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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Télies húsvét hónyulakkal

Kerékpárút

Részvénytársasággá alakul az 
Izsáki Áfész

Az idei húsvét hangulatá-
ban (már ami az időjárást 
illeti) jobban hasonlított 
a karácsonyhoz, mint ön-
magához. A nagyhéten és 
előtte lezúdult hatalmas 
mennyiségű hó inkább a 
születés, mintsem a fel-
támadás ünnepét idézte. 
A szokatlan és váratlan 
időben jött fehér égi áldás 
mennyisége akkora lett, 

amekkorával egész télen 
nem találkoztunk. Meteo-
rológusok szerint az elmúlt 
száz éveben nem volt ha-
sonlóra példa. A különös 
helyzet többeket megihle-
tett, s hóemberek mintá-
jára hónyulakat építettek, 
amelyek igen nagy sikert 
arattak a járókelők és a 
fotósok körében egyaránt. 
Hajma Zsolték egy óriás-

nyulat formáltak, többen 
kisebbeket állítottak há-
zuk elé (másik felvételün-
kön az Ady Endre utcában 
örülnek a gyerekek egy 
hónyuszinak). Jómagam 
a Vadas dűlőt jártam be 
fényképezőgépemmel a 
különös hangulatú tavaszi 
hóesésben, megörökítve a 
késői tél szépségeit.

-tetézi-

április 8-ai közgyűlésü-
kön döntöttek. A műkö-
désiforma váltás oka az, 
hogy az új szövetkezeti 
törvényt olyan szellemben 
készülnek elfogadni a tör-
vényhozásban, amely az 
izsákihoz hasonló profillal 
működő szövetkezeteket 
különösen hátrányos hely-
zetbe hozná. Ezért a már 
többször felvetődött, de 
eddig elhalasztott gazda-
ságiforma-váltás mellett 
döntött a közgyűlés. A 
júliusig hátralévő időben 
az átalakulás gyakorlati 
lebonyolításának feltéte-
leit teremtik meg. 

Július 1-jével Izsák Coop 
Zártkörű Részvénytársa-
ság (Izsák Coop Zrt.) né-

ven gazdasági társasággá 
alakul az Izsáki Áfész. A 
szövetkezet tagjai erről 

Az átalakuló közgyűlésen Andrássy Ferenc, a szö-
vetkezet igazgatóságának elnöke adott számot az 
Izsáki Áfész elmúlt évi munkájáról, s ismertette az 

átalakulás feltételeit, menetrendjét

Ütemesen halad a kerékpárút építése. 
A Kisizsák és a város közötti szakasz 
már megkapta a bitumenes borítást. 
Ezen a jó 7 kilométernyi szakaszon így 
egyre többen kerékpároznak, futnak, 
sétálnak, vagyis használatba vették az 
utat. Április 17-én a felsővárosi részen, 
a vasúttól induló szakaszon is megkezd-
ték a bitumenezést. A további részeken 
a földmunkákat és az útalap kiépítését 
végzik. 

Halál a rendőrőrsön
Kényszervallatás, vagy szerencsétlen baleset? 

Borsodi Pálné: „Nekem a 
sors nem adott gyereket, 
de Viktort fiamként sze-
retem és hiszem, hogy 

ártatlanul vádolják”

Cseh Szakáll Sándor: 
„Csongor árva gyerek, 
mi vagyunk a családja, 
s mi bízunk benne, mel-

lette állunk”

Az izsáki rendőrőrs – napjainkban a honi médiában 
legtöbbet szerepelő izsáki épület

Tragikus események sora 
indult el április 8-án késő 
délután Orgoványon a lő-
téri út egyik tanyájának 
közelében. B. Viktor és B. 
Csongor, az izsáki rendőr-
őrs két járőre ekkor vette 
őrizetbe Bara József román 
állampolgárságú orgoványi 
lakost, akit egy láncfűrész és 
egyéb tárgyak ellopása miatt 
jelentett föl szomszédja. 
A rendőrök megbilincsel-
ték, s az izsáki őrsre vitték 
Barát, aki néhány órával 
később az őrsön elhunyt. 
Konkrétan ennyi tudható. 
Minden egyéb, ami az üggyel 
kapcsolatban a sajtóban 
megjelent, zömében talál-
gatás, kombináció, mivel a 
rendőrség nem nyilatkozik, 
az ügyészség pedig igen 
szűkszavú közleményeket 
ad ki. A hiányos információk 
alapján véleményt alkotók 
pedig jól láthatóan attól 
függően foglalnak állást, 
hogy voltak-e már bűncse-
lekmény áldozatai, vagy 
éppen maguk követtek el 
valami törvénybeütközőt, s 
akadt dolguk a rendőrséggel, 
akiket ezért nagyon nem 
szeretnek.
Ami tehát tény, egy ember 

rendőri intézkedés közben 
meghalt az izsáki rendőr-
őrsön. A két, kényszerval-
latással gyanúsított rendőr 
bírósági meghallgatásán azt 
mondta, csupán a gyanú-
sított ellenállásának meg-
törésére alkalmaztak testi 
kényszert, ám nem akkorát 
ami a tragédiához vezethe-
tett volna, s amikor látták, 
hogy mégis baj van mentőt 
hívtak, s szívmasszázzsal 

próbáltak segíteni. Sajnos 
eredménytelenül.
Az első döbbenet után 

mindenki a magyarázatokat 
keresi. Miért történhetett 
meg mindez? Mi is ezt 
tettük Orgoványon, Ágas-
egyházán és Fülöpszálláson. 
Azokon a helyeken, ahol a 
tragikus ügy szereplőit jól 
ismerték. A megkérdezett 
orgoványiak névvel, arccal 
nem vállalkoztak nyilatko-
zatra, de elmondták, hogy 
mérhetetlenül leromlott 
náluk a közbiztonság, a 
lopások mindennaposak, 
amelyek zömét szerintük a 
vendégmunkások követik 
el, ahogy ők mondják a „ro-
mánok”. Nagyon nehezmé-
nyezték, hogy a rendőrök 
ritkán találják meg az elkö-
vetőket. A tragikus esettel 
kapcsolatban is állítólag a 
sértett derítette fel, hogy ki-
nél vannak eltűnt holmijai, 
s azzal hívta a rendőröket, 
hogy ő már kinyomozott 
mindent, nekik már csak el 
kell vinniük az elkövetőt. A 
tizenöt év óta Orgoványon 
élõ 47 éves Bara Józsefről 
gyakorlatilag 50-50 szá-
zalékban mondtak jót és 
rosszat az orgoványiak. 
Némelyek szerint udvari-
as, tisztelettudó, nyugodt 
ember volt, mitöbb, tudni 
vélik, hogy Romániában 
sikeres bokszolóként, or-
szágos bajnokként ismer-
ték. Mások szerint viszont 
rendesen ivott, s nem riadt 
vissza a lopásoktól és a 
kocsmai verekedésektől 
sem.
Az izsáki őrs kötelékében, 

de Ágasegyházán volt kör-

zeti megbízott a szomorú 
ügy egyik rendőri érintettje, 
a 26 éves B. Viktor. Róla 
Borsodi Pálné - aki amolyan 
pótmamája volt a fiatal 
rendőrnek -, a következőket 
mondta:  
– Viktor 2008. február 1-

jén érkezett a faluba körzeti 
megbízott rendőrőrmester-
ként. Határozott, segítőkész 
embernek ismertem meg, 
igazi elhivatott rendőrként 
működött és viselkedett. 
Korábban éveken keresztül 
rendőr nélkül volt a falu. 
Sok betörés, lopás volt ak-
koriban nálunk, ezért na-
gyon megörültünk amikor 
ezt az embert megkaptuk. 
Megjelenésével jelentősen 
javult a közbiztonság. Sokat 
tett a közlekedési morál 
javításáért is. A kerékpáro-
soknak világító szetteket, 
láthatósági mellényeket 

osztogatott, ismert vállal-
kozók és magánszemélyek 
támogatását megszerezve 
ehhez. Három-négy éve 
lehet amikor kigyulladt 
egy ház melléképülete a 
Kossuth utcán. Azonnal 
ott termett és a lezárt ajtót 
felfeszítve a gázpalackot 
kereste. Rendszeresen lá-
togatta a külterületen élő 
idősebb embereket. Nekem 
is sokat segített, orvoshoz 
vitt, segített bevásárolni. 
Folytatás a 4. oldalon.

B. Viktor autója Borsodi Pálné udvarán áll, ő vitte 
haza Izsákról „fogadott fia” járművét
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- Óvodás néptánc a Művelődési 
Házban – Egyesületünk ezúton 
mond köszönetet azoknak a szü-
lőknek és nagyszülőknek, akik 
hétfőnként a Mazsola Csoportot 
átkísérik a Művelődési Házba. 
Dicséret az apró táncos lábaknak 
is akik, hóban, sárban egyaránt 
igen fegyelmezetten masíroznak a 
néptánc tanulás helyszínére.
- Jótékonysági kézműves vásár 

- Kedves kézimunkázni tudó anyu-
kák! Egyesületünk ezúton kéri a varrni, kötni, horgolni, hímezni, 
gyöngyöt fűzni tudó anyukákat, nagymamákat, hogy felajánlásaikkal 
legyenek segítségünkre a májusra tervezett kézműves vásárunk 
megrendezésében. A tervezett eseményen befolyt összeget teljes 
egészében próbacipők vásárlására szeretnénk fordítani. A vásárral 
kapcsolatban további információ kérhető: Ráczné Virág Ágnesnél 
(70/504-8894) és Frankóné Horváth Petránál (20/929-1361)
- Felnőtt néptánc oktatás - A Sárfehér Néptánc Egyesület ezúton 

hívja és várja a népzene iránt érdeklődőket szerda esténként 18 
órától a „Felnőtt néptánckör” alkalmaira. A foglalkozásokat vezeti 
Drozdovszky Dóra és Bőtös Barnabás.

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója

                                                               „a gyengék erőssége az egység”

Tisztelt Szövetkezeti Tagjaink! 
2013. május 26.-án (kedd) 16 
órakor tartjuk szokásos éveleji 
közgyűlésünket. A meghívókat 
külön is postázzuk, megjelené-
sükre számítunk. A közgyűlés 
fontos napirendi pontjai közé 
tartozik az ötéves ciklus lejárta 
miatt a tisztújítás, új vezetőség 
választása. Ezért is kérjük, hogy 
aki tud, vegyen részt a közgyű-
lésen és döntésével a számára 
megfelelő vezetőség kerüljön 
a következő öt évre megválasz-
tásra.
Ebben az évben is szeretnénk 

segíteni és egyben ajánlani tag-
jainknak az egyik legkedvezőbb 
növényvédőszer-beszerzési le-
hetőséget. Amennyiben nem 
rendelkeznek egyedi beszerzési 
lehetőséggel, akkor még ked-
vezőbb árakat lehet elérni egy 
közös beszerzéssel.
Aki szövetkezetnél megtekint-

hető árakkal és feltételekkel 
szeretnének ebben az évben is 
növényvédő szerekhez hozzá-
jutni, akkor legyenek szívesek 
a további részletek egyeztetése 
érdekében jelentkezni, hogy a 
legkedvezőbb lehetőséget biz-
tosítsuk tagjainknak.
 
Borverseny felhívás
Az Izsáki Arany Sárfehér Bor- 

és Pezsgőrend Közhasznú Egye-
sület az Izsáki Önkormányzat, 
az Izsáki Hegyközség, és az 
Arany Sárfehér Szőlő és Borter-
melők Szövetkezete ez évben 

XII. alkalommal rendezi meg a 
Hungarikum Borok és Pezsgők 
országos versenyét.
Helye és ideje: Izsák, 2013. 

május 17.
 A borversenyre nevezhető 

hungarikum borok és pezsgők 
fajtái:
Arany sárfehér. Bakator, Bianca, 

Budai zöld. Csabagyöngye, Cser-
szegi fűszeres. Ezerjó. Furmint. 
Generosa, Gesztus. Hárslevelű. 
Irsai Olivér. Járdovány, Juhfark. 
Kadarka, Kékfrankos, Kéknyelű, 
Királyleányka, Kövérszőlő, Kövi-
dinka, Kunleány. Leányka, Líra. 
Nektár. Olasz rizling. Pannon 
frankos, Pintes, Piros szlanka, 
(Magyarka). Pozsonyi fehér. 
Rózsakő. Szerémi zöld. Trilla. 
Zalagyöngye, Zengő, Zenit, Ze-
fír, stb, fajtaborok, pezsgők és 
más magyar nemesítésű fajták 
borai és pezsgői.
Nevezési határidő: 2013. május 

5-ig.
A borversenyre 3 db legalább 

0,5 l-es bormintát kérünk lead-
ni, a forgalmi borok esetében 
a bort annak címkéjével kisze-
relve, termelői borok esetén, a 
bormintákon kérjük feltüntetni 
a borversenyre nevező meg-
nevezését és a bor elnevezését 
(származási hely, fajta, évjárat 
megjelöléssel).
Minta leadási napok:  2013. 

május 8, 9, 10.
Minták leadási helye:  
Mátrai Hegyközségi Tanács 

(3200. Gyöngyös, Koháry u. 4.)

