Hirdessen az
Izsáki Hírekben
és az
Izsáki
Televízióban

Önkormányzati lap

XXIV. évfolyam 1. szám

Megjelenik havonta
2014. január 20.

Párbajtőr és egyenruha

Díszpolgártól búcsúzunk

Elhunyt dr. Pap Gyula

Családtagjai, tisztelői, barátai, egykori
betegei, december 23án a kecskeméti köztemetőben vettek végső
búcsút a 78 éves korában elhunyt dr. Pap
Gyulától, Izsák díszpolgárától. A nagyra
becsült izsáki ügyvezető főorvost, háziorvost
súlyos betegség után
december 18-án, otthonában érte a halál.
Nehéz szembesülni a
ténnyel, hogy a mindig
jó kedélyű, vidám doktor nincs többé, hiszen
élete, működése maga
volt az életigenlés. Betegeit nem csak az
általa felírt medicina,
hanem a személyiségéből áradó optimizmus
és vidámság is gyógyította.
Dr. Pap Gyula 1984.
április 1-jével került
Izsákra, s a felsővárosi körzet orvosa
lett. Ezt megelőzően Nagykőrösön és
a kecskeméti kórház
szülészetén dolgozott.
Felesége, dr. Olasz
Mária gyermekorvos
- akivel egyetemista
korukban ismerkedtek
meg, s az utolsó percig példás szeretetben
éltek együtt - szintén
itt talált munkát, így
igazi otthonra leltek
nálunk. Közvetlen,
humorizáló stílusát,
egyéniségét gyorsan
megszokták, megszerették páciensei. Én
is az ő betege voltam,
bár ez csupán státusz
és nem állapot volt
részemről, mivel egyegy megfázáson túl
mással nem kellett
felkeresnem. Ám ennek ellenére sokszor
beszélgettünk külön-

böző témákról, köztük
a város, az ország sorsáról. Sok kérdésben
teljesen azonos hullámhosszon voltunk. Reálisan látta a szűkebb és
tágabb környezet dolgait. A közélet ügyein túl
gyakran magántermészetű dolgokról is szót
ejtettünk. Innét tudom,
hogy a gimnázium után
színésznek készült, ám
nagynénje – ő nevelte
fel – tanácsára, miszerint válasszon inkább
valami „normális” hívatást, végül is az orvosira
jelentkezett. Amit nem
bánt meg, hiszen igazi
hívatásra lelt az orvoslásban. Meggyőződéssel
vallotta, hogy az embereket szeretve lehet
csak igazán hatékonyan
segíteni. Betegei meg-

Ára: 150 Ft

májusában ment nyugdíjba. Ekkor Kecskemétre költöztek. Mint
mondta nehéz innét elmenni, de pihenni kell,
s ha maradna, nem
tudna nemet mondani
egy-egy megkeresésre.
A vágyott pihenésből
végül fájóan kevés jutott neki, hiszen nyugalomba vonulását
követően alig hét év
múltával örökre távozott.
Dr. Pap Gyulának a
számára adatott közel
nyolc évtizedben jutott
örömből is, bánatból is.
Öröme volt hívatásában, feleségében, gyermekeiben, unokáiban
- értük sokszor adott
hálát az Úristennek.
S nagy öröme volt az
is, amikor izsáki szol-

A Kecskeméti Repülő
és Vívó Sportegyesület
nemrégiben igen neves
vendéget fogadott. Rédli András világbajnok
párbajtőröző látogatta
meg az egyesület ifjú
reménységeit, akikkel
sportpályafutásáról beszélgetett, de természetesen néhány csörtére
is sor került a találkozás alkalmából. Mivel
a kecskeméti egyesületnek izsáki tagjai is
vannak, arra kértük a
bajnokot, olvasóiknak
is mondjon néhány szót
pályafutásáról.
- Édesanyám volt, aki a
vívó útra terelt 1995-ben

– idézte a kezdeteket
Rédli András. Előtte szülővárosomban, Tapolcán
fociztam, s megjártam
a Bauxit NB III-as csapatának ranglétráját.
Hat évet zeneiskolába
jártam, trombitáltam,
atletizáltam, iskolai
szinten kézilabdáztam,
kosárlabdáztam. Szóval
sok sportágba belekóstoltam, s még egy kicsit
zenéltem is. A vívást végül azért választottam,
mert amikor anyukám
tanácsára vívók közé
kerültem, ott olyan közösséget találtam, amely
nagyon megfogott. S
nem utolsó sorban ott

gálata elismeréséül
nyugdíjazása évében,
2006-ban, megkapta
a díszpolgári címet.
De szeretett leánya
elvesztésével részese
lett a legnagyobb bánatnak, is ami egy szülőt érhet. Most földi
pályájának zárultával
örök nyugalomra tért.
Végső búcsúzásul a
2006-os nyugdíjba vonulásakor vele készített riportból idézem
szavait: „Búcsúzóul
most megkövetem azokat, akiket a 22 év
alatt netán megbántottam! Azoktól pedig,
akik megszerettek azt
kérem, őrizzenek meg
jó emlékezetükben. Én
is így teszek. Isten áldjon benneteket!” Kedves Gyula! Szeretettel
emlékezünk Rád, s
jó emlékezetünkben
őrzünk tovább! Isten
veled! Tetézi Lajos

Folytatás a 3. oldalon.

Újbor szentelő

A 2013-as újborokat a páhi katolikus templomban szentelte meg Podmaniczki Imre plébános

érezték ezt, így sokszor
nem is valami betegség
miatt keresték fel, hanem, hogy meghallgassa
őket, s mondjon néhány
biztató szót valamely
gondjukkal kapcsolatban. Örömmel megtette,
hiszen mindez egyrészt
azt igazolta számára,
hogy elfogadták őt az
izsákiak, másrészt a
keresztény felebaráti
szeretet, a másoknak
nyújtott segítség számára nem elmélet, hanem
gyakorlat volt. Ezt a
szemléletet élettapasztalata mellett, jezsuita
középiskolai tanáraitól
kapott lelki útravalójából merítette. Az izsákiak szeretete mellett,
az izsáki mentalitást is
megkedvelte. Oly annyira, hogy 50 évesen, mint
jó izsáki, még szőlőt is
ültetett.
72 éves koráig gyógyította az izsákiakat, 2006

találkoztam Borosné
Eitner Kinga tapolcai
nevelő edzővel, aki egy
nagy formátumú személyiség, a vidéki és az
egész magyar vívósport
példája.

