
határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra 
használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás: 80.316 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:              

21.184 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 42.342 ezer Ft
d) egyéb működési célú kiadások: 10.112 ezer Ft
6.§
A R.9.§- helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési 

Központ 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
366.046 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése 
a következő:
a) működési bevételek: 357.046 ezer Ft, melyből
- kapott (költségvetési támogatás): 158.428 ezer Ft   

- ebből: normatív hozzájárulás: 134.063 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: 182.118 ezer Ft
b) felhalmozási célú bevétel: 9.000 ezer Ft
    - ebből: támogatás (pályázati): 6.000 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Köz-

pont 2012. költségvetésének kiadási főösszegét 366.046 ezer 
forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások 357.046 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás: 191.166 ezer Ft
    - munkaadót terhelő járulék és 
      szociális hozzájárulási adó: 49.244 ezer Ft
    - dologi és egyéb folyó kiadások: 71.302 ezer Ft
    - ellátottak pénzbeli juttatásai: 45.334 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások: 9.000 ezer Ft
    - ebből: beruházások: 9.000 ezer Ft
7.§
A R. 11.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendel-

kezések lépnek:
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
14.075 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése 
a következő:
a) kapott támogatás( költségvetési normatív támogatás:                         

4.942 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás: 9.133 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 14.075 
ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és rész-
letezése az alábbi:
a) személyi juttatás: 10.586 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és 
    szociális hozzájárulási adó: 2.895 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 594 ezer Ft.
8.§
A R.12.§.(1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelke-

zések lépnek:
(1)A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2012. évi költségve-

tésének bevételi összegét 15.138 ezer Ft-ban határozza meg, 
melynek részletezése a következő:
a.) kapott támogatás(költségvetési támogatás) 3.541 ezer 

Ft, melyből:
     - normatív hozzájárulás: 3.536 ezer Ft
     - normatív kötött felhasználású támogatás: 5 ezer Ft.
b.) intézményi működési bevétel( intézményi térítési díj):             

5.000 ezer Ft,
c.) fenntartói finanszírozás: 6.597 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az idősek Klubja 2012. évi költség-

vetésének kiadási főösszegét 15.138 ezer forintban határozza 
meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi kiadás: 5.110 ezer Ft,
b) munkaadókat terhelő járulék és
    szociális hozzájárulási adó: 1.401 ezer Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadás: 8.627 ezer Ft.

Záró rendelkezések
8.§
Ez a rendelet 2013. február 20. napján lép hatályba és ezzel 

egyidejűleg az önkormányzat 2012. évi költségvetésének mó-
dosításáról szóló 12/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet és 
a 15/2012.(XII.1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
I z s á k, 2013. február 19.

Mondok József polgármester 
Bagócsi Károly címzetes főjegyző



IZSÁKI Hírek  2013. március 22.8. oldal

Februári események
Színházlátogatás
Iskolánk tanulóinak több éve biztosítunk lehetőséget, 

hogy megtekinthessék a kecskeméti Katona József Színház 
gyermekeknek szóló előadásait. A 2012/2013-as tanévben 
57 második, harmadik, negyedik és ötödik osztályos tanuló 
vásárolta meg a két előadásra szóló gyermekbérletet. De-

cemberben a „Bors néni” című újszerű, zenés, interaktív 
színdarabot néztük meg, amely minden gyerek tetszését 
elnyerte, hiszen ők maguk is részesei lehettek egy kicsit az 
előadásnak. A második bérletes előadásra – „Mátyásmese, 
avagy hogyan került álruha a királyra?”- márciusban került 
sor. Ez a darab is szórakoztató, vidám, pergő volt, hatalmas 
élményt nyújtott a színházszerető gyerekeknek.