Tokaji Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa (3910. Tokaj, Dózsa 
Gy. u. 2.) 
Hegyközségi Tanács Szekszárd 

(7100. Szekszárd, Táncsics u. 
3.)
Szőlészeti és Borászati Kutató 

Intézet (8261.Badacsonytomaj. 
Római út 181.) 
Izsáki Hegyközség, 6070. Izsák 

Dózsa tér 3.,vagy postán az 
Izsáki Hegyközség, (6070. Izsák 
Dózsa Gy. tér 3. )
Nevezési díj: 2.000 Ft/minta, 

Befizetés készpénzzel, vagy 
átutalással, az Arany Sárfehér 
Bor és Pezsgőrend Közhasznú 
Egyesület, Bankszámlaszáma: 
52400054-10029644, Orgovány 
és Vidéke Takarékszövetkezet, 
6070. Izsák, Szabadság tér 10.
A borversennyel kapcsola-

tos információk kérhetők: 
az aranysarfeher@sv-net.hu, 
és 06/30/9039992, vagy a 
06/20/5693-783, telefonszá-
mokon.
Megérkeztek a műanyag törzs-

kötőzők, amelyek igény szerint 
átvehetők a szövetkezeti iro-
dán.
A szövetkezet tagjai kérdése-

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

Vezetőség

Változás az izsáki 
polgárőrségnél

Így locsolunk mi
A Sárfehér Néptánc Egyesület 
hagyományőrző húsvét hétfője

KSH összeírás
A Központi Statisztikai Hivatal 2013. június 1-

jei eszmei időponttal június 1. és 30. között – az 
Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK, 
1165/2008/EK, 138/2004/EK és 543/2009/EK 
rendeleteinek megfelelően – mezőgazdasági 
Gazdaságszerkezeti Összeírást (GSZÖ 2013) 
hajt végre. Az összeírás célja, hogy nyomán 
kövesse a mezőgazdasági szerkezetben bekö-
vetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles 
adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, 
az EU és a gazdálkodók részére.
Az összeírás során a mezőgazdasági tevékeny-

séghez használt földterületről és vetésterület-
ről, állat-,épület- és gépállományról, továbbá 
a munkaerővel kapcsolatos adatokról, illetve 
néhány kiegészítő információról kell adatot 
szolgáltatni.
Az összeírást mintavételes formában hajtják 

végre 2013. június 1. és 30. között az ország 
1500 településének kijelölt körzeteiben.
A mezőgazdasági összeírások történetében 

először nyílik lehetőség arra, hogy 2013. május 
15. és  26. között a kérdőívet az adatszolgáltatók 
elektronikusan töltsék ki.
Az ehhez kapcsolódó információkat május 

elején kapják meg azok a kijelölt körzetben 
szereplő adatszolgáltatók, akik a 2010. évi 
teljes körű Általános Mezőgazdasági Össze-
írás (ÁMÖ2010) alkalmával a mezőgazdasági 
statisztikában definiált mérethatárt elérték, és 
akikkel ezek alapján gazdaságnak tekintettek. 
Az így adatot szolgáltatókat az összeíró már 
nem fogja felkeresni.
Ha a kitöltéssel kapcsolatban probléma merül 

fel az adatszolgáltatók részéről, akkor a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában 
ügyfélfogadási idő alatt kérhetnek segítséget.
Egyéb esetekben az összeírási időszakban (jú-

Tanuljunk újra ünnepelni! 
Talán így foglalható össze a 
legrövidebben az az elképzelés, 
ahogy a Sárfehér Néptánc Egye-
sület próbál jeles napjainkhoz 
viszonyulni. Mint oly sok más 
esetben is elmondható, eleink 
példát mutattak nekünk. A mi 
kötelességünk, hogy a mai kor 
követelményeihez igazítva eze-
ket a hagyományokat próbáljuk 
elsajátítani és átadni. A kiüre-
sedett ünnepeket tartalommal 
megtölteni nem könnyű do-
log. Egész közösségünk kitartó 
munkájára, támogatására van 
szükség. Ezen az ünnepen ez 
maradéktalanul megvalósult, így 
elégedetten idézhetjük vissza az 
eseményeket a fényképek és a 
filmek segítségével..
Mi is történt húsvét másnap-

ján? A fiúk két lovas kocsival 
indultak a város három pontján 
összegyűlt lányokat meglocsol-
ni. A legkisebbek már az utcán 
vártak bennünket. A viseletben, 
nagy izgalommal készülő csöpp-
ségek nem sokat adtak a forma-
ságokra. Rövid bevezető után a 
fiúk felszabadult örömmel (és 
tele szódásüveggel) üldözték a 
menekülő lányokat. Bizton ál-
líthatjuk, azóta sem indult egyik 

NÉPTÁNC HÍRMONDÓ

kislány sem hervadásnak…A 
nagyobbacska leánykoszorú 
már őrzött némi emlékmorzsát 
a hagyományőrző locsolkodás 
örömeiről, érkezésünkkor me-
nekülőre fogták a figurát. Az 
udvar szabta határok a fiúknak 
kedveztek, így az „ég harmata” 
bőven hullott minden leányra. 
A harmadik állomáson a felnőtt 
korosztály gyülekezett. Itt csú-
folódó énekkel vártak minket, 
melyet igyekeztünk meghálálni. 
Hamarosan tapasztalhattuk, 
itt a hölgyek is készültek némi 
frissítővel. Külsőleg is. Mind-
három helyen pazarul fogadtak 
minket. Házi készítésű süte-
mények, torták, szendvicsek és 
egyéb finomságok csábították 
evésre a hagyományőrzőket. 
Némi italféle is akadt, így az esti 
táncházban már a lábak is vidám 
mozogtak.
Ezúttal is szeretnénk minden-

kinek köszönetet mondani, aki 
kivette a részét a munkából! 
Az eseményről készült fotók 
megtekinthetők Egyesületünk 
Facebook oldalán. (www.face-
book.com/sarfeherneptanc)

Az egyesület nevében: 
Dudás László

Ismét változás történt az izsáki polgárőrség ve-
zetésében. Január 1-jétől nem Kastély József az 
elnök, hanem Majoros Ferenc, valamint májustól 
a szervezet titkára ismét Bajnóczi Jenő lesz. Mint 
Majoros Ferenc új elnök elmondta, a régi elnök a 
szervezetnek sem tagja a továbbiakban. 
A Kolontó Polgárőr Egyesület az elmúlt évben 

32 fővel működött, közöttük két hölgy tag is 
van. 265 alkalommal 4521 órában járőröztek, 
12.788 kilométert autózva a járőrkocsival, s 
545 kilométert saját járművel. A rendőrséggel 
közösen 41 alkalommal adtak szolgálatot, 289 
órában. Rendezvénybiztosítást 252 órában adtak. 
Objektum és szórakozóhely ellenőrzést összesen 
729 alkalommal végeztek. Figyelőszolgálatot 26 
alkalommal teljesítettek, s 10 alkalommal adtak 
jelzést a rendőrségnek. Az idei esztendőben 
növelik a figyelőszolgálati tevékenységüket. Ígé-
retük szerint az ügyeletes telefonjukon a jövőben 
állandóan elérhető lesz valaki. Az új telefonszám: 
06-30-621-6071

nius hónapban) a KSH által oktatott számláló-
biztosok fognak házról-házra járni a számukra 
kiadott címlista alapján. Az összeírással kapcso-
latban a KSH egy „Felhívást” tesz közzé.
Az összeíráshoz kapcsolódóan az összeírás-

ban érintettek, illetve a résztvevők részletes 
felvilágosítást kaphatnak a gszo2013@ksh.hu 
email címen, illetve az összeírás időszakában a 
következő zöldszámon: 06-80-200-224.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Támogassa Ön is adója 1%-val 
az apró táncos lábakat!

Adószámunk: 19041593-2-03 
Bankszámlaszámunk: 52400054-11102821
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Gondolom...

Húsvéti kézműves délután 
a Művelődési Házban

Ismerkedés a pékek munkájával

Kisregény karácsonyra

Mű és szerzője, a most 20 esztendõs Virág László

Különleges karácsonyi ajándékkal 
lepte meg a 20 éves ifjú Virág 
László családját és barátait. Egy 
történelmi kisregényt írt, amelyet 
az ünnepekre meg is jelentetett. 
A meglepetés tökéletesre sikerült, 
hiszen édesanyján kívül nemigen 
tudott senki a műről (a kiadás 
megszervezésében egyik kollégiumi 
nevelője segített), s pláne arról, hogy 
ez lesz László karácsonyi ajándéka 
szeretteinek.
Az elképzelt történet a Napóleoni 

háborúk idején játszódik. A helyszín 
Kecskemét. A fő téma, a franciákkal 
szemben a város védelmére kelő 
katonák és polgárok hazafiassága, 
hősiessége. E mellett, hiszen ifjú 
szerzőről van szó, természetesen 
fontos szerelmi szálak is színesítik 
a naplószerűen megírt történetet, 
amely kissé szomorú véget ér, ám 
benne van a folytatás lehetősége is.
László édesanyjától tudjuk, hogy 

fia mindig szeretett olvasni, s 
nagyon érdekli a történelem. Már 
korábban is próbálkozott írással, 
s egyik novellájával nyert is egy 

iskolai pályázaton. Egyébként 
szakácsként végzett Kecskeméten, 
jelenleg érettségire készül. Regénye 
karaktereiben barátai, osztálytársai, 
családtagjai vonásai köszönnek 
vissza. Családja, s mindenekelőtt 
édesanyja rendkívül büszkék 
Lacira, aki e hónapban ünnepli 

20-dik születésnapját. A büszke 
anyuka cserébe a szép karácsonyi 
meglepetésért, e kis híradással kíván 
külön születésnapi meglepetést 
okozni fiának, az ifjú szerzőnek, aki 
majd csak lapunk megjelenése után 
szembesül maga és műve bemutatásá
val.                                               -te-

Izsák Város Gyermekjóléti – és 
Családsegítő Szolgálata március 
21– én tartotta meg idei húsvéti 
játszóházát. Nagyon jó hangu-
latban telt a kézműves délután, 
melyen az érdeklődő gyerekek 
húsvéti képeslapot, nyuszifüzért, 
és nyuszis ceruzatartót készítet-
tek. Köszönjük a közreműkö-

dést a napközis tanító néniknek 
– Muzslai Irén Katalinnak, Szalai 
Krisztinának, Szénási – Mata Ág-
nesnek, Erősné Solti Gizellának 
- Tóth Szilviának, és Tetézi Atti-
lának, aki a helyet biztosította a 
Művelődési Házban.
Izsák Város Gyermekjóléti- 
és Családsegítő Szolgálata

A pékségben

Páratlan élményben volt részünk 2013. március 
20-án, mert ellátogattunk a közelmúltban újra 
üzembe helyezett pékségbe, az Izsáki Malom Pékség 
Kft. üzemébe.
A gyerekeket életkoruknak megfelelő (9-10 évesek) 

információkkal indítottuk a tapasztalatszerzésre. 
Ismereteiket a pékmesterek gyarapították a sok-
sok kérdésre adott válasszal, miközben számtalan 
különleges gép és eszköz működését mutatták be. 
Láthatták az elkészített tészta gépi méretre vágását, 
sodrását, formázását és a kemencébe helyezést. A 
meglepetés csak ezután következett, mert ők maguk 
is tevékenyen részt vehettek a munkában. A szá-
mukra előkészített tésztát nyújtották, hajtogatták, 
formázták. A pék bácsik nagyon ügyesen, „gyerek-
nyelven” irányították a gyakorlatlan kis kezeket. 
Így aztán a munkaasztalon rendre sorakoztak a 
briósok, fonottak, és az egyéni ötletekből készült 
sütemények. Nagyon élvezték ezt a tevékenységet. 
Fegyelmezetten, jókedvűen dolgoztak. Több tanuló 
is jelezte, hogy tetszik neki ez a munka, és ő is pék 
szeretne lenni. Egyszer csak nagyon finom sütemé-
nyillatot kezdtünk érezni. Fürkésző tekintetünk az 
aranybarnára sült próbatermékek: húsvéti nyulak, 
muffinok, aranygaluskák tálcáját pillantotta meg. 
Ekkor volt csak nagy az öröm és a csodálkozás! 
Amíg hűltek a tészták, vendéglátóinktól azt is meg-
tudtuk, hogy több mint 200-féle termék gyártására 
van lehetőség az üzemben. Az egyszerű mindennapi 
kenyerünktől, az érdekesnél érdekesebb és fino-

mabbnál finomabb péksüteményekig. Csak termé-
szetes összetevőket használnak fel a termékeikben. 
Ezek amellett, hogy ellenállhatatlanul finomak, még 
egészségesek is. 
Nagyon örülnénk, ha az iskolai étkeztetésben is 

megjelennének ezek a helyben készült, változatos 
és finom sütőipari termékek!
Köszönjük a tulajdonosoknak a lehetőséget, a 

pékmestereknek (Tamás és Tamás) a gyerekköz-
pontú, szakszerű ismeretnyújtást. Felejthetetlen 
élményben volt részünk.