Az Arany sárfehér Bor
és Pezsgőrend szervezésében idén immár
hetedszer került sor
az újborok megszentelésére. A mára már

hagyománnyá vált esemény része, hogy minden évben más, Arany
sárfehért is termelő
településen rendezik
a szentelést. A 2013-

as újborok, december
27-én, a páhi katolikus
templomban kaptak
áldást. Podmaniczki
Imre plébános szentbeszédében a bor mindennapi és liturgikus
jelentőségéről, valamint
a János naphoz kötődő
szentelési hagyományról szólt. Mely szerint
Szent Jánosnak mérgezett bort kínáltak, ám
neki nem ártott a méreg, mert Isten megóvta
őt. Ennek emlékére rendezik a János napi újbor
szentelőket, amikor is
a borok mellett áldást
kérnek a termelőkre és
munkájukra is.

Izsák karácsonyi csemegéi 2013.
Akik részt vettek a
közös adventi gyertyagyújtásokon, azok részesei lehettek a, „Izsák
karácsonyi csemegéi”
címmel most első ízben
indított süteményszemle
finomságainak. Szó szerint, hiszen meg is kóstolhatták a benevezett
süteményeket. Összesen
kilenc nevezés érkezett.
A szemlezsűri valóban
nehéz helyzetben volt,
mivel mindegyik készítmény igen finom volt.
Az értékelésnél azonban
nemcsak az ízek, hanem
a kinézet, a forma is számított, így mindegyik
versenyző valamelyik
kategória győztese, elismertje lett. Sörös Viktor
a „Gyermekek kedven-

Izsák 2013-as karácsonyi csemegéi nemcsak finomak, szépek is voltak

ce”, Kállai Józsefné a
„Múltidéző”, Kovács
Mária (Kecskemét) és az
1. a osztály a „Legszínesebb mézeskalács”, Tóth
Katalin a „Délutáni teasütemény”, Fekete Lászlóné a „Legfinomabb
mézeskalács”, Borbély

Flórián a „Legszebb mézeskalács”, Izsák Jenőné
a „Legfinomabb karácsonyi sütemény”, Juhász Ferenc a „Legszebb
karácsonyi sütemény”
elismerést vehették át.
Gratulálunk valamennyi indulónak!

IZSÁKI Hírek

. oldal

Beszámoló a Sárfehér Néptánc
Egyesület 2013. évben
megrendezett programjairól
Mindazok, akik az elmúlt év
folyamán figyelemmel kísérték rendszeres hírmondóinkat
bizonyára örömmel olvassák
a mögöttünk álló mozgalmas
esztendő eseményeinek összefoglalóját is.
2013. év elejét túrázással köszöntötte Egyesületünk. Január
közepén Dudás Laci vezetésével
egy kisebb csapat haladt át a
Kolon-tavon keresztül a Bikatorokba, megismerve városunk
környékének szépségeit.
Február második hétvégéjén
néhány órára elfeledhettük
mindennapos gondunkat, bajunkat, ugyanis részt vehettünk egy fergeteges hangulatú
táncházban, ahol a gyerekek
megmutathatták, hogy fél év
alatt mit tanultak vezetőiktől,
Drozdovszky Dóritól és Bőtös
Barnitól.
Az év eleji jó hangulatot csak
tovább fokozta a húsvéti locsolkodás, ahol a legkisebb táncos
lányoktól kezdve a felnőtt korosztály hölgytagjain keresztül bőven jutott „égi harmat”
minden lányra, felelevenítve a
mára már lassan elfeledett szép
hagyományokat.
Április végén a Szőlőszem és
a Szőlőmag csoportunk 2-2
párja Kiskőrösön mérethette
meg tánctudását a gyermek
néptáncversenyen, ahonnan
ezüst, illetve bronz minősítéssel
térhettek haza.
Természetesen a Tészta Majális sem telhetett el Egyesületünk nélkül. Itt saját sátorral,
táncosaink fellépésével, illetve
a hagyományteremtő jelleggel
megrendezett Pünkösdkirályválasztással képviseltük magunkat, melyre a „felkészülést”
néhány héttel korábban a Góhér
Zoliéknál tartott majálison
kezdtük meg.
Nyáron a Csíkász-tanyán ismét megrendezésre került a
már hagyományosnak mondható Néptánc Tábor, ahol ifjú
táncosaink tovább bővíthették
tudásukat, a próbák után pedig
élményekkel teli programokkal
gazdagodhattak.
Az ősz sem telt el eseménytelenül számunkra. Szeptember
végén a Nyugdíjas Klub lelkes
tagjaival együtt szüreten vehettünk részt, ahol a korkülönbségek ellenére olyan összefogást

tapasztalhattunk, ami példaértékű lehet mindenki számára.
A Sárfehér Napok keretében
a különböző korosztályaink,
valamint meghívott vendégeink
nagy sikerű előadással kápráztatták el az eseményen részt
vevő valamennyi látogatót. Külön meg kell említeni az óvodás
Mazsola-csoport tagjait Lukácsné Haránt Eszter vezetésével,
akik közül sokan mindössze két
próba után léphettek először
színpadra.
Októberben Erdélyben ellátogattunk a híres Feketetói
vásárba, valamint megismerkedhettünk a kalotaszentkirályi helybéliekkel, illetve a
Kalotaszeg Nótafájaként ismert
magyarvistai András Erzsi nénivel. Az ott tapasztaltak úgy
gondolom, gazdagabbá tettek
mindannyiunkat. Felejthetetlen
napokat éltünk meg itt is.
Az év zárásaként a felnőtt csoport tagjai ismét összefogtak.
A szilvesztert közösen ünnepeltük, s együtt köszöntöttük a
2014-es új esztendőt.
A több mint száz fő feletti
néptánc iránt érdeklődő izsáki
az alábbi alkalmakon gyarapítja
tudását: az óvodai néptánc foglalkozások immár két csoportban zajlanak Lukácsné Haránt
Eszter vezetésével a Sárfehér
Óvodában. Az iskolás korosztály
tagjai szintén két csoportban
vesznek részt az oktatásban:
a Szőlőmag Csoport hétfőn
és pénteken 14:30-16.00-ig, a
Szőlőszem Csoport ugyanezen
napokon, 16:00-17:30 óra között tartja próbáit a Művelődési
Házban.
Fiataljaink szombat esténként
gyűlnek össze a Művelődési
Házban, míg felnőtt csoportunk
tagjai hétfőnként 18:00 és 20.00
óra között várnak minden érdeklődőt a Katolikus Közösségi
Házban. Az óvodásokat kivéve a
táncpróbákat Drozdovszky Dóra
és Bőtös Barnabás vezetik.
Az idei évben is garantáljuk,
hogy hasonló programok várnak minden kedves jelenlegi,
valamint a fentieket elolvasva
kedvet kapó, leendő táncos lábú
érdeklődőt.
A Sárfehér Néptánc Egyesület nevében:
Bognárné Szőnyi Csilla