Kállainé Varga Erzsébet szervező

Farsang az SNI tago-
zaton
Február 6-án, szerda 

délután gyűltek össze az 
SNI tagozat gyermekei az 
ebédlőben, hogy közösen 
ünnepeljék a farsangot. 
Először jelmezversenyt 
rendeztek, ahol a legjobb 

maskarákat zsűri díjazta. A verseny helyezettjei:
Alsóban I. helyezett: Danó Klaudia – Piroska
II. helyezett: Lakatos Adrián – Nyuszi
III. helyezett: Márkus Vanessza – Barbie
Felsőben I. helyezett: Polgár József – Adrenalin
II. helyezett: Almási Dávid – Jockey Ewing
III. helyezett: Almási István – Mátyás király
A délután ezután farsangi fánk evésével folytatódott, amit 

ez úton is köszönünk Polgár Józsi anyukájának! Az ízletes 
falatok után estig a zenéé és a táncé lett a főszerep.

Tanulmányi versenyek
 Német
A Grimm testvérek 200 évvel ezelőtt adták ki első mes-

egyűjteményüket Kinder- und Hausmärchen címmel. En-
nek emlékére a budapesti Goethe Intézet mesekiállítással 
egybekötött, német nyelvű foglalkozást szervezett a nyel-
vet tanuló diákok számára. Iskolánk 9 tanulója (Andrási 
Brigitta, Laczi Vivien, Lakos Lilla, Varga Dorina, Horváth 
Soma, Huszta Vivien, Ö. Kovács Krisztián, Prikidánovics 
András és Szabó Andor) tartalmas délelőttöt töltött el ezen 
a rendezvényen.
Mint már korábbi cikkünkben is említettük, iskolánk 

három nyolcadikos tanulója lelkes résztvevője a német ver-
senyeknek. Horváth Soma, Huszta Vivien és Prikidánovics 
András eredményesen szerepelt a kecskeméti Széchenyi 
István Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium által szervezett megmérettetésen 
is, így bejutottak a második fordulóba. Előzetes feladatként 
egy német család számára kellett programot szervezniük 
a megyeszékhelyen és a környékén, valamint mindehhez 
prezentációt összeállítani. Egy szaktanárokból álló zsűri 
előtt bemutatták és németül elmondták a programterve-
zetet. Mindannyian ügyesen szerepeltek, Prikidánovics 
András a zsűri különdíjával térhetett haza a versenyről. 
Gratulálunk!

Történelem
Februárban a felsős gyerekek számot adhattak történelmi 

ismereteikről. A háziverseny eredménye:

5. osztály I. helyezett: Édes András 5.c, Varga Zsombor 5.c
II. helyezett: Vida Hanna 5.c
III. helyezett: Haász Cintia 5.c
6. osztály I. helyezett: K. Szabó Inez 6.b
II. helyezett: Rőfi Melinda 6.b
III. helyezett: Nagy Bíborka 6.b, Tóth Nóra 6.a
7. osztály I. helyezett: Laczi Vivien 7.c
II. helyezett: Vékony Patrícia 7.c
III. helyezett: Bárány Zoltán 7.b, Deák Sándor 7.b
8. osztály I. helyezett: Prikidánovics András 8.b
II. helyezett: Ö. Kovács Krisztián 8.b
III. helyezett: Kocsis Bogdán 8.a
Gratulálunk a nyerteseknek!

„Így látom a Parlament épületét”
Alsós és felsős rajz szakkörös tanulóink országos rajz-

pályázaton vettek részt „Így látom a Parlament épületét” 
címmel. Az országból és külföldről közel 1400 rajz érkezett, 
iskolánkból 14 pályamunkát küldtünk be. A Melocco Miklós 
Kossuth-díjas szobrászművész vezette zsűri február 19-én 
választotta ki a nyolc évfolyam legjobb munkáit. Nagy örö-
münkre Fazekas Zoltán 3.b osztályos és Trepák Alexandra 
8.a osztályos tanulóink mindketten V. helyezést értek el 
korcsoportjukban. Gratulálunk nekik! 
A nyertes és legsikeresebbnek ítélt 240 remekmű a 

közeljövőben vándorkiállításon vesz részt az ország több 
városában. Megnyitója április 12-én lesz a Parlamentben, 
a nyerteseket is meghívták, itt vehetik át nyereményüket 
is. 