Beszedics Ferencné - Tóth Edit
3. b osztály tanítói

Tavaszi szemétgyűjtés

Március 20-án délelőtt izgatottan mentünk a pék-
ségbe. Tamás pék fogadta az osztályt. A kabátok el-
helyezése után felvettük a sapkát és kezet mostunk. 
Vendéglátónk bevezetett bennünket az üzembe.
A pékmesterek megmutatták a dagasztógépet, 

amelyből mindenki kapott annyi tésztát, amennyit 
szeretett volna. Különböző formák születtek, mint 
például: nyuszi, csiga, szív. Élvezettel dolgoztunk, 
miközben finom illatok terjengtek a levegőben. Ta-
más bácsi szólt, hogy megsültek a húsvéti nyulak. 
Odasorakoztunk és mindenki kapott egyet-egyet.
Sajnos lejárt az időnk. Gyülekeztünk és vissza-

mentünk az iskolába. Munkánk jutalmát jóízűen 
megettük.

Szombati Klaudia 3. b

A Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület, a Tegyünk 
Izsákért Egyesület és az Izsáki Házitészta Kft. idén 
ismét megszervezte a tavaszi szemétgyűjtési akciót a 
Kolon-tó mentén. Mintegy 150 fő járta a területet és 
gyűjtötték a hulladékot. Mint a résztvevők elmond-
ták volt dolguk most is, de bizonyos területeken 
kevesebb szemetet találtak, mint az előző évben, ami 
arra enged következtetni, hogy érződik az évi két (a 
másik a Föld Napján, április 22-én zajlik) gyűjtési 
akció eredménye. Részint azzal, hogy nem halmo-
zódik éveken át a szemét egy-egy helyen, részint 
azzal, hogy az emberek látva, hogy vannak akik időt, 
fáradságot nem kímélve takarítják környezetünket, 
nem szemetelnek úgy, mint azelőtt.

A szervezők igen nagy örömmel vették a nagy 
érdeklődést, létszámot. Juhász Sándorné elmond-
ta, hogy náluk az üzemben egy kifüggesztett lapra 
iratkozhattak fel a jelentkezők, akik közül többen a 
nevük mellé még azt is odaírták, hogy plusz 3-4 fő. 
Vagyis hozták a családtagjaikat, ismerőseiket is. A 
Házitészta Kft. a tavalyi indításkor elsőként csatla-
kozott a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület és a 
Tegyünk Izsákért Egyesület kezdeményezéséhez, s 
az idén is a legnagyobb létszámmal voltak jelen, s az 
elmúlt évhez hasonlóan egy ebédre is meghívták a 
résztvevőket, melyhez italt a Royalsekt biztosított. 
Mellettük a nyugdíjas klub és a néptánc egyesület 
tagjai is kivették részüket a munkából.

...másokban is felmerült a kérdés az utóbbi 
időkben főleg fiatal lányok ellen történt 
utcai támadások kapcsán, hogy vajon mi-
ért kóborólnak ezek a leányok éjek éjjelén 

egyedül a kihalt utcákon. Különösen annak tükrében, hogy 
jól emlékezhetnek riasztó esetekre. Úgy a közeli, mint a 
távolabbi múltból.
Gondolom, azért vállalkoznak ezekre a kalandokra, mert 

bennük is működik az a valamennyiünkben ott lévő érzés, 
gondolat, vagy meggyőződés (ki tudja mi?), hogy mással 
bármi megtörténhet, no de velünk?! Ugyan már! Bizonyosan 
mindenki tetten éri magában ezt a sejtést, reményt, amikor 
mások balesetéről, betegségéről hall. Talán jól is van ez így, 
hiszen nem is lehetne úgy normálisan élni, hogy mindig azon 
aggódnánk, vajon mikor üt el bennünket egy autó, esetleg 
éppen mikor ütünk el mi valakit, vagy örökösen a betegsé-
gektől rettegnénk.
Gondolom, egyetértenek olvasónk, hogy az viszont nem 

egészen azonos a fenti reménykedésben megbúvó egészséges 
optimizmussal, amikor az említett lányok vágnak neki egy-
egy szórakozóhelyről hazaindulva, a nem is oly kis eséllyel 
bajt hozó magányos éjszakai sétának.
Gondolom, elég, ha csak a két nem túl régi pécsi esetet 

hozzuk ide példának. Bándi Kata életével fizetett egy ilyen 
éjszakai útért. A város polgármesterének lánya szerencsé-
sebb volt, ő „csak” súlyos testi és lelki sérüléseket szerzett 
hasonló körülmények között.
Gondolom, a velem egykorúak, de még az utánunk jövő 

generációk egy része is emlékszik arra, hogy a „mi időnkben” 
(hű, de utáltuk ezt ha szüleink ezzel oktattak bennünket an-
nak idején) ilyen nem fordulhatott elő, hiszen egy fiatalember 
természetes kötelességének tartotta, hogy a leányt, akivel 
együtt táncolt, vagy szórakozott valahol, hazakísérje, sőt 
még azt is megvárja, hogy biztonságban bemenjen a házba. 
Ez akkor illő és gyakorolt szokás volt, még olyan esetben is, 
ha valójában nem is jártak együtt, csupán úgy alakult, hogy 
egy helyen szórakoztak, s a lánynak nem volt éppen kísérő-
je. Ma ez nincs így. Tisztelet a kevés kivételnek. Talán a túl 
emancipált mai lányok némelyike még ki is kérné magának, 
hogy nem kell őmellé gardedám. Naiv gyanútlanság, mások 
iránti végtelen bizalom, vagy rossz értelemben vett vagányság 
sarkallja őket erre? Bármi legyen is az, a riasztó és tragikus 
estek kapcsán ideje lenne elgondolkodnia leányainknak azon, 
hogy nagyon trendi lányok, vagy élő lányok szeretnének 
lenni. A fiatalembereknek meg azon, hogy ők sem lesznek 
maradiak, ha hazakísérnek egy leányt, sőt nagyon szép és 
egyetlen diszkóban sem megtapasztalható élményekkel 
gazdagodhatnak a kiskapuban való búcsúkor...
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Várjuk kedves vásárlóinkat,
gyors, udvarias, szakértő kiszolgálással,

jó parkolási lehetőséggel
hétköznap 7-18 ig, szombaton  7-12-ig! 

Tel.:360-308 

kiss-koVács   iparcikk
izsák,  gábor á.  uTca 1.

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

!!!!     itt a tavasz    !!!!
Megérkezett!!!!

zártszelvények, laposvasak, 
szögvasak   

áprilisban bevezető áron! 
Kezdődnek a felújítások, építkezések,

kertmunkák, barkácsolások. 
Nálunk ezekhez a munkákhoz szinte mindent 

megtalál, ahogy azt is, amire házában, háza körül, 
kertjében szüksége lehet.

Kérjük jöjjön el üzletünkbe személyesen és tekintse 
meg több ezer termékünket. 

Tájékozódjon nagyon kedvező árainkról.
Ne higgyen a hangzatos hirdetéseknek. Mi nem 

százalékokkal versenyzünk, hanem a jó árakkal!!!!
Így megpróbáljuk a környék legkedvezőbb árait

kínálni kedves vásárlóinknak.

Érdeklődni, árajánlatot kérni nem kerül semmibe,
de kifizetődő!!!

Folytatás az 1. oldalról
Mindig bizalommal fordulhat-

tam hozzá bármilyen kéréssel. 
Együtt méhészkedtünk, azt is 
szívvel-lélekkel csinálta. Munká-
ja elismeréseként 2012 tavaszán 
főtörzsőrmesterré, majd október 
23-án zászlóssá léptették elő. A 
hivatása volt az élete. Már csak 
ezért sem tett olyat, amivel most 
vádolják, hiszen jól tudta ezzel 
vége az életének, a pályájának. 
Mielőtt elvitték azt mondta nekem 
telefonon: „Nem vagyok bűnös!” 
Én hiszek neki!
Borsodi Pálné szavait erősíti meg 

több ágasi is, akik szerint B. Vik-
tor kiegyensúlyozott, segítőkész 
ember volt, nem ivott, s valóban 
a munkájának élt. Voltak viszont 
akik nehezményezték, hogy a ke-
rékpárosokkal, lovaskocsisokkal 
szemben időnként, szerintük, 
túlzott szigorral lépett föl.
Cseh Szakáll Sándor Fülöpszál-

lás polgármestere sem hisz a két 
rendőr bűnösségében. Annál is 
inkább, mivel a másik érintett 
rendőrt, a 30 éves B. Csongort 
jól ismeri, hiszen a fiatalember a 
leánya udvarlója. Mély megrendü-
léssel mondja: – Csongor mindig 
is azt tartotta, hogy a bűnözés 
ellen nem durvasággal, hanem 
a jog eszközeivel kell fellépni, s 
így is cselekedett. Hosszú távú 
hivatásának tekintette a rendőri 

Halál a rendőrőrsön
Kényszervallatás, vagy szerencsétlen baleset? 

munkát, ezért is tanul most a 
rendőrtiszti főiskolán. Több al-
kalommal segített életmentésben 
községünkben. Kijelentem, nem 
igaz, hogy agyonverték azt az 
embert. Szörnyű, hogy meghalt, 
de szerencsétlen körülmények 
összejátszása okozhatta a tragé-
diát. Most kaptam például egy 
értesítést Orgoványról miszerint 
tanúk vannak arra, hogy Bara 
Józsefet az esetet megelőzően 
valakik alaposan megverték. Más 
információk szerint szívbetegsége 
is volt. Tehát lehetnek olyan okok, 
amelyek közrejátszhattak a halá-
lában. Sokan biztosítanak arról 
Fülöpszállásról és máshonnét is, 
hogy ők sem hiszik, hogy Csongor 
ilyesmit követett el. Nagyon jól 
esik az ilyen megerősítés, támoga-
tás, hiszen lányunk és mi magunk 
is nagyon le vagyunk sújtva. De 
bízunk az igazság kiderítésében, s 
reméljük, nem csinálnak az esetből 
politikai ügyet. Sajnos hangzottak 
el olyan nyilatkozatok, amelyek 
ilyen szándékokra is utalhatnak. 
Pedig nagyon rossz üzenete lenne, 
ha valamiféle koncepciós ítélet 
születne az ügyben, hiszen jól 
látható, hogy a bűnözők igyekez-
nek az eset és annak a médiában 
való kezelése keltette helyzetet, a 
rendőrök elleni hangulatkeltésre 
felhasználni. Szerte az országban 
teszik a bejelentéseket az állítóla-

gos rendőri túlkapásokról. Vajon 
miért nem a tisztességes, törvény-
tisztelő polgárok panaszkodnak 
rendőri túlkapásokra? Ők inkább 
szigorúbb eljárást várnának. Biz-
tonságot, védelmet kérnek a rend-
őröktől, mert elviselhetetlen, hogy 
a szegény emberek utolsó csirké-
jét, terményét, értékét is ellopják 
(rosszabb esetben még össze is 
verik őket) a gazemberek, akik 
aztán rendőri zaklatásnak veszik, 
ha számon kérik mindezt rajtuk. 
Hangsúlyozom, szörnyű tragédia, 
hogy meghalt ez az ember, nem 
kellett volna, hogy így legyen. De 
halála nem lehet ok arra, hogy 
vétleneket ítéljenek el - mondja 
Cseh Szakáll Sándor.
Április 18-án, amikor e sorokat 

írom, ennyit tudhatunk a szomorú 
ügyről. Lényegesen többet akkor 
ismerhetünk meg, ha a vizsgálat 
lezárul, s az orvosszakértői és 
boncolási eredményeket is közzé-
teszik. Azt gondolom, az általunk 
megszólaltatott hozzátartozóknak 
is joguk volt elmondani vélemé-
nyüket. Annál is inkább, mivel 
az országos médiában inkább az 
elhunyt családtagjai kaptak több 
szót. Talán az eset súlyossága 
miatt is fontos azonban, hogy a 
másik fél is hallgattassék meg. Át-
érezve mindkét oldal tragédiáját, 
ehhez próbáltunk riportunkkal 
hozzájárulni.                  -tetézi-
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

v a l l á s

Református múltunk 48.

„Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha
Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a 
rokonoknak, szomszédoknak,

barátoknak, ismerősöknek, akik

VIRÁG LAJOS
temetésén részt vettek utolsó útjára elkísérték, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Egyházi hírek
- Április 21-én, Jó Pásztor vasárnapján, a Hivatások világnapján 

a papnevelés céljaira gyűjtünk adományokat.
- Az adóbevallások ideje van: ajánljuk fel Egyházunk részére 

a törvényben megszabott 1 %-ot, a másik 1 %-ot pedig valami 
jótékony célra!
- Április 26-án, pénteken egész napos szentségimádást tartunk. 

Reggel fél 8-kor szentmisével kezdünk, az Oltáriszentséget imá-
dásra helyezzük ki. Este 6-tól közös imaórát tartunk és szentmi-
sével zárjuk a szentségimádási napot.
- Május 1-én az Egyházmegye családi majálisába kapcsolódunk 

be. Helyszín: a Szent Család Plébánia Kecskeméten. A Selyem-
erdőben május 5-én du. 2-kor végezzük az évadnyitó szentmi-
sénket.
- Május hónapban minden este fél 7-kor a lorettói litániával kö-

szöntjük a Szűzanyát. Utána közvetlenül kezdjük a szentmisét. 
- Május 5-én a 9 órai szentmisében köszöntjük az édesanyá-

kat. 
- A gyermekek első szentáldozása május 12-én a 9 órai szent-

misében lesz. 
- Előre hirdetjük, hogy a bérmálás május 20-án, Pünkösd hétfőn 

a 9 órai szentmise keretében lesz.

Húsvét után
Fagyos tavaszt búcsúztatott a 

húsvéti Alleluja. Nincs pardon: 
nem a halálé, az Életé az utolsó 
szó. Az élet, ha alszik is, ugrás-
ra kész, hogy a húsvéti lehelet 
életre támassza, mint Csipke-
rózsikát a királyfi csókja. Isten 
csókja a húsvét: szeretett Fiának 
halála és feltámadása ébreszteni 
akarja a dermedt szíveket – ha 
nem is százéves álomból, de 
éves szendergésből. 
Aztán, ahogy múlnak a hús-

véti idő napjai, kopottabb lesz 
az Alleluja. Tennivalónk ezer, 
ezekkel együtt fogyatkozik a 
húsvéti öröm, s lassan–lassan, 
bár tavasz van, madárdal és 
virágzó csodák, - a lelkek mégis 
mintha visszasüppednének a téli 
álomba. Húsvét után vagyunk. 
Istenem, miért nem tudunk a 

szép természettel együtt virulni, 
lelkesen allelujázni, madarakkal 
versengve himnuszokat éne-
kelni, szerelmes szívvel Istent 
imádni? Mért idegenedtünk el 
a földtől, talán, mert Isten is 
idegen a számunkra? S a húsvét 
csak egy-két napos boldog-
ság? Igaz, ha Isten számunkra 
közömbös, a szép világra is 
közömbösen nézünk, egymás 
számára sem érünk sokat, nagy-
részt a másik terhére vagyunk. 

Állandó tavasz, állandó kikelet, 
boldog ébrenlét kellene nekünk. 
Folyamatos húsvét, ki nem alvó 
lelki élet. 
Két héttel a húsvéti csoda után 

Péter és hat társa Galileában 
van, halászni indulnak. Jöhetnek 
a hétköznapok. De Jézus felkere-
si őket: csodásan megtölti nagy 
halakkal hálójukat, reggelivel 
kedveskedik tanítványainak. Ha-
lászat helyett emberhalászatot, 
megszokott életmódjuk őrzése 
helyett juhai legeltetését bízza 
Péterre. E találkozásban kifé-
nyesedik újra az apostolok lelke, 
újra támad bennük a húsvéti 
öröm. S ha ez kevés lett volna, 
újra és újra megjelenik köztük, 
s amikor elbúcsúzik, végleges 
húsvéti ajándékul a Lelkét küldi 
nekik. 
Ha múlik a húsvét, várjuk az 

elevenítő Lelket, mert a pün-
kösd a húsvét ébresztése, fáradt 
szívek fellángoló ereje, életünk 
ifjúsága és öröme. Ne maradjon 
el mögöttünk az Alleluja, hanem 
ez legyen lelkünk sóhaja, és 
majd ha eljön az idő, lelkünk 
utolsó sóhaja is legyen! Tarts 
meg bennünket, Urunk, húsvéti 
szent örömödben!

 Podmaniczki Imre 
plébános

Gyülekezeti hírek
- április 28-án (vasárnap), 14.30-tól istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- május 9-én (csütörtök): Mennybemenetel ünnepe. Istentisztelet 18 órától.
- május 19-20.: Pünkösd ünnepe; konfirmandusok fogadalomtétele.
- várjuk az ifjúság mielőbbi jelentkezését az egyházaskozári hittanos táborba (aug.12-17.)

   IKEM hírek
- április 27. (szombat), 16 óra: Komáromi László tanár úr előadása: „Helynevekbe írt történelem”, 

helyszín: Ipartestület székháza (Gábor Áron utca 1.)
- május 25. (szombat), 16 óra: Dr. Jancsó Antal: Jancsó Benedek, a látó ember (aki előre látta 

Magyarország sorsát), helyszín: református gyülekezeti ház
- június 9. (vasárnap), 10 óra: Dr. Végh László debreceni atomfizikus professzor tart trianoni em-

lékbeszédet, helyszín: a református templom.
- felkérést kaptunk arra, hogy szervezzük meg a Rákóczi Szövetség helyi tagozatát. Ha volna 12 ebben 

egyetértő ember, akkor az erdélyi kör segíti ezt a munkát. Érdeklődni lehet a Lelkészi Hivatalban.

A rendezvényekre minden érdeklődőt szeretettel várunk!                                                               

Amit látunk az egyházközség életéből, arra utal, hogy 
éppen 200 évvel ezelőtt volt a református gyülekezet 
hasonló erőnlétben az egyházfenntartók számát illetően, 
mint ma. Bár a garast azóta kivonták a forgalomból, 
de a garas konvertibilitása (magyarul: átválthatósága) 
lelkiképpen megmaradt… 
Igaz, a „nehéz idők” is hasonlóképpen hatályban 

voltak, a napóleoni háborúk következményei, pénzrom-
lások, a mezőgazdasági élet elmaradottsága az akkori 
európai uniós eresztékeket is recsegtette.
Törekedtek azonban legjobb keresztyén tudásuk sze-

„1813. szeptember 8. Tisztele-
tes Predikátor, Gudits István , 
Curator Damásdi János, Csukás 
András, Horvát Péter, Csukás 
Ferentz, Szegedi Mihály, Cséplő 
János, Csősz Mihály, Szegedi 
Pál, Czirkos János jelenlétében.
1. A Lelkek száma öszve vet-

tetvén a ki rendelt személyek 
által, ki jött, hogy a számlálás-
ban eddig nagy hiba volt, mert 
a feleséges és nőtlen szolgákon, 
és szolgálókon kívül 50 szemé-
lyekre ment a fel nem jegyzett 
fizetésre valoknak száma, a mely 
is az eddig valo lajstromon fel-
jegyeztetett 583 személyekhez 
adatván, lett a fizető szemé-
lyeknek száma 635, és kivévén a 
szegényebbekre s tehetetleneb-
bekre 35. marad a fizetők száma 
600, mely is 4.grassal számi-
tatván a béjövendö pénz 120ft. 
Mivelhogy pedig a Conventio-
natusok tsak készpénzt circiter 
150-re megy látni valo, hogy  a 
bé jövő pénz erre nem elég, és 
így a személlyektől való fizetség 
legalábbis egy garassal nevelni 
kell, mint a RCatholikusoknál 
is szokásban van /ti.: a Plébános 
fizetésére nézve/. Mindazonáltal 
tekintvén a mostani szűkséget, 
az Eklésiai Elöljáróság erre az 
esztendőre még a régi 4 garas 
fizetését meghagyni jónak látta, 
annyival is inkább, hogy a tavai 
restantiát mely többre megy 15 
forintnál erre fordittatni, és a 

feleséges szolgákat is a fizetésre 
vonattatni rendelte.
2. Régtől fogva ados Salamon 

Tibor, maga eleibe hivatván a 
Consistorium a fizetésre köte-
lezte, de annak kérésére meg-
engedte, hogy a fizetés idejével 
haladjon Karátsonyig, a mikor 
scala szerént minden hiba nélkül 
elégtételnec magát ajánlotta. Mi-
velhogy pedig Előljáró Damásdi 
János juhászsza a sido vallása 
szerént a sidonak már régtöl 
fogva ados, kérte az Elöljároság a 
fent tisztelt Elöljáró urat, hogy a 
sido jelenlétében vonja kérdöre 
juhászszát és ha praetentioja 
igaz, és a juhász fizethet és fizet 
a sidonak a juhásznál lévő pénz 
az Eklésia részére fordittasson.
3. A reparáltatás felöl való 

végzésnek mind eddig is semmi 
effectuma nem lévén most a 
sessio tartása alatt meg kére-
tett a Helység Birója, az Eklésia 
romladozo épületeinek megné-
zésére, de mivel most igen sok 
baja lévén az eljövetelre idöt 
magának nem vehetett, Csu-
kás András és Damásdi János 
Elöljárók ajánlották, hogy ha 
elébb nem is, vasárnap magok-
kal elhozák s a romladozásokat 
meg mutatják. Egyszersmind 
közönségesen az Elöljáróság 
megnézegetvén a pusztuláso-
kat, az oskola vizsgálgatásának 
alkalmatosságával úgy találta, 
hogy bé lehet ugyan valahogy 

todni fodni a romlott oldalt, 
de az állando soha nem lesz, 
erre nézve jó volna az oskolát 
más helyre tenni, mind szoros 
voltára, mind az Épületeknek 
igen sürü helyhezménye végett. 
És mivel Horvát Péter Elöljáró 
emlitette, hogy Takaro Sándor 
házát általadja az Eklésiának, 
ha az néki a Conpossessor urak 
által bonificaltatik. Erre nézve 
a Tiszteletes Predikatorra biza-
tott, hogy az emlitett urasággal 
értekezzen, és ha kedvező indu-
latot mutat, az Eklésiai dolog 
promoveálja.
4. Jelentette a Prédikátor, hogy 

Lipsits János panaszolkodott 
előtte a felől, hogy Csizmadia 
István az ő veje, az ő leányával 
felette kegyetlenül bánt, mel-
lyért az elhagyni, attya házához 
menni kéntelen volt, s kéri hogy 
az Eklésiai Elöljáróság az ő öszve 
békéltetéseket munkálodja; de 
mivel az emlitett dolgokban 
Lipsits János az Elöljárok bi-
zonyitása szerént más lépést is 
tett; nev. Revitzki Consiliárius 
ő Nagysága Szolga Bíro úr által 
nevezett Csizmadia Istvánt meg 
intette, s ennek következtében 
már együtt laknak a háborgók; 
az Eklésia jónak látta ebbe a 
dologba bele nem avatkozni.