Néptánc hírmondó

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”
Nagy gondot okoz különösen a kenyérgabonának a december elejétől tartó csapadékhiány. A
kertészeti kultúrák is igényelnék a csapadékot
a kártevék gyérítése miatt is fontos keményebb
lehűlésekkel együtt. Remélhetőleg a természetfelelős a tavasz indulásáig segít a gondokon.
2014. január 29. és február 1. között ismét
együtt kerül megrendezésre az AGROmashEXPO és az AgrárgépShow a HUNGEXPO
Budapesti Vásárközpontban. A két kiállítás
egyidejűségével olyan rendezvényt kínálnak a
látogatóknak, melyen gyakorlatilag a teljes hazai
palettát áttekinthetik. Az AGROmashEXPO az
input-gépesítés-logisztika hármasát szem előtt
tartva mindhárom tematikában egyre szélesebb
választékot mutat be. Növekszik a vetőmagok és
egyéb szaporító anyagok, a növényvédő szerek,
műtrágyák, kártevő mentesítő anyagok kínálata,
de az agrárelektronika, méréstechnika, automatizálás témakörében is egyre több kiállító
jelenik meg.
Az AGROmashEXPO keretein belül a hazai
gépgyártók (MEGOSZ) tagjai ismételten nagyszabású bemutató keretében vonultatják fel a
hazai gépgyártás újdonságait.
A MEGFOSZ (Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége) tulajdonában
lévő AgrárgépShow keretein belül pedig megjelenik a hazai gépforgalmazók színe-java, köztük
a nagy, piacvezető cégekkel.
Az esemény rangját többek között annak is
köszönheti, hogy itt jelenik meg a legtöbb hazai
cég, itt mutatkozik be Magyarországon a legtöbb
külföldi kiállító, és komoly szakmai támogatást
tudhat maga mögött mind a Vidékfejlesztési Minisztérium, mind a szakmai szervezetek részéről.
Társkiállításként 2014-ben is csatlakozik az AGROmashEXPO, AgrárgépShow mellé a Magyar
Kert (parkok, kertek fenntartásának, művelésének gépei, eszközei) valamint a Szőlészet és Pincészet (technológiát felvonultató) szakkiállítás.
A három szakterület együttes bemutatkozása a
látogatók számára is kiemelkedő lehetőség, hogy
egy időben, egy helyen tájékozódjanak az aktualitásokról, trendekről, újdonságokról.
Erre a rendezvényre a gazdáknak külön buszt
indítunk 2014. január 31. /péntek/ Indulás: 7,30kor, Izsák, Gazdakör előtti megálló.
Jelentkezni az Arany sárfehér Szövetkezetnél
vagy a Hegyközségi irodán lehet személyesen,
vagy 76/374-036, és a 06/20/5693-783 telefonszámon.
Az alábbiak szerint ez évben is megszervezzük
a Gazdaesték című programot (ahol nincs külön
helymegjelölés) a Gazdaköri épületben.
2014. január 21. /kedd/ 15 óra
Homokháti tanyai termékek piacra jutásának
segítése
Helyszín: Izsák Városháza emeleti tanácsterem
(Pártok Háza)
Ea: Domján Gergely Nak. Bács-Kiskun megyei
szervezet elnöke

találkozzunk a Művelődési
Házban!
- OVIS NÉPTÁNC
Az óvodás néptánc foglalkozás
hétfőnként a Sárfehér Óvoda
tornatermében az alábbi új
csoportbeosztás szerint zajlik:
középsős és nagycsoportosok:
14:45-től 15:30-ig, kis csoportosok: 15:30-tól 16:15-ig. A foglalkozásokat Lukácsné Haránt
Eszter vezeti.

Sárfehér Néptánc
Egyesület

2014. január 28. /kedd/ 17óra
Gazdákat érintő információk, tudnivalók a 2014es évben. Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal
Ea: Lasztovicza Gabriella főfelügyelő
Malagrow Kft, Tápanyag utánpótlás lehetőségei
a térség szőlőültetvényeiben Valagro technológiával. Ea: Pecznyik Béla szaktanácsadó
2014. február 04. /kedd/ 17 óra
Melyik fajtát válasszam, ha szőlőt akarok telepíteni. Van-e jövője a Biankának.
Ea: Keresztes József, Kunsági borvidék hegyközségi tanács titkára
Szőlővédelem a Du Pont szerekkel 2013.-ban
Ea: Pálinkás Miklós körzeti képviselő.
2014. február 11. /kedd/ 17 óra
Adózás 2014. Amire kiemelten figyelni kell az
őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak.
Ea: Gubcsoné Linksz Erzsébet adószakértő
2014. február 18. /kedd/ 17 óra
Mi várható az újévben, termelőket érintő támogatási lehetőségek 2014-ben
Előadó: Hajdu Sándor hivatalvezető, Bács-Kiskun megyei MVH.
Szőlő növényvédelmi ajánlat BASF szerekkel
Ea: Mérai Imre regionális értékesítési szaktanácsadó
2014. február 25. /kedd/ 17 óra
Az agrárium helyzetértékelése és ezen belül
a szőlő-bor ágazat kilátásai Magyarországon,
borvidéki lehetőségeink
Ea: Dr. Feldman Zsolt VM. h. államtitkár
Növényvédelmi ajánlások Makhteshim Agan
Hungary Zrt.
Ea: Dajka Péter
2014. március 04. /kedd/ 17 óra
Növénytáplálás és védelem aszályban és fagyban
Ea: Tánczos László, Jeli 2000 Kft. igazgató
Syngenta növényvédelmi ajánlata
Ea: Tarczal Erik
2014. március 11. /kedd/ óra
Záró vacsora, a térség termelőinek és borászatainak 2013. évi újborainak bemutatása, hegybíró
évjárat értékelése a Vino étteremben.
Boraikat bemutatják: térségi borászatok vezetői,
Birkás Menyhért, Birkás borház, Hetényi József,
Hetényi borászat, Káplány Sándor, HISZB Kft.,
Mezei szőlőbirtok és Pincészet Kft., Sinkovicz
Kiss, Borászat, Tóth Gábor, Royalsekt Zrt., Varga
Árpád, Varga birtok Kft., Vlaszák József EV.
Az előadásokra minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen,
telefonon, vagy interneten is (aranysarfeher@
sv-net.hu) kereshetnek bennünket. A www.
aranysarfeher.hu weblapon is igyekszünk friss
információkkal segíteni tagjaink tájékozódását.