Erre a kiállításra érdemesnek találták még Cseh-Szakáll 
Bianka 4.a, Mezei Kristóf 4.a, Pickerman Gréta 5.b osztá-
lyos tanulóink műveit is, melyről levélben kaptak értesítést 
ajándék kíséretében. 
Büszkék vagyunk rájuk, ügyes kezeiknek további sok 

sikert kívánunk!
Briglovicsné Janovics Éva, Erősné Solti Gizella 

szakkörvezetők

Szavalóverseny
Március 7-én délután ren-

deztük meg iskolánkban 
a Weöres Sándor Megyei 
Szavalóverseny területi for-
dulóját, ahova más tanintéz-
ményekből is érkeztek hoz-
zánk versszerető tanulók. A 
verseny helyezettjei:
Alsóban I. helyezett: Kecs-

keméty Csenge (Izsáki ÁMK 
Táncsics Mihály Általános 

Iskolája, 2.o.)
II. helyezett: Mezei Kristóf (Izsáki ÁMK Táncsics Mihály 

Általános Iskolája, 4.o.)
III. helyezett: Hegedűs Richárd (Kunadacs, IV. Béla Ál-

talános Iskola, 3.o.)
Felsőben I. helyezett: Hegedűs Evelin (Kunadacs, IV. Béla 

Általános Iskola, 8.o.)
II. helyezett: Kis Bence (Kunadacs, IV. Béla Általános 

Iskola, 5.o.)
III. helyezett: Andrási Brigitta (Izsáki ÁMK Táncsics 

Mihály Általános Iskolája, 
7.o.)
Minden résztvevő könyv-

jutalmat kapott. Az alsós 
és a felsős verseny I. helye-
zettjeire Kiskunhalason vár 
a következő, megyei szintű 
megmérettetés. Gratulá-
lunk a nyerteseknek!

DÖK Hírek februárban
- A Valentin nap lebonyolítása, az ajándékok titokban 

történő átadása nagy izgalmat jelentett a megajándéko-
zottaknak. 

Farsang
Az iskolai farsang megrendezésére február 14-15-én került 

sor. Minden évben sokan öltöznek be, ebben az évben is 
így történt. Az alsó tagozaton minden osztály nagy izga-
lommal készült. Az 1.a osztály a nyári élményeit álmodta 
újra a strandjelenettel. Mesejelenettel, „A tücsök és a 
hangya” előadásával örvendeztették meg az 1.b osztályba 
járó gyerekek a közönséget. A „De nehéz az iskolatáska” 
dalra táncolt az 1. c osztály. Százlábú jelmeze rejtette el 
a 2.a osztályt, míg a 2.b-sek a „Nyuszi bugi” dallamára 
fergeteges hangulatot teremtettek. A 3.a osztály ötletesen 
zenére játszotta el a négy évszak körforgását. 3.b osztály 
a Gyerkőc Klinikát népszerűsítette színvonalas előadásá-
val. A kéményseprők és Mary Poppinsok látványos show 
műsorral kedveskedtek a nézőknek, ez a 3. c osztály ötlete 
volt. A tévécsatornák leglátványosabb elemeit mutatták be 
és adták elő a 4.a osztályosok. Végül a 4.b zárta a sort az „X 
Faktor” műsorral, ekkor már a hangulat a tetőfokára hágott. 
A „Gangnam style” című számra mindenki a táncparketten 
ropta. Az egyéni jelmezek is nagyon ötletesek voltak. A felső 
tagozaton a 8.b-s lányok kán-kánt jártak, az 5.c-sek cirkuszi 
előadást mutattak be igazi tortadobálással, a 6.a-sok életre 
keltették a szörnyeket, az 5.b-s lányoktól egy igazi táncos 
előadást láthattunk.