P.IV.: 36-38.ol.                       

 közli: Nagy Árpád        

rint egyensúlyt találni a tisztes megélhetés, működés, 
fenntartás és igazságosság, valamint a szeretetteljes 
irgalmasság között. Hiszen ma is érvényes evangéliumi 
igazság: ha túl kemények vagyunk, van Aki megmutassa, 
hogy Ő tud nálunk is keményebb lenni. Ha túl puhák 
vagyunk, akkor pedig elmos minket az eső. Hiszen ha 
libák ugyan már nem is igen vannak, de esőket ad az 
Úristen bőviben, ha úgy látja jónak. A kettő közötti 
krisztusszerű állapotban pedig, ma is csak a Lélek 
segítségével tudunk megmaradni!                          

 -na-
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Pályázati felhívás
Az Izsáki Hegyközség Választmánya pályázatot ír ki hegybírói tisztség ellátására

Pályázat feltételei:
* legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú szakképzettség,
* közigazgatási alapvizsga megléte, vagy annak vállalása, hogy kinevezése esetén 

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn - de 
megválasztásától számított legkésőbb egy éven – belül e vizsgát leteszi,
* cselekvőképesség, 
* büntetlen előélet,
* foglalkoztatástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alóli mentesség,
* szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis kezelő programok ismerete.
* legalább „B” kategóriás jogosítvány

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
* hegyközségi szervezetben eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,
* HEGYIR program ismerete,

* a hegybíró működési területében elhelyezkedő szőlőültetvények ismerete. 
* életvitelszerűen a hegyközség működési területén lakik.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
* 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
* iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
* közigazgatási alapvizsgát igazoló okirat másolata 
* részletes szakmai önéletrajz,

A tisztség betölthetőségének időpontja: 2013. július 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június hó 04. nap
A részletes pályázati kiírást a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa honlapján www.

hnt.hu töltheti le, illetve a 06/76/374 036 telefonszámon kaphat információt.

MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIÉRT JÓ EZ AZ ÉRINTETTEKNEK?
A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, minősége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális 
földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon is megvalósul még az idei – 2013. – évben. Ez 
azt jelenti, hogy az átállás időpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek 
majd elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható csatornát, jobb kép- és hangminőséget és 
számos kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság, gyermekvédelmi zár, adás megállítása, 
nyelvválasztás) jelent a televíziónézők számára.

KIK AZ ÉRINTETTEK?
A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, 
akik jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 
és esetleg egy helyi televízió műsorait látják előfizetési díj nélkül.
Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője, esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az 
átállás során nincs teendője.

MI SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁSHOZ?
Az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá 
kell tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy a nézők az új digitális technológiával, jobb mi-
nőségben televíziózhassanak. 
A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez Magyarországon jó állapotú tető- vagy szobaan-
tenna, koaxiális levezető kábel, valamint hagyományos analóg vevőegységgel rendelkező tévékészülék 
esetén egy dekóder (jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-top-box szükséges.
Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a 
meglévő régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére.
A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra sincs szükség, mert azokba már beépítették a meg-
felelő digitális vevőegységet. Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet szeretne látni, akkor elő-
fizethet valamelyik kábeltelevíziós, műholdas, IPTV-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató csomagjára.

MIKOR LESZ A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS?
A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet megtekinteni:

1. ütem: 2013. július 31. a térképen világos színnel jelölve.
2. ütem: 2013. október 31. a térképen sötét színnel jelölve.
Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek készülékeit a digitális adás vételére.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást 
nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, 
Duna World) digitális vételének biztosítása érdekében. A támogatás a közszolgálati médiaszolgáltatások 
digitális vételének biztosításához szükséges eszközök beszerzését (set-top-box, antenna stb.) és azok 
beszerelését jelenti.

TÁMOGATOTTAK KÖRE
Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás igénylésének napján:
• olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg földfelszíni műsorszórásivétellel rendelkezik, és az 

állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és
• rászorult, azaz
a)  rendszeres szociális segélyt;
b) lakásfenntartási támogatást;
c)  ápolási díjat kap;
d)  időskorúak járadékában;
e)  saját jogon nevelési ellátásban;
f )  fogyatékossági támogatásban;
g)  vakok személyi járadékában;
h)  saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban;
i)  foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül; illetve
j)  2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és számára az 
 ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészség-
 biztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyug-
 díjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.

Állami támogatás háztartásonként egy jogosult felhasználó számára adható.
Háztartásonként több támogatási igény esetében az időben korábbit fogadja el az NMHH.
A vissza nem térítendő állami támogatás 2013. április 30-tól igényelhető.

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót háromszori felkeresés során sem éri el, az NMHH postai 
úton küldi meg az igénybe vehető támogatási formákról és a támogatási jogosultság feltételeiről szóló 
tájékoztatót, valamint az igénylőlapot, melyet a támogatásra jogosult felhasználó a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül küldhet vissza az NMHH-nak. 
A jogosult az általa kitöltött igénylőlapot átadhatja a felmérőnek, vagy a számára átadott válaszborí-
tékban ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére.
Az a rászoruló, aki 2012. november 1-e után vált jogosulttá valamely fenti szociális, vagy nyugellátásra, 
illetve akit az NMHH felmérői valamely okból nem kerestek fel, 2013. április 30. napjától nyújthat be 
igénylőlapot a támogatás igénylése céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási időpontot követő 30. 
napig.
Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását, amelyben azok szerepelnek, akik a fent 
jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében részesülnek. Ez alapján a hatóság felmérői két 
ütemben, a lekapcsolási időpontokhoz igazodva (1. ütemben 2013. június 15-ig, a 2. ütemben 2013. 
augusztus 31-ig) felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitális átállásról, az állami 
támogatásra való jogosultság feltételeiről, az igénybe vehető választható támogatási formákról, és 
segítsenek az erre vonatkozó igénylőlap kitöltésében.
Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető 
válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a 06-80/38-39-40-es zöldszámon.
A kitöltött igénylőlap alapján bejegyzett támogatási igények esetén a digitális vétel biztosításához 
szükséges eszközök beszerzéséről és beszereléséről az NMHH gondoskodik.
Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is élvezhesse a digitális televíziózás előnyeit!
Bővebb információkért forduljon hozzánk bizalommal!
INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-40
E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu
LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230
HONLAP: www.digitalisatallas.hu
A Hirdetmény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. számú törvény, 
a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás 
és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről szóló 4/2013 (I. 18.) számú NMHH-
rendelet, illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg műsorszórásának leállításáról szóló 5/2013. 
számú NMHH-rendelet alapján került összeállításra.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE
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Tanulmányi versenyek
NyelvÉSZ verseny
Több éves nemzetközi hagyománnyal rendelkezik a Ben-

degúz NyelvÉSZ verseny. E rangos tanulmányi versenyen 
a résztvevő diákok megismerik anyanyelvünk szépségét, 
játékosságát és sokszínűségét. Idén 2013. február 22-én 
került sor az iskolai válogatóra. Az alsó tagozatosok közül 
hat diák mérte össze tudását az országból és a határon 
túlról jelentkező tanulókkal. 
Tanítványaink a következő eredményekkel szereztek 

dicsőséget maguknak, pedagógusaiknak, s öregbítették 
iskolánk jó hírnevét:
Cseh Dorina 4.a: 23. helyezés
Németh Hanga 3.a: 49. helyezés
Nagy Márk 3.c: 109. helyezés
Dóczi Márk 3.c: 148. helyezés
Nógrádi Kata 4.a: 167. helyezés
Kocsis Geanina 3.a: 183. helyezés
Minden jelentkező oklevelet és 2.000 forintos könyvutal-

ványt kapott ajándékba.
Cseh Dorina 4.a osztályos tanuló továbbjutott a megyei 

fordulóra, amely 2013. április 12-én kerül megrendezésre 
a kecskeméti Arany János Általános Iskolában.
Gratulálunk a résztvevőknek és sok sikert kívánunk Do-

rinának a következő megmérettetésre!  
Tumbász Mariann

Szövegértő olvasás verseny 
Február 28-án került megrendezésre a felső tagozatosok 

részére meghirdetett házi szövegértő olvasás verseny, 
amelyben a résztvevők számot adhattak arról, hogy men-
nyire képesek egy adott szöveg feldolgozására. A verseny 
eredménye:
8. osztály
1. helyezett: Kocsis Bogdán 8.b
2. helyezett: Ádám Edit 8.a és Hirt Klaudia 8.a
�. osztály
1. helyezett: Bárány Zoltán 7.b
2. helyezett: Faragó Fanni 7.c és Oláh Nándor 7.c
�. osztály
1. helyezett: K. Szabó Inez 6.b
2. helyezett: Kocsis Dominika 6.a
3. helyezett: Varga László 6.a
�. osztály
1. helyezett: Zeleni Gergő 5.c
2. helyezett: Varga Zsombor 5.c
3. helyezett: Miskovicz Alexa 5.b
A nyertesek könyvjutalmat kaptak. 

Helyesírási verseny
Az alsó tagozaton 2013. március 12-én került sor a helyes-

írási versenyre. A feladatsor tollbamondást, hibajavítást és 
nyelvtani totót tartalmazott.
Eredmények:
2. évfolyam
I. helyezés: Kecskeméty Csenge 2.a
II. helyezés: Halmi Norbert 2.b, Panik Emma 2.b
III. helyezés: Mészáros Lilien 2.a

3. évfolyam
I. helyezés: Sebestyén Dániel 3.b
II. helyezés: Lévai Bernadett 3.b
III. helyezés: Jávorka Izabella 3.c

�. évfolyam
I. helyezés: Cseh Dorina 4.a
II. helyezés: Szabó Gréta 4.a
III. helyezés: Csábi Gábor 4.a, Krasnyánszki Netta 4.b, 

Nógrádi Kata 4.a

A második és harmadik évfolyam legjobbjai március 22-
én részt vettek a jakabszállási körzeti versenyen, ahol 16 
település helyesírói mérték össze tudásukat. 
Az összesített versenyben a 3. évfolyam II. helyezést ért 

el. 
Egyéni eredmények: 
Lévai Bernadett 5. helyezés; Sebestyén Dániel 6. helyezés; 

Jávorka Izabella 22. helyezés.  
Az összesített versenyben a 2. évfolyam V. helyezést ért 

el. 
Egyéni eredmények:
Panik Emma 11. helyezés; Halmi Norbert 17. helyezés; 

Mészáros Lilien 22. helyezés.

Matematika verseny
Az alsó tagozaton 2013. március 19-én tartottuk meg a 

matematika versenyt. 
Eredmények:
2. évfolyam
I. helyezés: Vida Jonatán 2.b
II. helyezés: Hajnal Mária 2.b, Szabó Enikő 2.b, Halmi 

Norbert 2.b
III. helyezés: Csősz Tamás 2.b

3. évfolyam
I. helyezés: Édes Barnabás 3.a, Geiger Dávid 3.c
II. helyezés: Kocsis Geanina 3.a, Ritter Patrik 3.a, Szabó 

Zsanett 3.c
III. helyezés: Németh Hanga 3.a

�. évfolyam
I. helyezés : Csábi Gábor 4.a
II. helyezés: File Donát 4.b
III. helyezés: Mikus Izabella 4.a, Cseh Dorina 4.a, Deák 

Trisztán 4.b
A 3.-4. évfolyam legjobb 5-5 tanulója ápr.18-án részt vehet 

az orgoványi körzeti megmérettetésen.

Vers- és mesemondó verseny
Versmondó versenyünk továbbjutója Kecskeméti Csenge 

2.a, további szép eredményekkel gazdagodott. Az izsáki 
Szűcs József területi szavaló versenyen I. helyezést, a kis-
kunhalasi Weöres Sándor megyei szavaló versenyen III. 
helyezést ért el.
A házi mesemondó verseny legjobbjai: Tóth Rebeka 2.b 

és Mezei Kristóf 4.a a felsőlajosi körzeti versenyre kaptak 
meghívást. Az április 10-én megrendezett „mesedélutánon” 
Tóth Rebeka a korcsoportjában III. helyezést, Mezei Kristóf 
IV. helyezést ért el. 
Minden versenyzőnknek köszönjük a lelkiismeretes felké-

szülést és tanulmányaikhoz további sok sikert kívánunk!