Vezetőség

Szemetelni nem érdemes

Január

- FÉLÉVZÁRÓ BEMUTATÓ
Kedves Szülők és néptánc
iránt érdeklődő izsákiak! Egyesületünk 2014. február 22-én 17
órától a néptáncot tanuló gyerekek részvételével FÉLÉVZÁRÓ
BEMUTATÓT, majd azt követően FARSANGI TÁNCHÁZAT
szervez Bőtös Barnabás és
Drozdovszky Dóra vezetésével. A színpadi szereplés után
a gyermekeket vetélkedőkkel
és kézműves foglalkozással
várjuk! Farsangoljunk együtt,

2014. január 20.

Az utóbbi időben több alkalommal tapasztaljuk,
hogy a város külterületi részén illegális szemét-lerakóhelyek alakultak ki, míg az utakon bontásból
eredő hulladékokat helyeznek el úgy, hogy egyszerűen leöntik a betonhulladékot és rakásként

sorsára hagyják. Az önkormányzati mezőőrök
ezentúl kiemelten fogják ellenőrizni a külterületi
„lerakóhelyeket” és törekedni fogunk a tettenérésre.
Amennyiben ez nem valósulna meg, akkor, élve a
Büntetőtörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
248.§ (1) bekezdés a.) pontjában foglalt „a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése” tényállás
biztosította lehetőséggel feljelentéssel fogunk élni
az illetékes rendőri hatóságnál. Az első ilyen – a
fotón látható esetben – megtörtént és kíváncsian
várjuk az eredményt. Természetesen a problémát
a hivatal egyedül megoldani nem tudja, így tisztelettel kérem a rendet és tisztaságot szerető izsáki
Polgárokat, hogy jelzéseikkel segítsék munkámat.
Az együttműködést előre is megköszönöm.

Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Párbajtőr és egyenruha

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...többen felfigyeltek azokra a már-már
hisztérikus reagálásokra, amelyek az iskolarendőri szolgálat felállítása kapcsán hangzanak el hol hangosabban, hol halkabban
bizonyos körökből. Oda a szabadság, börtön
lesz az iskola, hirdetik e csoportok „jogvédő” hangadói. Akik
nem mellékesen, igen jól megélnek ezekből az oktalan sikoltozásokból.
Gondolom, azon szülők, akiknek gyermekeit egyes, magukkal nem bíró társaik nap mint nap terrorizálják, megverik,
kifosztják, egészen másként látják ezt a kérdést. Ahogy azok
a tanárok is, akiket ezen renitens tanulók szülei nem restek
megfenyegetni, néhol tettleg bántalmazni, ha rendszabályozni
próbálják csemetéiket.
Gondolom, épeszű ember számára nem kérdés, hogy az iskola
akkor válhat igazán börtönné, ha ott a normálisan viselkedő
többség érzi fenyegetve magát néhány, az emberi közösségi életre
képtelen gyerek által. S talán az sem kérdés, hogy mégiscsak a
normalitást, s nem a devianciát kellene támogatni egy olyan
intézményben, ahol a jövő nemzedékeit nevelik. (Ahogy persze
máshol is!) A tisztelt aggódó „jogvédők” kirohanásaik előtt, még
inkább helyett, ezért megkérdezhetnék azokat a pedagógusokat,
gyerekeket, szülőket, akik mindennapjait folyamatosan megkeserítik ezek a magukkal nem bíró gyerekek. E helyett vészharangot kongatnak. Olyan vész miatt, ami nincs. Ami van, azt meg
elhallgatják, elhazudják. Ahogy az iskolarendőrök ügyében is
teszik. Mert az iskolarendőrök nem bűnüldöző szerepben lesznek
jelen az intézményekben – ahogyan ezt ők állítják -, hanem elsősorban osztályfőnöki órákon találkoznak a gyerekekkel, ahol a
biztonságos közlekedésről, a kábítószer és az internet veszélyeiről
tartanak előadásokat. Jelenlétüknek természetesen lesz, s kell
is, hogy legyen olyan hatása, amely a renitenseket visszatartja
társaik inzultálásától, netán a magukról könnyen megfeledkező
szülők is lehiggadnak a tudattól.
Gondolom, nem meglepetés, hogy ugyanazok aggódnak az
iskolarendőrök miatt, akik korábban a kötelező hittan, illetve
erkölcstan bevezetése okán háborogtak. Vajon miért érzik
ők ennyire fontosnak, hogy megóvják a fiatalokat az olyan
fogalmak mélyebb megismerésétől, értelmezésétől, mint az
erkölcstan tantervében szereplő barátság, őszinteség, hazugság,
szeretet, lelkiismeret, megbocsátás, tisztelet, összetartozás, önismeret, felelősség, házasság, család. Vagy a hittanórán oktatott
tízparancsolat olyan üzeneteitől, mint a ne lopj, ne ölj. Tényleg
ezektől kell óvni a fiatalokat...?

Folytatás az 1. oldalról.
Nagyon megszerettem őt. Közös munkánk is eredményesnek bizonyult, hiszen gyorsan
jöttek a kezdeti sikerek, s
velük a további motiváció és
a magasabb eredmények.
- Köztük a tavaly augusztusi magyarországi vb-n
szerzett csapatarany.
- Igen, nagyon örültünk az
elsőségnek és az is nagyon
fontos, hogy ez Budapesten
történt. Jó propaganda volt
ez a vívósportnak. S talán azt
is mondhatom, hogy így jóval
népszerűbbek lettünk mi magunk és sportágunk is, mint ha
mondjuk egy másik országban
szereztük volna meg ugyanazt
az aranyérmet. Nagyon-nagyon boldogok voltunk, de hát
ez már a múlt. Lassan fél éve,
hogy világbajnokok lettünk.
Már újabb kihívások előtt
állunk, ahol szintén meg kell
felelnünk. Rövidesen indulunk
Dohába a világkupa sorozat
első állomására, utána az
olaszországi Lignano-ba, tehát
a munka zajlik és reméljük,
hogy a jövő évben is sikerül
ezeket a jó eredményeket megismételnünk.
- Nyilván olimpiai aranyat is