FELHÍVÁS
Szeretettel hívunk mindenkit 2013. április 18-én, pénte-

ken 15 órai kezdettel az izsáki Művelődési Házban meg-
rendezésre kerülő „Ki mit tud ?” -ra.
Nevezni lehet: 
* tánc 
* ének 
* drámajáték
* versmondás 
*  egyéb kategóriákban. 
Jelentkezni április 8-ig lehet.

Szabóné Pápa Edit, Molnárné Tóth Ibolya

Ifjúságvédelem
A Nők a Nemzet Jövőjéért 

Egyesület fenntartásában 
működő Bács-Kiskun Me-
gyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház jóvoltá-
ból megrendezésre került 
Kecskeméten a Piarista 
Gimnázium dísztermében 
a II. Roma-Magyar Diák 
Kulturális Fesztivál, melyen 
iskolánk is képviseltette 
magát. 
A fesztiválon bajai, jános-

halmi, kecskeméti, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, kis-
kunmajsai, kunszentmiklósi, soltvadkerti és szabadszállási 
diákok léptek színpadra, hogy összesen 25 irodalmi, zenei 
és táncprodukción keresztül mutassák be a roma kultúra 
sokszínűségét. A rendezvény célja a művészetek megsze-
rettetése, a tehetséggondozás, valamint a magyar és roma 
társadalom és kultúra egymással való megismertetése. 
A fesztivál ideje alatt megtekinthető volt egy, a cigány 
életmódhoz, kultúrához, a hagyományos mesterségekhez 
és a viselethez kapcsolódó tárgyi emlékeket, fotókat felvo-
nultató tárlat is. 
Iskolánkat 10 diák és az ő szüleikből álló „Van utunk” 

zenekar képviselte autentikus cigánytánc kategóriában. A 
rendezvény védnökei Langerné Victor Katalin, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának Társadalmi Felzárkózásáért 
Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára és Mák Kornél 
Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere voltak.

Csavajda Márta

Sport
Bemutatkozik a Kinder +SPORT csapat
Nevünk: Izsáki Örökmozgók
Sportoló példaképünk: Szilágyi Áron olimpiai és világ-

bajnok kardvívó
Indulónk:
Örökmozgók mi vagyunk,
Izsák a mi otthonunk.
Büszkék vagyunk Kolon-tónkra,
Tésztát gyártunk a boltokba.
Vígan játszunk, sportolunk,
Egészségesek vagyunk.
Kedvencünk a „Fagyis”, „Passzos”
Vagy éppen a mocsárjárós.
Labdákkal és kötéllel,
Küzdünk teli reménnyel, Folytatás a 9. oldalon
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Nemzetközi tájékozódási futóversenyek Izsákon

Fotó: Faragó Gábor, 
Tetézi Attila

Hogy mi leszünk a legjobbak,
És a legboldogabbak.
Rá-rá Izsák, hajrá Izsák,
Hajrá hát Izsááááááááááááák!!!
Csapattagok:
Patai Rebeka, Kovács Elíz, Izsák 

Judit Éva, Vida Jonatán, Csősz Ta-
más Ferenc, Kiss Rajmund, Szabó 
Barnabás, Kocsis Geanina, Vincze 
Réka, Geiger Dávid, Ungor Anett, 
Urbán Mercédesz, Horváth Szandi, 
Horváth Szabina, Deák Trisztán
Jelenleg keddenként folynak a 

felkészülési edzések a sportcsar-
nokban és a pontgyűjtő játékban 
is eredményesen részt veszünk. Az 
országos elődöntőre április 23-án 
kerül sor a kecskeméti Messzi István 
Sportcsarnokban, ahol Dél-Alföld 5 
csapata fog versenyezni az országos 
döntőbe jutásért.