Szavalóverseny
Március végén került megrendezésre az SNI tagozat 

gyermekeinek szervezett házi szavalóverseny. A verseny 
eredménye:
Alsó tagozat
1. helyezett: Radics Dorina 1.d
2. helyezett: Polgári István 4.d
3. helyezett: Lakatos Adrián 1.d
Felső tagozat
1. helyezett: Almási István 6.d
2. helyezett: Almási Dávid 6.d
3. helyezett: Sárga Mihály 7.d
A verseny különdíjasa: Varga István 6.d
Gratulálunk a nyerteseknek!

Kötelező olvasmányok vetélkedője
Szeptembertől februárig tartott a felső tagozatosok részére 

meghirdetett verseny, amelyben a jelentkezők 3 fordulóban 
adhattak számot az évfolyamonkénti kötelező olvasmány 
otthoni feldolgozásáról, minél teljesebb ismeretéről. A 
vetélkedő eredménye:
8. osztály
1. helyezett: Ö. Kovács Krisztián 8.b
2. helyezett: Prikidánovics András 8.b és Szabó Andor 8.b
�. osztály
1. helyezett: Laczi Vivien 7.c és Deák Sándor 7.b
6. osztály
1. helyezett: Nagy Bíborka 6.b
2. helyezett: Prikidánovics Márk 6.b
3. helyezett: Rőfi Melinda 6.b
�. osztály
1. helyezett: Varga Zsombor 5.c
2. helyezett: Antal Viktor 5.b
3. helyezett: Ö. Kovács Petra 5.c
A nyertesek jutalma egy-egy szép könyv. 
Köszönet
Iskolánk 5. és 6. osztályos tanulói március 22-én a kecs-

keméti Malom Moziban megnézték A pingvinkirály című 
3D-s mozielőadást. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Holl Istvánnak és a Golyó Tours Kft.–nek, valamint Ungor 
Eriknek és feleségének az utazásunk biztosításáért.

5. és 6. évfolyam 
osztályfőnökei
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Petőfi-túra 2013

MÁJUS 17., PÉNTEK
18.00  Kiskunság a vásznon, megnyitó az izsáki festőtáborok részvételével (Műv. ház) 
18.30  Pasta Blues színpad (Vino Csárda Sátor) fellépők: 
 Németh Zsolt ritmo gitár virtuóz, Kilele swing cats, Mad gun, Macbox

MÁJUS 18. SZOMBAT
8.30–16.00  VII. Röplabdászok-Mix röplabdatorna (Izsáki sportcsarnok)
9.00–20.00  Zsibvásár, izsáki környékbeli élelmiszer ipari termékek kiállítása, valamint 
 népi mesterségek bemutatása és vására (Zsibvásár és Céhek utcája)
9.00  Tűzgyújtás, V. Tésztafőző verseny a „Varázsfakanál” megszerzéséért, a TIE 
 csapat tüzét meggyújtja Budai Gyula a Vidékfejlesztési Minisztérium állam-
 titkára, Fröschl Péter Kiskőrösi Járási Hivatal vezetője és Mondok József 
 polgármester az izsáki mazsorettek felvezetésével
10.00  Start VI. Kolon kupa országos körfutóverseny (Városháza előtt) 
10.30–16.00  Játékudvar gyerekeknek tánc, ének, népi játékok, hangszerek világa, 
 lovagoltatás, kocsikázás, Szekérmesék Gulyás László
12.00  Ökomenikus ételáldás (főzők utcája) 
12.00  Tésztamustra Majálisleves (Izsáki Házitészta sátor) 
12.30  V. Tésztafőző verseny eredményhirdetés és díjátadás 
13.00  Tésztanyújtó bajnokság a „Vándorló Sodrófa’’ megszerzéséért (Tészták tere) 
14.00 VI. Kolon Kupa kőrfutóverseny eredményhirdetés (Városháza előtt) 
15.00  Akikre büszkék vagyunk Zeneiskolások, Modern iskolai tánc, Sárfehér 
 néptáncegyüttes, Golddance, Flash társastánc, „Van utunk” izsáki amatőr 
 roma táncegyüttes, Ágasegyházi Nyugdíjas Klub, Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub, 
 Tésztás dolgozók indulója
15.30  Tésztamustra csipetke és lebbencs (Izsáki Házitészta Sátor)
17.00  Az igazi Toldi Miklós, Boka Gábor bábszínháza 
17.45  Tésztamustra egzotikus ízek (Izsáki Házitészta Sátor)
17.50  DLC 7 - ha a táncukat nézed szívük szavait hallod
18.00    Radics Gigi koncert (Tészták tere, Nagyszínpad)
18.50  Star Maker Golddance (Tészták tere, Nagyszínpad)
19.30  Vitézi Mókák Langaléta garabonciások (Tészták tere)
20.00  Fenyő Miklós és táncosai (Tészták tere, Nagyszínpad)
21.00  Tészta bál Welcom zenekarral (Vino Csárda Sátor)

MÁJUS 19. VASÁRNAP
9.00  ,,Biciklin a Család’’, túra kicsiknek, nagyoknak gyülekező a főzők utcájában, 
 jelentkezés az Ezüst Gólyások sátránál
 9.30  RAJT „Biciklin a Család” első lihegő Selyemerdő Cserkész tábor, második lihegő 
 Dudás tanya – Kolon tó, harmadik lihegő Lovas pálya Ezüst Gólyások próbatételei 
9.00–20.00  Kézzel készült csodák, kézműves programok (céhek utcája)
12.30  Jó ebédhez szól, Halmos Attila és bandája (Vino Csárda sátor) bográcsfán 
 kakas pörkölt, birkapörkölt, marhapörkölt ,csülkös pacal
13.00–17.00  Játékudvar gyereknek felnőttnek – Szent György és a sárkány harca, 
 Kolomp kereső, Mocsárjárás
14.30  Pünkösdi király kiválasztása ismertetése (jelentkezés a Sárfehér Néptánc 
 együttes sátránál)
14.30 Pünkösdi királyné járás (Tészták tere, Nagyszínpad)
14.45  Pünkösdi királyválasztás, próbatétel a jelentkezők között (Tészták tere)
17.00  Sárfehér néptánc együttes műsora – ovisok, iskolások, fiatalok 
 (Tészták tere, Nagyszínpad)
17.30  Barta Tóni Bábszínháza Paprika Jancsi visszatér (Tészták tere, Nagyszínpad) 
18.00  Csiba Júlia koncert Fölszállott a páva, helyezett (Tészták tere, Nagyszínpad) 
19.00  Pünkösdi király koronázás (Tészták tere, Nagyszínpad) 
19.30  Ramaty táncegyüttes és a Suttyomba zenekar közös műsora (Tészták tere, 
 Nagyszínpad) táncház a színpad előtti téren, folytatás a művelődési házban 
20.30  ,,Repül a Drótszamár”, Gizmó és barátai (Városháza előtt)
21.00  Ocho Macho koncert (Tészták tere, Nagyszínpad)
22.00 Utcabál Sláger parti Dj. Pénzessel (Vino Csárda Sátor)

Nevezések leadása: 
Tésztafőző verseny kategóriák: 

1. Hagyományos magyar tésztaételek, 2. Tészták másképp  
jelentkezés személyesen a Vino étteremben vagy a 76/569-135 valamint 

a 06-30-3-882-460-as telefonszámon

Tésztanyújtó bajnokság kicsiknek-nagyoknak
jelentkezés a helyszínen Ezüstgólya Nyugdíjas Klub sátránál

Biciklin a család jelentkezés a helyszínen Ezüstgólya Nyugdíjas Klub sátránál, szombaton 
és vasárnap.

Szeretettel fogadunk minden érdeklődőt, főzni vágyót, kóstolgatót, kóstoltatót, mestert, 
komédiást és muzsikust, gyereket és felnőttet, kutyát, macskát, verebet, ha ki hagytunk 

valakit, az is legyen velünk itt.

Izsáki Házitészta Kft. és Prikkel László, Vino étterem

Biciklin a család 
Kérünk mindenkit, akinek van kerékpárja vegye elő porolja le, olajozza meg és 

vegyen részt a Pünkösdi „Biciklin a család” kerékpártúrán.
A  túra május 19.-én vasárnap reggel indul a főtérről a főzők utcájából.
Regisztráció az Ezüst Gólyások sátránál szombaton és vasárnap.

Gyülekező 9.00 órakor, indulás 9.30 órakor.
A  túra három állomást érint, ezek a lihegők.
Első lihegő a Selyemerdő közepén található kis tisztáson, a Cserkésztábor. 
A cserkészek titkos próbái után biciklire pattan kicsi és nagy és felkeresik a Kolon-

tó szélben levő második helyszínt.
A  második lihegő a Dudás tanya. Itt vendéglátónk Dudás László bemutatja a 

Kolon-tavat ezt a páratlan természeti értéket. Majd egy limonádé és egy lilahagymás 
zsíros kenyér elfogyasztása után irányt váltunk.
Harmadik lihegő a Lovas pályán található az Ezüst Gólyások furfangos próba-

tételeivel, aki ezt is teljesíti visszakarikázik a főtérre.
A  résztvevők minden lihegőnél kapnak egy igazoló pecsétet a regisztrációnál kapott 

túrafüzetkébe. Amit a főtérre visszaérve az Ezüst Gólyások sátránál leadnak.
A  túrát teljesítettek között több ajándékot sorsolunk ki    

Az V. Tésztafőző Verseny hirdetményei

Tésztanyújtó bajnokság a „Vándorló 
Sodrófa” megszerzéséért

Közhírül adjuk! 
Várjuk az izmos legényök és ügyes markú léányok, valamint a kislegényök és kisléá-

nyok jelentkezésit az első izsáki tésztanyújtó bajnokságra!
 
A bajnokság ez év május hó 18. napján ama hírös Izsáki Tészta Majális ebéde után egy fertály 

órával kerül mögröndözésre.
A mögmérettetésön résztvövök dóga, hogy a kapott égyforma tésztacipóbú égyforma idő elteltive 

ki tudja a legnagyobb tésztalepedőt mögnyújtani.
De az, aki azt ebírájja szigorúan mögnézi, hogy van-é rajta luk, ha van, akkor égy centit lévon a 

végbül.
A  legügyesebb legény vagy léány égy évig őrzi a „Vándorló Sodrófát” ami igön nagy mögtisztel-

tetés, mive ez a sodrófa - csodafa.
Aki ezt a sodrófát ezön a napon főmutatja a csárdába egy kancsó sárfehér bor teröm az asztalán.

Ha mégégysző főmutatja, égy nagy tál pörköltet kap laskatésztával.
 A  kisléányok és kislegényök sodrófája is csodafa aki ezt fölmutatja a mézeskalácsos sátránál 

égy tarisznya finomságot akasztanak a nyakába, a vidámparkban mög égy óra hosszan fölülhet 
bármilyen furfangos játékra.

Aki kedvet kapott a mókára jelöntközzön az nap az Ezüst Gólyások sátoránál!
Nevezés leadása: személyesen az Izsáki VINO étteremben vagy telefonon a 06-76-569-

135 telefonszámon, vagy e-mailen a vino@vitae.hu címen. Kérjük az V. Izsáki Tésztafőző 
versenyen induló nevét, vagy ha többen indulnak a csapat nevét és telefonszámát.
Kérjük a főzőversenyen indulók jelezzék mivel kívánnak tüzelni (gázzal vagy fával).
Kérjük megnevezni melyik kategóriában kívánnak indulni.
1. Hagyományos magyar tésztaételek
2. Tészták másképp
A főzőverseny indulóinak a szervezők biztosítják a főzésre kijelölt területet, továbbá 

egy darab sörasztalt, kettő darab padot, valamint száraz tűzifát.