szeretnél a vitrinedbe tenni.
- Természetesen. A riói olimpián ez még nem biztos, de
azért kezd el sportolni egy
ember, hogy a legmagasabb
célokat tűzze ki önmaga elé
és egyszer el is érje azokat.
Európa-bajnok, világbajnok
vagyok, igazából egy olimpiai aranyérem hiányzik a
vitrinből. Ám ez egy nehéz
dolog. Még akkor is, ha a világbajnokságon negyvenegy
csapatból lettünk elsők, az
olimpián meg „csak” nyolc
csapat indul. Mégis, a mentális teher talán tízszerese a
világbajnokságénak. De, mint
tudjuk, nagy célokat érdemes
kitűzni és úgy gondolom, hogy
vagyunk olyan jók, hogy olimpiai érmet szerezzünk.
- Most estél át egy komoly

fizikai felmérésen a honvéd kórházban. Mi okból?
- Februártól szerződéses
katona leszek, a szentendrei
alakulathoz fogok kerülni.
Mindig is vonzott a katonai
pálya. Most végre módom lesz
a sportot és a katonai pályát
összekötni. A parancsnokságtól olyan ígéretet kaptam,
hogy lesz rendes beosztásom,
s mivel az edzések délután
öttől kezdődnek, a kettőt gond
nélkül meg tudom oldani. A
versenyekre, edzőtáborokba
is elengednek. A fizikai felmérés itt Kecskeméten zajlott, s
igen jól sikerült. És ha már
ittjártam, semmiképp sem
hagyhattam ki, hogy az itteni
vívópalántákkal találkozzam,
inspiráljam kicsit őket.
Tetézi Attila

Nyugdíjasokat köszöntöttek

Andrássy Ferenc elnök-igazgató köszöntötte a nyugdíjas
dolgozókat

Az Izsáki Áfész szép hagyományt teremtett és ápolt azzal,
hogy karácsony közeledtével
közös vacsorán köszöntötte
nyugdíjas dolgozóit, évtizednél

is régebben. Alkalmat kínálva
ezen alkalmakon a régi kollégáknak egy kellemes találkozásra, beszélgetésre, a régi közös
emlékek felidézésére. Mint arról

mi is hírt adtunk az Izsáki Áfész
2013. július 1-jével Izsák Coop
Zrt. néven részvénytársasággá
alakult, ám ahogy a kereskedelmi munkában, úgy a régi
dolgozókkal való kapcsolattartásban is követik a hagyományt,
így karácsony előtt ismét találkozhattak a régi kollégák a
Vinó étteremben. A vacsora
és a kötetlen beszélgetés előtt
Andrássy Ferenc elnök-igazgató
köszöntötte a megjelenteket,
s számolt be az új formában
működő cég munkájáról és az
átmeneti időszakban történtekről. Az üzemi szakszervezet nevében Gajdácsi Istvánné kívánt
boldog karácsonyt, néhány, az
ünnepet idéző verssel, gondolattal a szép számban megjelent
nyugdíjasnak.

Jubiláló házaspár
2013. szeptember 25-én ünnepelte 65. házassági évfordulóját
id. Farkas János és felesége, Géró
Jolán. E szép jubileum alkalmából
családjuk és szeretteik jókívánságai mellett Ferenc pápa az alábbi
szövegű oklevéllel köszöntötte az
ünneplő házaspárt:
Őszentsége Ferenc pápa szívből
adja Apostoli Áldását Farkas
János és Géró Jolán 65. házassági évfordulóján, rájuk és
családjukra,a mennyei kegyelem
új kiáradását kérve, hogy egyre
gyarapodjanak hitben és szeretetben.
Vatikánváros 2013. december
17-én Konrad Krajewski érsek, a
pápai Karitász felügyelője

IZSÁKI Hírek

. oldal

2014. január 20.

v a l l á s
Egy test
A test ugyan egy, de sokféle
tagja van. A sok tag mégis egy
test, hiszen ugyanaz a Lélek
élteti. Ugyanaz, amit megvallunk a Hitvallásban: Hiszem
az egy, szent, egész-szerinti és
apostoli Anyaszentegyházat,
a szentek közösségét. Ismét
eljött az ideje, hogy nyolc napon át ízlelgessük: mit kért az
Atyától Jézus Urunk az utolsó
vacsora termében: Atyám, azt
akarom, hogy akiket nekem
adtál, egy legyenek, mint
ahogy mi egy vagyunk.
Emberi erőfeszítések sora
keresi az utat az egység valósítására, ami rendre csak annak
kinyilvánításáig jut, hogy mások és mások vagyunk. Szinte
minden próbálkozásunk a
magunk és nem a jézusi identitásunk megszilárdítása felé
mutat. Nem falbontás, hanem a falak megerősítése az,
amit el tudunk érni. Kemény
mészáros a Sátán: darabokra

Református múltunk 56.

vagdalja Krisztus titokzatos
testét. De a Lélek, Aki Jézust
feltámasztotta a halálból, életre tudja kelteni a mi halandó
és szétvagdalt testünket is!
Csak ne mi lennénk már az
egyedüli fontosak, hanem az a
Jézus, akibe be lettünk oltva a
keresztség által! Csak annak
akaratát tennénk, aki küldött
minket! Jó volna, ha nem térnénk napirendre az „így van
jól” szlogenével, - ami csak a
tehetetlenségünket próbálja
igazolni.
Újabb nekirugaszkodás,
újabb nekifeszülés: amit Te,
Urunk, olyan könnyedén
megtehetsz, a mi kemény és
fáradságos munkával tesszük
eredménytelenné. Kérünk,
te alkosd újra eggyé, amit mi
könnyedén hagytunk szétszedni!
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- A keresztény egységért végzett ima-nyolcad alatt a közös
alkalmaink este 5-kor kezdődnek. A katolikus templomban
minden este 6 órakor van szentmise.
- A Karitász csoport által szervezett egyházközségi jótékonysági farsangi bál január 25-én este a Vino étteremben
lesz. Jegyeket és pártoló jegyeket a karitász-tagoknál vagy
a Traktor boltban lehet beszerezni.
- Február 2-a idén vasárnapra esik. A gyertyaszentelést a
9 órai szentmisében végezzük.
- Február 22-én tartjuk a solti esperesi kerület képviselőinek
lelki napját. A szentmise fél 10-kor kezdődik. Előadó és a
lelki nap vezetője: Dr. Jeney Gábor, a kecskeméti társszékesegyház plébánosa lesz.
- Minden kedves testvérünknek köszönjük a múlt évi hűségét és támogatását a katolikus egyház közössége iránt!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„1815.18 Julii. Le jövén Ttes
Usovitsné Aszszonyság, kit
a Prédikátor tüstént személyesen requirált, minthogy a
Tettes. (olv.: tekintetes-N.Á.)
uraságok öszve gyülése lett,
instantia irattatott a Prédikátor által melynek bé nyujtására, és a szoval lejendő alázatos
esedezésre, Damásdi János,
Csukás Ferentz és Csukás
András Elöljárók deputáltattak, magát a Curator azért ki
kérvén, hogy mivel ő uraság
Gazdája, azomba az ő uraságát
kell leginkább instálni ne láttasson az által is urasága ellen
dolgozni, igérvén mindazáltal
hogy ő mindent megtesz a