Szénási-Mata Ágnes

Foci
- A Bozsik Intézményi Program téli körzeti fordulói zajlottak február 

hónap végén, március elején. 9 intézmény korosztályos sportcsoportjai 
vettek részt a tornákon. Az eredmények:
I. korcsoport: II. hely
II. korcsoport: IV. hely
III. korcsoport: VIII. hely
IV. korcsoport: V. hely
A 0. korcsoport (ovisok) és a lányok mérkőzéseire még ezután kerül 

sor.
- Március 1-jén Dunavecsén játszottak a IV. korcsoportos fiúk terem-

labdarúgó tornán, ahol IV. helyezést értek el 8 csapat közül veretlenül, 
a büntetőpárbajban alulmaradva.

Torna
- X. Sárfehér Kupa
2013. február 23-án rendeztük meg a X. Sárfehér Kupa meghívásos 

fiú tornaversenyt Izsákon. A Diákolimpia országos döntője előtti utolsó 
felkészülési versenyen 14 csapat vett részt. Az izsákiak szépen tornáztak. 
A csapatversenyben az alsósok 4., a felsősök 2. helyezést értek el. Az 
egyéni összetett versenyben az első hat legjobb eredményt elérő tornász 
részesült érem díjazásban. Az izsáki tornászoknak is sikerült felállni a 
dobogóra. Az I-II. korcsoportosok között a második helyen ötös holtver-
seny alakult ki. A hazaiak közül Lakos Lajos és Mózes László állhatott a 
legjobbak között. A III-IV. korcsoportosok egyéni versenyében az élen 
hármas holtversenyben Konkoly Dominiknek tapsolhatott a közönség, 
Kovács Milán pedig 4. helyezett lett. 
Csapattagok: alsósok – Bárdi Áron, Csősz Tamás, Deák Trisztán, Mislei 

Martin, Mózes László, Lakos Lajos, Perjés Bendegúz és Vida Jonatán. 
Felsősök – Bárdi Márk, Hajma András, Konkoly Dominik, Kovács Milán, 
Varga István és Vida Izsák.
- Diákolimpia
2013. március 8-án rendezték meg 12 csapat részvételével a torna Di-

ákolimpia országos döntőjét Budapesten. Tornászaink közül az alsósok 
jutottak be az országos elődöntőből a legeredményesebb csapatok közé. 
Izgalmasan alakultak az eredmények. Ötödik helyezést ért el az izsáki 
csapat! Csapattagok: Bárdi Áron, Deák Trisztán, Mislei Martin, Mózes 
László, Lakos Lajos és Vida Jonatán.
- Köszönet
Köszönöm a szülőknek és a támogatóknak (Adrenalin Energia Ital 

Kft., Bács-Kiskun Megyei Torna Szövetség, Bács-Kiskun Megyei Sport-
szövetségek Tanácsa, Izsáki Horgász- és Pihenőpark, Izsáki Házitészta 
Kft., Izsákért Közalapítvány, Izsáki Sárfehér Egyesület, Izsák Város 
Önkormányzata, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskőrösi 
Tankerülete, Laguna ABC Kft., Losonczi Mihály, Mondok Kft., Mózes 
László, Puszta Pálinka Kft., Ungor Pál, Varga Birtok Kft., Varga István és 
Varga Katalin) a tornasport részére nyújtott segítségét. Támogatásukkal 
hozzájárulnak a versenyek, az utazási- és nevezési díjak költségeihez, 
lehetőséget biztosítanak a szervezett kikapcsolódásra, feltöltődésre. 
Segítségükkel tudunk a tornához méltó felszerelésben versenyezni, 
javíttatni, pótolni eszközeinket.