Április 6-án tizedik alka-
lommal rendezték meg a 
Kiskőrösre vezető Petőfi-
túrát, amelynek hosszabb 
távjai Izsákot is érintik. A 
kecskeméti Hírös Hátizsák 
Egyesület által egy évti-
zede létrehívott túra nagy 
népszerűségnek örvend a 
túrázók körében. Általában 
ezer fölötti résztvevő vág 
neki a távoknak gyalogosan, 
illetve kerékpáron. Mindkét 
kategóriában 20, 40 és 70 
kilométer közül választhat-
nak az indulók. A 40 és a 70 

kilométeres 
távok rajtja 
Izsákon van. 
Idén a Műve-
lődési Ház-
ban regiszt-
r á l h a t t a k 
az indulók. 
László Krisz-
tián és Ke-
rekes Viktor 
s z e r v e z ő k 
fogadták a 
v e r s e n y -
zőket, akik 
elmondták, 
hogy a kerék-

páros kategóriát három éve 
indították a túra keretében, 
valamint azt is megtudtuk 
tőlük, hogy több mint ezer 
induló áll rajthoz évről 
évre. Az idei mostoha idő-
járás miatt kicsit aggódtak, 
hogy hányan vállalják az 
indulást a viszonylag hideg 
idő miatt. Utólag kiderült, 
aggodalmuk nem volt alap-
talan, hiszen a megszokott 
létszám alig fele, 544 túrá-
zó vágott neki valamelyik 
távnak.
A különös időjárással ránk 

köszöntött tavasz egy másik 
futóverseny iránti érdeklő-
dést is alaposan lecsökken-
tette. A mozgáskorlátozot-
tak sportolási lehetőségeit 
támogató szándékkal in-
dított, Jótifuti Kecskemét-
Kiskőrös 2013 jótékonysági 
futás március 24-én csikor-
gó hidegben zajlott. Ennek 
ellenére mintegy húszan 
érkeztek az izsáki köztes 
állomásra, ahol a Tegyünk 
Izsákért Egyesület fogadta 
a sportolókat forró teával 
és némi harapnivalóval. 
A téli hideg miatt főleg 
kerékpárral érkeztek a rész-
vevők, akikhez néhányan 
Izsákról is csatlakoztak, s 
elkísérték őket egy szaka-
szon Kiskőrös felé futva, 
kerékpározva.

A Művelődési Házban regisztráltak 
a túrázok

A Jótifuti résztvevői 
csikorgó hidegben fu-
tottak, kerékpároztak
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Önkormányzati hírek IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013.(IV.10) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Izsák Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2013. április 9-
én tartotta soros ülését. Az első 
napirendi pont keretében a lejárt 
határidejű testületi határozatokról 
szóló polgármesteri jelentést fogad-
ta el a testület és jóváhagyta a tett 
intézkedéseket.
A következő napirend tárgyalását 

jogszabály írja elő, mivel 2013-ban 
jelenleg nincs olyan kötelezettsége 
az Önkormányzatnak, hogy közbe-
szerzési tervet fogadjon el. Két pro-
jektre várható döntés az elkövetke-
ző időszakban – szennyvízrendszer 
bővítése, épületenergetikai felújítá-
sok – akkor a közbeszerzési tervet 
azonnal módosítani kell.
A közép- és hosszútávú vagyon-

gazdálkodási terv elkészítését 
szintén jogszabály írja elő. Itt 
elsősorban irányelveket kellett 
meghatározni, mivel a vagyonnal 
kapcsolatos rendelkezésre már 
hatályos önkormányzati rendelete 
van a településnek. A napirend 
tárgyalása kapcsán egy vagyonleltár 
elrendelésére is sor került. 
A gyermekvédelem helyi rendsze-

réről alkotott rendeletet a Képvise-
lő-testület. Az időközi jogszabályi 
változások, valamint a közel 15 
eltelt év és a többszöri módosítás 
miatti nehezebb áttekintés tette 
szükségessé egy új rendelet meg-
alkotását. A rendelet teljes szövege 
közzétételre kerül. A napirend 
kapcsán felmerült, hogy hatodik 
éve nem változott a gyermekétkez-
tetésért fizetett térítési díj összege, 
így át kell tekinteni az emelés 
indokoltságát.
Egy ellenőrzés nyomán került 

előtérbe a nappali ellátás, mint 
szociális alapellátási forma bizto-
sítása. A fenntartói intézkedések 
hat pontban kerültek meghatáro-
zásra. A nappali ellátást a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 
határozza meg kötelező alapellá-
tási feladatként az önkormányzat 
számára. Korábban működött 
településünkön is, de érdeklődés 
hiányában megszűnt. 
A Képviselő-testület a nappali 

ellátást a saját otthonukban élő 
tizennyolcadik életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk vagy idős koruk 
miatt szociális és mentális támoga-
tásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes személyek részére 
kívánja megszervezni. Tisztelettel 
kérem az ellátás után érdeklő-
dőket, hogy jelezzék igényüket 
a Gondozási Központ vezetője 
Soltészné Marton Ildikó részére. 
Az alapszolgáltatás indítását 2014. 
január 1-jétől kívánja a testület 
biztosítani.
Az egyebek napirendi pont ke-

retében a Polgármester Úr tájékoz-
tatta a képviselő-testületet, hogy 
munkaügyi pályázat keretén belül 
az önkormányzat vásárolni tudott 
egy kínai gyártmányú AM-típusú 
munkagépet, hótolóval felszerelve 
2.200.000 Ft-ért. A Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központtal tör-

tént egyeztető tárgyalások alapján 
lehetőség nyílik arra, hogy az isko-
lában 3-5. osztályos tanulók részére 
lovas-oktatás induljon 2013. szept-
emberétől. A felmerülő bér – és 
járulékköltségeket az intézmény-
fenntartó vállalja. A sportpályán 
lévő öltözők felújítására 6.900.000 
Ft.-ot nyert a Sárfehér Sportegye-
sület. A Művelődési Házba 170 db 
új széket vásároltak. Megköszönte 
azoknak a dolgozónak a munkáját, 
akik segítséget nyújtottak az óvoda 
zökkenőmentes átköltöztetéséhez, 
valamint a református és katolikus 
egyháznak, akik átmenetileg helyet 
biztosítanak az óvoda számára, 
amíg tartanak a felújítási munká-
latok. A következő testületi ülést 
2013. április 30.-án tartja a képvi-
selő-testület. 
Képviselői kérdésként felmerült 

a komposztáló edények kiszállí-
tásának időpontja. A pályázaton 
250 eszköz beszerzésére kerül 
sor. Eddig 138 jelentkező van, így 
újabb igények benyújtására van 
lehetőség. Az igénylés benyújtható 
a pénzügyi csoportnál, ahol a szük-
séges nyomtatványt is biztosítják. 
Az edények – kiértesítés után - át-
vehetők a hivatal udvarában.
Felmerült a belvíz elvezetési 

program folytatásának szükséges-
sége. Itt 2013-ban a pályázat adta 
keretek között folytatódik a munka 
a katasztrófavédelem által megha-
tározott területeken és a program 
keretében egy használt markológép 
beszerzése is folyamatban van.
Ugyancsak képviselői kérdés-

ként fogalmazódott meg, hogy a 
kerékpárút projekttel kapcsolatos 
panaszokkal kihez kell fordulni. A 
projekt közvetlen felügyeletét Bak 
Nándor Aljegyző Úr látja el, így 
elsősorban hozzá, de megkereshető 
a Polgármester Úr és én is.
Bérces Lajos bizottsági elnök úr 

tájékoztatást adott az Ezüst Gólya 
Nyugdíjas klub rendezvényéről 
és az iskolai intézményi tanács 
megalakulásáról. Megváltozott az 
iskola elnevezése is: Táncsics Mi-
hály Általános Iskola és Művészeti 
Iskola.” 
Felmerült még a Kodály Zoltán 

utcai óvoda felújítás munkálatainak 
kiterjesztése, a csatornán átívelő 
fahíd kivilágításának és festésének 
ügye.
Zárt ülésen döntött a testület 

Rőfi Lászlóné tűzkárosult részére 
- a helyi önkormányzati rendelet 
alapján adható-  egyszeri átmeneti 
támogatás nyújtásáról. Lejárt az „ 
Izsák alépítményes és elektromos 
közös oszlopsoros internet és KTV 
hálózat” elektromos hírközlési 
építményre vonatkozó hálózati 
együttműködési szerződés. Az 
üzemeltetést végző LRT-NET 
Szolgáltató Zrt-vel került meg-
hosszabbításra a szerződés öt éves 
időtartamra. Felhatalmazta a Kép-
viselő-testület a Polgármester Urat 
a szerződés megkötésével.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja és (2) 
bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997.évi XXXI. törvény ( továbbiakban: Gyvt.) 
18.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 21.§ (1) bekezdésében, 
a 29.§ (1)-(2) bekezdésében, a 131.§.(1) bekezdésében és 
a 148.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli 
és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rend-
szeréről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
E rendelet hatálya kiterjed: 
A Gyvt. 4.§ (1) bekezdés b) és c) pontjában – a Gyvt 4.§ 

(2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel- meghatározott sze-
mélyekre és Izsák város közigazgatási területén tartózkodó 
magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerző-
dés másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt, 
illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok 
által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként 
elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.
Eljárási rendelkezések
2.§
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni 

gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérel-
meket a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában 
lehet előterjeszteni az erre rendszeresített nyomtatványon. 
A nyomtatványt közzé kell tenni a város honlapján.
(2) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 

során az azonnali intézkedést igénylő ügyben a kérelmet 
telefon útján is elő lehet terjeszteni. Az így előterjesztett 
kérelemről hivatalos feljegyzést kell készíteni, mely tartal-
mazza az ügyfél nevét, lakcímét, a kérelem tartalmát és az 
előterjesztés időpontját.
3.§
(1) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó csa-

ládban közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi 
adatairól,jövedelmi viszonyairól a szülő (törvényes képvi-
selő) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi ellátásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet( 
a továbbiakban: Gyer.)  2.és 3. számú mellékletében foglalt 
jövedelemnyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles 
a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat,illetve az egy 
főre jutó jövedelem számításánál figyelembe vett körülmé-
nyek bizonyítására az alábbi igazolásokat csatolni:
a) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú 

elhelyezése,a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy 
gyámhatósági határozatot,
b.) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása 

esetén az erre vonatkozó      megállapodást tartalmazó 
jegyzőkönyvet,
c.) a tartós beteg vagy fogyatékos gyermek egészségügyi 

állapotára vonatkozó igazolást.
(2) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók tényleges nettó össz-
jövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és házastársa 
által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére 
teljesített tartásdíj összegével.
(3) A jövedelemszámításnál az irányadó időszak a havonta 