mit megtehet, de a deputalt
elöljárok nem tudni mi okból
meg nem jelentek, a Predikátor az Instantiat bé küldötte;
maga a jó Curator pedig a
mit tehetett meg tett; de az
egyesség Nzetes (olv.: nemzetes-N.Á.) Krisán Antal urnak,
szerfelett valo kivánsága miatt
tökélletességre nem mehetett,
igérték azomban a Tekintetes
Földes uraságok, hogy a Ttes.
Usovitsné Aszszony viszsza
jő; minthogy innét a Bátskába megy és egy honap mulva
vissza tér; az egyességet fogják
eszközölni.
1815. 26. Jul. Vissza fordulván alolrol (ti.: Bácskából)

Dániel próféta óta tudjuk, hogy az oroszlán
barlangjába nem könnyű bemenni, pláne ha
cibálni is kéne az oroszlán elején valamit. Ennek okán mindig voltak olyanok is, akik a nagy
sebességgel ellentétes irányba való mozgást
vállalták inkább, annak hasznosságát vallva;
vagy”… meg nem jelentek…”, szégyen ide vagy
oda. A „…köszönésre deputáltatás…” pedig
mégis könnyebb dolog, mert ott az embernek
az oroszlán másik végével van dolga...
Hála Istennek, hogy áldott emlékezetű Tisza
István főgondnokunkhoz hasonlóan, aki sürgette a bécsi koronatanácsi ülésen a császárt
a tárgyalások menetével, mert neki Nagysza-

Ttes. Usovitsné Aszszonyság,
a tartatott urasági Gyülésen,
maga kívánt a Prédikátor
személlyesen megjelenni; de
mivel ez(t) vasarnap lévén a
Gyülés hivatalbéli foglalatossági miatt nem tselekedhette,
az Elöljárókra pedig nem volt
többet mit bizni, minthogy
más alkalmatossággal is magokat elvonták, maga a Jó Curator, szobéli esedezése által a
fundust megnyerte, mely meg
lévén a köszönésre mindjárt
deputaltattak a Földes uraságokhoz Damásdi János, Csösz
Mihály és Csukás András Elöljárok.” (P.IV.: 49-50.ol.)
közli: Nagy Árpád

lontán presbiteri gyűlése kezdődött, és el kellett
érnie a vonatot…; íme, voltak korábban is
olyan atyafiak (pl.: lelkészek is), akik „…hivatalbéli foglalatossági miatt…” még ~ az
újszovjet-uniós kuratórium előtt sem jelentek
meg. Bármilyen fontos ügy lévén, első mégis
az Úristen!
A Fennvaló pedig adott kedvező megoldást
akkor is, ha „…az Elöljárókra nem volt mit
bizni…”, mert a „Jó Curator” által megoldotta
a helyzetet. Mivel pedig akkor még észak-koreai
sztárallűr nem létezett, miért ne hihetnénk,
hogy valóban jó volt a Jó.
Az Úristen pedig nem változott!
-na-

Gyülekezeti hírek
- Január 26-án, 13.30-tól istentisztelet a kisizsáki ökumenikus kápolnában.
- Ökumenikus imahét alkalmai: január 20 – 25. között, 17 órától a szokott rendben.
- Evangelizációs hét: február 10-15. között, 18 órai kezdettel. Szolgálattevők: Dr. Kenyeresné Téglási Anna, Pál Ferenc, Vincze Árpád, Alföldi Borus Dániel, Édes Árpád, Kovács
Botond lelkipásztorok. Vasárnap (február 16-án) megterítjük az Úr szent asztalát.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Mezei Gáborné
szül. Mezei Borbála
és
Kovács Istvánné
szül. Mezei Borbála
anya és lánya temetésén
megjelentek, sírjukra virágot koszorút helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

IKEM hírek
- Várjuk a 10-18 éves ifjúság jelentkezését induló íjászkörbe. Érdeklődni lehet a Lelkészi
Hivatalban, 374-154, vagy 20-203-82-41 (Nagy Árpád).
- Rendkívüli közgyűlés: január 18-án, 16 órakor, református gyülekezeti házban.
- Rendes évi közgyűlés: március 1-én (szombat), 15 órától, református gyülekezeti házban
- Március 14. (péntek), 17 óra: „Az angol beteg – gróf Almásy László Afrika-kutató élete
és munkássága” címmel tart előadás Gőgös Norbert (Magyar Földrajzi Társaság).
Az előadásaink továbbra is ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kamasz András

halálának 13. évfordulójára
„Lehunytad a szemed,
csendben elmentél!
Szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.”
Drága emléked szívünkben őrizzük örökké!
Feleséged, gyermekeid, unokáid