Szabó József

a sportág hangulatát. Senior ka-
tegóriákban (40 év fölött) 134-en 
indultak, közülük a legidősebb nő 
68 éves, míg a legidősebb férfi 77 
éves volt. Javasoltam, hogy legyen 
elérhető a verseny területéről ké-
szített részletes térkép az izsákiak 
számára (pl. trafikban). Dénes 
Zoltán a javaslatot továbbgondol-
va állandó pontok kihelyezésével 
tenné érdekesebbé az ismerkedést 
sportágunkkal felnőtteknek és 
iskolásoknak egyaránt. Hangula-
tos és tájékozódási szempontból 
nehéz terepünk, valamint a kiváló 
térkép a biztosítéka, hogy évente 
több versenynek adjon helyet, 
nem csak a tájfutóknak, hanem a 
megyében népszerű rádió irány-

mérő („rókavadász”) sportág mű-
velőinek is. Az újságon keresztül 
is szeretném megköszönni a ver-
senyzők és a rendezők nevében is 
a támogatást az izsákiak részéről. 
Az elmúlt két versenyen is voltak 
izsáki résztvevői a versenynek 
– a rendezők ígérete, hogy nekik 
nevezési díjat sem kell fizetni. 
Külön köszönet az erdő tulajdo-
nosainak és a terület kezelőjének 
Góhér Zoltánnak a támogatásért. 
Dénes Zoli munkáját jelképesen 
a sógorom (Kállai Gyula) Arany 
Sárfehér borával köszöntem meg. 
A versenyről bővebb információ 
(kiírás, helyszín-megközelítés, 
térképminták, rajtlista, eredmé-
nyek, stb.) a verseny honlapján 
www.astrois.hu/boroka-tavasz  
érhető el.

T. Nagy Sándor

emberében több mint négyszáz 
versenyző mérte össze tudását 
az Uzovicstól Kisizsákig terjedő 
homokbuckás területen. Sajnos, 
azon a versenyen nem tudtam 
részt venni. A triatlonos Cséplő 
Zoli viszont kipróbálta és érde-
kesnek találta a tájékozódással  
„nehezített” futást. 
Januárban tudtam meg, hogy eb-

ben az évben itt kezdődik a tájfutó 
szezon. Elsők között neveztem a 
versenyre – úgy éreztem, hogy ezt 
a versenyt nélkülem nem rendez-
hetik meg. Szinte elmondhatatlan 
érzés fogott el amikor megtudtam, 
hogy a verseny célja a Nagyapám 
szőlőjétől 2-300 méterre lesz. Bár 
ma is életem része a mozgás a táj-
futást csak műkedvelőként űzöm, 
évi 3-4 versenyen veszek részt, 
most is vállaltam a megmérette-
tést korosztályom legjobbjaival. A 
60-70 éves férfiak mezőnyében 25 
indulóból a 12. lettem. A verseny 
szervezésében, rendezésében és 
kiváló lebonyolításában a kalo-
csaiakat egy szentendrei klub 
segítette Erdélyi Tibor vezeté-
sével. Az időjárás is kegyes volt 
hozzánk (egy héttel korábban 
hóvihar volt) tavaszias napsüté-
ses időben versenyezhetett a hét 
országból érkezett 416 verseny-
ző. A legnagyobb csapatokkal a 
csehek, szlovákok és a szerbek 
képviseltették magukat, de vol-
tak versenyzők Horvátországból, 
Olaszországból, Finnországból is. 
A verseny az izsákiak érdeklődését 
is felkeltette. Riportokat készített 
az Izsáki tévétől Tetézi Lajos. 
Faragó Gabi barátom az első nap 
fotózta az eseményt, a második 
nap privát edzést tartva futott ki a 
verseny helyszínére. Vékony Mik-
lós a 60-70-évesek kategóriájában 
mindkét nap sikeresen teljesítette 
a pályát.
A tájfutás „családi sport”! Szülők 

és gyerekeik részvétele rendszeres, 
de az sem ritka amikor három ge-
neráció vesz részt a versenyen egy 
családból. Az óvodás korúak sza-
lagozott pályán futnak és szokják 