és rendszeresen  mérhető jövedelmeknél a legalább három 
egymást követő hónap,míg egyéb jövedelmeknél a kérelem 
benyújtását megelőző hat hónap átlagát kell figyelembe ven-
ni. Ettől eltérni csak akkor lehet,ha a jövedelmi viszonyokban 
igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.
(4) E rendelet hatálya alá tartozó ügyekben környezetta-

nulmányt csak akkor kell készíteni, ha kétség merül fel a 
kérelmezők által becsatolt iratok és igazolások valóságtar-
talma tekintetében.
(5) A család, háztartás meghatározásakor a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 4.§ (1) bekezdés c) és f) pontjában foglaltakat kell 
alkalmazni.
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
4.§
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a 

gyermeknek,akinek családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét és a család időszakosan létfenntartási gondokkal 
küzd,vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethely-
zetbe került.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásánál időszakos létfenntartási 

gond, illetve létfenntartást veszélyeztető helyzet:
a) a szülő halála,
b) a családot ért elemi kár,
c) átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával 

való kapcsolattartásának elősegítése,
d) öröklött, szerzett, állandó kezelést igénylő betegségek 

gyógyítása,
e) baleset,súlyos fertőző betegség,életmentő műtét,30 

napot meghaladó kórházi kezelés esete,
(3) A (2) bekezdés alkalmazásánál az elhalálozás anya-

könyvi kivonattal,a nevelésbevétel megszűnését gyámhi-
vatali határozattal,a tanulói jogviszonyt iskolalátogatási 
igazolással,a betegséget háziorvosi ,szakorvosi és kórházi 
igazolással kell bizonyítani. Az elemi kár tényét az eljáró 
szerv környezettanulmány útján állapítja meg.
(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege a 

következő:
a) a 4.§ (2) bekezdés a) és b) pontja esetében legfeljebb 

a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két-
szerese,
b) a 4.§.(2) bekezdés c) pontja esetében legfeljebb a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 
százaléka,
c) a 4.§ (2) bekezdés d) és e) pontjai esetében legfeljebb a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege,
(5) Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támo-

gatás, ha a kérelem és a jövedelemnyilatkozatok tartalmáról 

megállapítást nyert, hogy azok nem valódiak és a gyermek 
vonatkozásában a veszélyeztetettség nem áll fenn.
5.§
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és 

természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
(2) A természetbeni ellátás különösen a megállapított 

támogatás összegének erejéig a gyermekintézményi térí-
tési díj átvállalása, élelem, ruhanemű, gyógyszerköltség, 
egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj átvállalása, tandíj, 
kollégiumi díj, stb.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi ellátás pénzbeli vagy 

természetbeni formájáról a jogosultságot megállapító hatá-
rozatban kell dönteni.
6.§
(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos 

hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a Polgármesterre 
ruházza át.
(2) A támogatás összegéről és formájáról határozatban 

kell rendelkezni. A határozatot indokolt esetben azonnal 
végrehajthatóvá lehet nyilvánítani.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Általános szabályok
7. §
(1) Az önkormányzat a Gyvt.15.§ (2) bekezdésében fog-

laltaknak megfelelően az alábbi személyes gondoskodást 
nyújtja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása:
ba)  napközi otthonos óvodában,
    bb) iskolai napközi otthonban,
c) gyermekek étkeztetését a b)ponton túl
    - menza (ebéd),
    - háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) keretében 

biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátásokat – a bb) pont kivé-

telével -  az Önkormányzat saját költségvetési intézményei 
útján – Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Általános 
Művelődési Központ – biztosítja.
(3) Az (1) bekezdés bb) pontja szerinti iskolai napközi 

otthonos foglalkozás szakmai irányítását a Klebelsberg  
Intézményfenntartó Központhoz tartozó Izsáki Táncsics 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény végzi és szervezi. Az intézménnyel kapcsolatos 
fenntartói(üzemeltetői) feladatokat 2013. január 1-jétől 
Izsák Város Önkormányzata vállalta fel.
8. §
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások 

igénybevételére irányuló kérelem az e rendelet
a) 7.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben 

a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál,
b) a 7.§ (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott 

esetekben az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél ( a to-
vábbiakban intézményvezető) nyújtható be.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét 

a 7.§ (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott ellátások 
esetében az intézményvezető intézkedése alapozza meg.
(3) Ha az intézményvezető az ellátásban való részesítést 

nem tartja indokoltnak, a kérelmet haladéktalanul megküldi 
a Szociális Bizottságnak, mely a kérelemről határozattal 
dönt.
9. §
(1) Ha e rendelet másképpen nem rendelkezik – kivéve a 

gyermekjóléti szolgáltatást – a személyes gondoskodásért 
térítési díjat kell fizetni.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások 

térítési díját ( a továbbiakban : intézményi térítési díj) - az 
önkormányzat Képviselő-testülete évente két alkalommal 
állapíthatja meg-  e rendelet 1. számú melléklete tartal-
mazza.
(3) Az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díj össze-

géről ( a továbbiakban: személyi térítési díj) - melyet a Gyvt. 
148.§ (5) bekezdésének alkalmazásával állapít meg – az 
intézményvezető értesíti a fizetésre kötelezettet, legkésőbb 
az ellátás igénybevételét megelőző napon.
(4) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától, ha-

vonta előre, a tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni.
(5) Ha a fizetésre kötelezett a térítési díj összegét vitatja,az 

intézményvezető értesítésének kézhezvételétől számított 8 
napon belül a Szociális Bizottsághoz fordulhat, mely hatá-
rozattal dönt a személyi térítési díj mértékéről.
(6) A térítési díj csökkentését vagy elengedését az intéz-

ményvezető kezdeményezi és az előterjesztésről a Képviselő-
testület egyedi határozattal dönt.
Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet 2013. április 15. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Izsák 

Város Képviselő - testületének a gyermekek támogatásáról 
szóló 8/1997.(XI.26.) ktr számú rendelete, valamint az azt 
módosító 2/2003.(II.19.) kt.  számú, a 13/2004.(X.27.) kt. 
számú, a 16/2004.(XII.29.) kt. számú, a 13/2005.(X.19.) kt. 
számú, a 7/2006.(VIII.30.) kt. számú és a 10/2007.(XII.19.) 
kt. számú rendeletek. 
I z s á k, 2013. április 9.

Mondok József polgármester
 Bagócsi Károly címzetes főjegyző

1.sz.melléklet a 3/2013.(IV.10.) számú rendelethez.
1.) Napközi otthonos óvoda
a.)  tízórai 60 Ft/nap
b.) ebéd 220 Ft/nap
c.) uzsonna 60 Ft/nap
ÖSSZESEN: 340 Ft/nap
2.) Általános iskolai napköziotthon:
a.)  tízórai 75 Ft/nap
b.) ebéd 292 Ft/nap
c.) uzsonna 75 Ft/nap
ÖSSZESEN: 442 Ft/nap

V É R A D Á S 
Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy

2013. május  14.-én (kedd)  
9 órától 13 óráig

a Művelődési Házban
véradás lesz.

Magyar Vöröskereszt
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ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 1� órától másnap 08 óráig

péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 2� órában
Szabadszállás, Mindszenti tér �. Telefon: ��/3�3-32�

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-1� óráig Dr. Szántó Ágnes ��/3��-3��
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor ��/3��-8��
 13-1� óráig Dr. Szántó Ágnes ��/3��-3��
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt ��/3��-1�0
 13,30-1� óráig Dr. Bíró Sándor ��/3��-8��
csütörtök: 12-1� óráig Dr. Rigó József Zsolt ��/3��-1�0
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor ��/3��-8��
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 1� óráig: 0�/20/�/�2�-��� 

Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 0�-�0/811-�11

Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 06-30/908-1799

Polgárőrség: 06-30-624-6071

Albérletet keresünk! Egy, más-
fél szobás albérletet keresünk, 
alacsony rezsi költséggel. Jelent-
kezni személyesen Izsák Város 
Gyermekjóléti – és Családsegítő 
Szolgálatánál vagy 06/76-568-079 
– es telefonszámon.
Pénzt szeretnél keresni? Havi 

150.000 Ft. Hívj ha hajlandó vagy 
érte tenni is. Tel.: 06-70-702-8805 
vagy 06-70-630-3090
Szántóföldet, legelőt vásárolnék, 

valamint egy Hunyadi utcában 
levő házat, szántóföldre cserélnék. 
Érd.: +36-20-9582-071
Izsák központi részén, a Fürst  

S.u. 3 szám alatti családi ház 
eladó. Érd.: 70-295-3477
Izsák központjában a Kecskeméti 

úton 63 m2-es erkélyes társasházi 
lakás garázzsal eladó. Tel.:06-20-
824-1239

Születtek: Bajnóczi-Kecskés Kornél (anyja neve: Bajnóczi 
Noémi)
Házasságkötés: nem történt
Meghaltak: Bakó Istvánné, sz: Seres Veronika – 83 éves 
– Pacsirta utca 8., Hajma Gyula – 82 éves – Cserniczky utca 
3., Igács Ferencné, sz: Dorcsák Anna – 93 éves – Fleming utca 
6., Laczi Sándorné, sz: Beck Gizella – 82 éves – Gödör utca 1., 
Virág Lajos – 60 éves – Csokonai utca 13.

A Déli-Farm Kft. kínálata:
CGF  (kukorica alapú melléktermék - 
fehérjetartalom 18%), indító és nevelő 

komplett borjútápok, tejpótló 
borjútápszerek, ásványi és vitamin 

kiegészítő premixek, 
tejelő koncentrátumok, helyszínen 

ingyenes teljes körű takarmányozási 
szaktanácsadás. 

Állattartási és farmgazdálkodási 
eszközök, 

valamint villanypásztor rendszerek 
széles választéka.

 

Déli-Farm Kft.
Szeged-Kiskundorozsma, 

Kettőshatári út 6.
(nagybani zöldségpiac mellett)
Szaktanácsadó: (20) 479 8373
Telefon: 62-556-120, 556-130
e-mail:rendeles@delifarm.hu

A falugazdász felhívása!
Területalapú támogatás igénylése 

2013 május 15-ig.
Időpontkérés: Mikus Anikó, 

Tel.: 20/9850-721,70/4361-418

MULTIPROJEKT fejleszt , vállalkozó és kivitelez
Korlátolt felel sség  társaság 
Cím: 1111 Budapest Bartók Béla út 30. félemelet 1/b. 
Telefon: +36 1 424-0152, Fax: +36 1 424-0151 
E-mail: multiprojekt@t-online.hu
Honlap: www.multiprojekt-kft.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FOLYTATÓDIK A SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS –TISZTÍTÁSI INTEGRÁLT 
RENDSZER FEJLESZTÉSE A MULTIPROJEKT KFT.-NÉL 

2013 / 03 / 25 

A MULTIPROJEKT Kft. által az Új Széchenyi Terv keretében megvalósítandó projekt célja egy 
költséghatékony, teljes mértékben automatizált, integrált szennyvízkezel  technológia 
kifejlesztése. A projekt aktuális szakaszában megvalósítandó innovatív fejlesztés a 
biotechnológiai kutatásokra irányult, a keletkez  szennyez dés típusok azonosítása, majd 
pedig a kapcsolódó ártalmatlanító eljárások kidolgozása történt meg. 

A projekt rugalmas megoldást kínál a szennyvíztisztító üzemek különböz  tevékenységei 
során felhalmozódó veszélyes anyagok semlegesítésére, biostimuláció, illetve egyedi 
organizmus állományok használatával. A kísérletek el ször laboratóriumi körülmények 
között, kés bb pedig küls  helyszínen, egy kijelölt szennyvíztisztító telepen történtek.  

A biotechnológia kutatások fázisában a MULTIPROJEKT Kft. bevonta az Szegedi 
Tudományegyetem kutatóit, a legfrissebb kutatási eredmények hasznosítása érdekében. A 
mintavételezés küls  helyszínéül az izsáki szennyvíztisztító telep szolgált, amely a 
kés bbiekben a kísérleti fejlesztés során is biztosítja a fejlesztés helyszínét. A biológiai 
lebontási folyamatok feltérképezésén felül meghatározták a beavatkozás pontos és 
szükséges mértékét is. 

A MULTIPROJEKT Kft.-nél a biotechnológiai kutatások mellett megkezd dött az automatizált 
rendszer mechanizmus és a m szaki specifikáció kidolgozása, illetve a paraméterek 
rögzítése is. Az Európai Unió által az Új Széchenyi Terv keretében támogatott fejlesztés 
eredményeképpen a kiépíteni kívánt komplex rendszer hozzájárul a szennyvíztisztító 
szerkezetek és berendezések környezetterhelésének csökkentéséhez, a hatékonyság 
folyamatos növekedéséhez és a nagyobb hatásfok eléréséhez. 

A szegedi telephely  MULTIPROJEKT fejleszt , vállalkozó és kivitelez  Kft. 
72.436.200 Ft vissza nem térítend  támogatásban részesült a GOP 1.1.1-09/1 
„Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” cím  pályázati 
konstrukción. Az Európai Unió által támogatott fejlesztés célja a 
szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek integrált, tanítható monitoring és 
biotechnológiai beavatkozás vezérl  technológiájának kifejlesztése. 

Április 24. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Pinceszínház – 
           Tüdős Klára életútja

Április 25. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Katolikus Krónika – 
           Jávorka Lajos előadása 
           Izsákon

Április 30. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

Május 1. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Képviselő-testületi ülés 
           felvételről

Május 2. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Kolon Kávéház

Május 8. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism)
20:05: Az Oltalom Alapítvány 
           egészségügyi előadása

Május 9. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Az Oltalom Alapítvány 
           egészségügyi előadása

Május 15. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:35: Kolon Kávéház

Május 16, csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: ITV Híradó

Felhívjuk Nézőink
figyelmét, hogy a 
nyári időszámítás 

időszakában a szerdai 
és csütörtöki 

szerkesztett adások 
19 órakor kezdődnek.