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak akik
Benda Pálné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és gyászunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család
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Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013-ban
utolsó ülését december 17-én
tartotta, melyen közmeghallgatást is tartott.
Első napirendként tájékoztatót
hallgatott meg a köznevelési
faladatok intézmény-fenntartó
központ által történő szakmai
irányításának tapasztalatiról. A
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Kiskőrösi Tankerületének Igazgatója az izsáki iskola
tevékenységét az egy év tapasztalatai alapján jónak értékelte.
Az Önkormányzat eleget tett
jogszabályokban vállalt kötelezettségének és a fenntartással
kapcsolatos feladatait ellátta.
Összességében megállapítható,
hogy az átszervezés zavartalanul lebonyolításra került. A
tájékoztatót a Képviselő-testület
tudomásul vette.
Második napirendi pontként
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend – és
közbiztonság helyzetéről szóló
beszámolót elfogadta. A beszámol a 2012-es évről szólt és nem
érintette a 2013. év eseményeit.
Az ülésen elhangzott, hogy szükséges a város területén a parkolással kapcsolatos szabályok
megtartásának hatékonyabb
ellenőrzése és a rendszeres
járőrszolgálat megszervezése.
Az eltelt időszakban megállapítható, hogy a megújult vezetés
és az állomány az elvárásokat a
létszámhoz mérten próbálja teljesíteni. A testület elismerését és
köszönetét fejezte ki a Kiskőrösi
rendőrkapitányság vezetése és
a teljes személyi állomány felé a
városi rendezvényeknél (Tésztamajális, Sárfehér Napok, VIII.
Fogathajtó Európa-bajnokság)
nyújtott szakszerű és eredményes tevékenységükért.
A következő pontban Izsák
Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést fogadta
el és két határozat végrehajtási
határidejét 2013. december 31.
napjáig meghosszabbította. A
határozatok végrehajtása időközben megtörtént.
A Képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg a 2013. évi
költségvetés I-III. negyedévi
végrehajtásáról. Az előterjesztés
új összetételben készült, mivel
átfogta az időszaki változásokat,
bemutatta az elért eredményeket és rávilágított olyan költségvetési tervezési elvárásokra,
mint a fizikai besorolási létszám,
a gazdasági társaságok üzemeltetési gyakorlata. A tájékoztatót
a Képviselő-testület egyhangú
szavazással tudomásul vette.
A tájékoztatóban leírtakkal
megegyezően a Képviselő-testület rendeletet alkotott a 2013.
évi költségvetési rendelet módosításáról. Ez a már megtörtént
változások technikai átvezetésére irányult és a rendelet
13/2013.(XII.18.) szám alatt
került kihirdetésre.
Hatodik napirendi pontként a
2014. évi költségvetési koncepció
újratárgyalása szerepelt. A testület a jogszabályi előírásoknak
megfelelően, illetve az időközben
felmerült Jogi- Pénzügyi és Vá-
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Önkormányzati hírek
rosfejlesztési Bizottsági javaslat
alapján harmadik alkalommal
tárgyalta az előterjesztést. Az
elkészített anyagok időállóságát mutatja, hogy az időközben
kihirdetésre került és a Magyar
közlöny 2013. évi 216. számában
közzétett 2013. évi CCXXX.
Törvény - Magyarország 2014.
évi költségvetéséről – szerint a
város részére járó támogatások
összege majdnem megegyező a
koncepcióban szereplő összegekkel.
Újszerű a koncepciónál,
hogy a fejlesztési feladatok között egy „rangsor”
került felállításra: szennyvízberuházás(korszerűsítés),
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok, parkolási rend
kialakítása, weboldal fejlesztése,
közvilágítás felújítása, közutak
karbantartása. Természetesen
az igények mindig meghaladják
a pénzügyi lehetőségeket, de
nem felejtettük el a kerékpárút
befejező munkáit, az autóbuszvárók pótlását stb.
A Képviselő-testület eleget tett
a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak, amikor
elfogadta 2014. évi munkatervét. Ez valójában egy iránytű
a munkák szervezéséhez, a
tényleges gyakorlatot azonban
az élet írja.
A Képviselő-testület 14/2013.
(XII.18.) szám alatt önkormányzati rendeltet alkotott a filmforgatás célú közterület-használatról. Akik nézték a televíziós
közvetítést azok tudják, hogy
ez egy érdekes helyi jogszabály,
mely Izsák esetében állapít meg
tényállásokat, míg az engedélyezést a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal végzi.
A következő rendeletet már az
élet íratta azzal, hogy bevezette
az önkormányzati segély fogalmát és több területen következetesebb eljárás lefolytatását írja
elő. Az önkormányzati segélyben
egyesült a „régi” átmeneti segély,
a temetési segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás.
Már most szeretném felhívni a
segélyben, a lakásfenntartási
támogatásban, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők
figyelmét, hogy alapvető szabályok vannak a lakókörnyezetükkel kapcsolatban. Ha ezek a
feltételek nem teljesülnek, akkor
nem lehet hivatkozni a hivatal,
a jegyző vagy bárki „rossz indulatára, stb.” mert ezek alapvető
követelmények a jogosultság
megállapítására. Mivel a felsorolt jogcímeken több millió forint
kerül kifizetésre,- melyben jelentős állami támogatás is szerepel,
és ezért a felhasználás (elszámolás) fokozottan ellenőrzött- így
rendszeresen, akár havonta
is ellenőrizni kell a folyósítási
feltételek - esetünkben a rendeletben előírtak - teljesítését. És
ez nem akarom vagy szeretem
kategória.
Az előző pontbéli szigorhoz
kapcsolódik Izsák Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására vonatkozó előterjesztés elfogadása

is. A Kormány – a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatalon keresztül – kiemelt célellenőrzés
keretében vizsgálja ebben az
évben a központi költségvetési
pénzeszközök felhasználását,
ezen belül a működő eljárási,
elszámolási és felelősségi szinteket.
A tizenegyedik napirendi pont
keretében Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések
tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta. Szükségesnek
tartja, hogy a Hivatal fokozott
figyelmet fordítson a lakosság
naprakész tájékoztatására, informatikai rendszere biztosítsa
a határidők megtartását és az
eljárások gyors és szakszerű
lefolytatását, továbbá kerüljön
végrehajtásra a szükséges eszközfejlesztés és újuljon meg a
város honlapja. Itt elhangzott
- bár semmiféle helyi szabályzat
nem írja elő – hogy a testületi
előterjesztések is kerüljenek fel
a város honlapjára.
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 23 hallgató
részére 4.000,- Ft/hó/fő támogatást biztosított a 2014. évi
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében, míg a három
„B” típusú pályázó részére 3x10
hónap (6 egymást követő tanulmányi félévre) vonatkozásában
ugyancsak biztosítja a fenti
támogatást. Ez 1.000 Ft/fő/hó
összeggel magasabb az előző
évekhez képest, ami valójában
duplázódik a pályázati kiírás
szerint, mivel azonos összeggel
az állami költségvetés is támogatja a továbbtanulókat.
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete hét kérelmező részére 2013. szeptember
1-től 2014. június 30-ig tejredő
időszakra 2.000,- Ft/fő/hó továbbtanulási támogatás kifizetését rendelte el. Ebben a
támogatásban azok a középiskolai tanulók részesülhetnek,
akik legalább 4,0 tanulmányi
eredményt érnek el. Sajnos 3
kérelmező ezt nem tudta teljesíteni, így részükre nem volt
megállapítható a támogatás.
A következő napirendi pont keretében a 2014. évi költségvetés
végrehajtásához szükséges hitelek felvételéről döntött a Képviselő-testület. Az elmúlt évben
kialakított gyakorlatnak megfelelően a munkabér hitelkeretet
10 millió forintban (előző évben:
16,7 millió), a likvidhitel keretet
10 millió forintban (korábban 60
millió) határozta meg. A fennálló folyószámlahitelt (8.046.115
Ft) működési hitellé alakította
át, mely 2014. évben bekerült az
adósságkonszolidáció körébe.
A Képviselő-testület nem támogatja költségviselési megállapodás megkötését Dunaújvárosi Megyek Jogú Város
Önkormányzatával, mivel Izsák
önkormányzat illetékességi
területén is működnek köznevelési intézmények és ezek
fenntartási, működési költségei