Izsáki „gyerök” vagyok, itt szü-
lettem és nevelkedtem. Gyerök 
koromban nagy öröm volt amikor 
Hörcsög nagyapám szőlőjébe 
kimehettünk a Vadasba. Itt szeret-
tem meg az erdőt, a természetet 
– akkoriban erdész szerettem 
volna lenni. A térképek már az 
általános iskolában is nagyon ér-
dekeltek. A tájékozódási futással 
főiskolás koromban ismerkedtem 
meg Szegeden. Azonnal magával 
ragadott a sportág! Kedvenc kör-
nyezetemben – az erdőben - tér-
kép alapján tájékozódva sportolni. 
Már a főiskolán megszerveztem a 
tájfutó szakosztályt. Több mint 
negyven éve élek Miskolcon, ahol 
a Bükk közelsége remek lehető-
séget adott a sportág művelésére. 
Tizenhárom évig edzőségem egyik 
legszebb emléke amikor nekem 
szinte hazai pályán Jakabszállás 
mellett nyertek országos bajnok-
ságot a tanítványaim. Akkoriban 
több fórumon felvetettem, hogy 
milyen remek tájfutó terepek 
vannak Izsák környékén. Sajnos 
a katonaság miatt (objektumok, 
felvonulási területek) tájfutó tér-
kép készítéséről szó sem lehetett. 
A rendszerváltás és egy kiváló 
sportember, a Kalocsán élő Dénes 
Zoltán kellett hozzá, hogy ez az 
álmom megvalósuljon. Zoltán 
válogatott tájfutó volt – jelenleg Ő 
a válogatott szövetségi kapitánya! 
Professzionális térképkészítőként 
a korábban tiltott területekről 
kiváló térképeket készített. Ál-
tala került fel Izsák a tájfutók 
„térképére”. Az elmúlt év szept-

50. házassági 
évfordulóját 
ünnepelte 

Farkas György és 
Kamasz Erzsébet. 

T. Nagy Sándor és a verseny 
fõszervezõje Dénes Zoltán

Suli Hírek - folytatás a 10. oldalról

Meghitt ünnepség
keretében köszöntötték 

Őket gyerekeik, 
unokáik, testvéreik. 

Sok boldogságot és jó 
egészséget 

kívánunk Nektek.
Szeretteitek
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Március 26. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
            testület üléséről

Március 27.szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről (felv.)

Március 28. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Március 15-ei városi 
           ünnepség (ism.)

Április 3. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Katolikus Krónika -
           Böjte Csaba Izsákon

Április 4. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó

Április 10. szerda
18:00: Kölyök TV (ism.)
19:05: Katolikus Krónika -
             Böjte Csaba
             Izsákon (ism.)

Április 11. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó (ism.)

Április 17. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Pinceszínház – 
           Tüdős Klára életútja

Április 18. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Katolikus Krónika – 
            Jávorka Lajos előadása
            Izsákon

Izsák központi részén, a Fürst  
S. u. 3.szám alatti családi ház 
eladó.
Érd.: 70-295-3477

Eladó az Izsák, Fürst S. u. 22. 
alatti összkomfortos családi ház, 
építési teleknek kialakítható nagy 
kerttel. Tel.: 06-30-515-8041

Pénztáros-adminisztrátor be-
osztásba munkatársat keres a 
Nagytraktor Kft. kecskeméti 
telephelyére. Kézzel írott önélet-
rajzát a traktoralkatrész üzletben 
kérjük leadni vagy levélben a 6000 
Kecskemét, Izsáki út 54. címre 
küldeni.

Mezőgazdasági gépszerelőt, 
vagy kereskedelemben jártas 
munkatársat keres a Nagytraktor 
Kft. kecskeméti telephelyére! 
Kézzel írott önéletrajzát a trakto-
ralkatrész üzletben kérjük leadni, 
vagy levélben a 6000 Kecskemét, 
Izsáki út 54. címre küldeni.

Müller Sírkő 
Szabadszállás

* Kedvező árak 
* Udvarias kiszolgálás
* Rövid határidő
* Új szolgáltatás: cserépkályha és kandalló építés, javítás
* 5 városban lévő bemutatóhellyel, 3 telephellyel 
* 60 darabos árukészlet
* Árajánlat készítés ingyenes

Az Önök szolgálatában!      
Kérésére otthonában ingyenes
számítógépes bemutatót tartok! 

                 
Tel: 06-70/45700-70, 06-20/28097-31, 

06-76/353-092
e-mail: zoltanmuller69@gmail.com

honlap: www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu

Müller Zoltán 
kőfaragó, épületszobrász, cserépkályhaépítő

Az Izsáki ÁFÉSZ kedvező áron 
bérbe adja az alábbi üzleteit,

helyiségeit:
Rákóczi út 42.: Italbolt
Rákóczi út 42.:  50 m2 Raktár
Kossuth tér 2 .: / volt Bútorbolt /  83 m2 + raktárak
Dózsa tér 1.: klimatizált, internettel rendelkező irodák

Érdeklődni lehet: Izsák, Dózsa tér 1.
Hétfőtől-péntekig 8-1�-ig és 1�-1�-ig

Telefon: 7�/�7�-�11 vagy �0/9�59-9�8

Húsvéti akció 
az élelmiszerboltokban!

Félfogós liszt 2 kg /Good Mills 349,- Ft/cs 174,-  Ft/kg
Finomliszt 2 kg /Halasi 299,- Ft/cs 299,-  Ft/cs    
Nagyi titka süteményliszt 1 kg 209,- Ft/kg

Porcukor 500 gr 179,- Ft/cs 358,-  Ft/kg
Ráma margarin kocka 250 gr 199,- Ft/cs 796,-  Ft/kg
Globus ketchup 490 gr többféle 449,- Ft/db 916,-  Ft/kg
Univer majonéz 620 gr 799,- Ft/db 1288,-  Ft/kg
Mazsola gold pack 250 gr 299,- Ft/cs 1196,-  Ft/kg
Party tortabevonó ét 90 gr 199,- Ft/db 2211,- Ft/kg
Pudingpor kislányfejes 40 gr 89,- Ft/cs 2225,- Ft/kg
Carolains likőr Bols 0,5 2369,-Ft/db 4738,-    Ft/l  
Medows cremelikőr 0.7 1299,-Ft/db 1855,-     Ft/l
Mák darált 200 gr 289,-Ft/cs 1445,-  Ft/kg
Gesztenye massza 200 gr 199,-Ft/cs 995,-  Ft/kg

Húsvéti füstöltáru-kínálat 
a COOP boltban!

Pick füstölt kötözött lapocka 949,-Ft/kg
Jumbó füstölt hátsó csülök 899,-Ft/kg
Délhús füst. Bajai lapocka 1499,-Ft/kg
Palini füst. nyers tarja 1599,-Ft/kg
Mangalica füst. főtt kötözött lapocka 999,-Ft/kg
Mangalica füst. főtt tarja 1199,-Ft/kg

Jót, jót áron a COOP-tól!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánnak 
az ÁFÉSZ dolgozói!

ÁFÉSZ HÍREK 
- IZSÁKI ÁFÉSZ -

Születtek: Bátri Ármin Balázs (anyja neve: Boldoczki Rita), Má-
tyási Gábor (anyja neve: Slezák Márta), Perlaki Barna (anyja neve: 
Sponga Szandra)

Házasságkötés: nem történt

Meghaltak: Barta Imréné sz: Szabó Erzsébet Terézia – 46 éves 
– Kazinczy köz 2., id. Csavera Ferenc – 87 éves – Zlinszky utca 2., 
Kökény Dezső József – 69 éves – Ősz utca 13., id. Mezei Jenőné 
sz: Damásdi Zsófia – 92 éves – volt izsáki lakos, Mózes Istvánné 
sz: Rózsa Mária – 93 éves, Pájer István – 80 éves – Damjanich 
utca 10/a.