a várost terhelik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 76.§ (3) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló
XXXI. törvény 151. § (2) bekezdése alapján lehetőség van arra,
hogy a települési önkormányzatok működési költségeik csökkentéséhez az ellátott tanulók
után a lakóhely szerinti önkormányzattól támogatást kérjenek, de annak megfizetése nem
kötelező. Egy egyedi döntésről
volt szó, amikor izsáki lakóhellyel rendelkező, de Dunaújvárosban tanulmányokat folytató
hallgató után a város közel 100
ezer forint/tanév támogatást
kért. Ha ezt támogatnánk,
akkor ez költségvetésünk szempontjából beláthatatlan következményekkel járna. Döntésünk
előtt kikértük a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Elnökének állásfoglalását.
A testület a védőnői álláshelyre
pályázat kiírásáról szóló előterjesztést elfogadja, a pályázati
kiírás közzétételét az előterjesztésnek megfelelően elrendelte,
ami azóta megtörtént.
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő–testülete hozzájárult,
hogy a saját tulajdonát képező
izsáki 0280/8 és 0280/11. hrsz-ú
ingatlanok között lévő – 0280/37.
hrsz-ú kivett út szakasza a benyújtott változási vázrajz alapján kialakításra kerülő 0280/4.
hrsz-ú ingatlan mellé kerüljön
kialakításra. A kialakítással és
a változás átvezetéssel kapcsolatos költségeket Kovács András
6070 Izsák, Szabadság tér 28.
szám alatti lakost terhelik, aki
az áthelyezéssel kapcsolatos
munkákat úgy köteles elvégezni, hogy azok a környező ingatlanok tulajdonosait az időszaknak megfelelő munkavégzésben
nem akadályozza.
Mondok József polgármester
tájékoztatójában elmondta,
hogy szakemberek bevonásával megkezdődött a parkolási
rend kialakítása, de ennek
jelentős költségei lesznek a
KRSZ- táblák kihelyezése vonatkozásában. Megköszönte
a Magyar Közútnak az IzsákKisizsák között elvégzett burkolatjavítási munkát. A Holló
utcai ingatlanban elindult a
közfoglalkoztatottak oktatása december 1-től. Jelenleg 41 hallgató vesz részt az
oktatásokon, négy hónapon
keresztül, Izsákiak mellett fülöpszállási tanulók is vannak.
A közmunkaprogram keretén
belül a Munkaügyi Központ
finanszírozza a költségeket. A
külterületi utak rendbetétele
megtörtént. Elmondta, hogy
50 családnak még ebben az évben fát szeretnének kiosztani
rászorultsági alapon. Tájékoztatta a testületet, hogy előzetes
információk szerint Izsákon
Fogathajtó Világbajnokságot
tudnak szervezni. Bahreinből
is megkeresték, hogy 2014.
május 30.-án szeretnék bérbe
venni az izsáki lovaspályát egy
rendezvény lebonyolítására.

KÖZMEGHALLGATÁS

Évente egy alkalommal a munkatervben foglaltak szerint (a
költségvetési koncepció tárgyalásával egy időben) a Képviselőtestület közmeghallgatást tart.
Mondok József polgármester
köszöntötte a közmeghallgatáson résztvevőket. Megállapította,
hogy a Képviselő-testület 8 tagja
jelen van és a lakosság részről 2
fő jelent meg. Tájékoztatójában
ismertette a város 2013. évi
feladatait, a pályázati eredményeket, az átszervezések tapasztalatait és a városi rendezvények
sikerességét. Elmondta, hogy „A
pénzügyi forrásokat megfelelően
használták fel, szerény mértékű
adósságrendezést is elért a város
az állam részéről. 2013-ban
csak pozitív eredmények születtek. Köszönetet mond a civil
szervezeteknek, egyházaknak,
a lakosságnak, a Képviselő-testületnek és az önkormányzat
minden dolgozójának az egész
éves munkájáért.”
Józsa István izsáki lakos
hozzászólásában a város adósságállománya felől érdeklődött
és elmondta, hogy: „Véleménye
szerint eredményes volt a 2013as év. Azonban még mindig
sokan panaszkodnak, hogy sok
kisutcát kellene felújítani, mert
vannak nagyon rossz utak. Pl. az
Erkel Ferenc utca. Egyetért az
önkormányzat intézkedéseivel.
Még nincs itt a tél, de kéri, hogy
az önkormányzat a közintézmények előtt majd takarítsa el
a hóakadályokat. A Bajcsy Zs.
utcában van egy nagy nyárfa,
javasolja, hogy azt, ha lehet vágja
ki az önkormányzat és adja oda
a rászoruló családoknak. Kb. 4
éve özv. Balogh Józsefné beadott
egy kérelmet, hogy utcája végén
tegyenek fel egy lámpát, mert
nem belátható az útszakasz.„
Mondok József polgármester
válaszában elmondta, hogy:”
Izsáknak volt tartozása, mert
a szennyvíz üzemeltetési jogot
meg kellett vásárolni. A hitelállomány itt maradt, a vízvezetékrendszert és a szennyvízüzemet
bérbe adták. Szerény mértékű
volt Izsák város tartozása. 14
út felújítására már kértek árajánlatot, várják, hogy legyen
pályázat rá. Sajnos közel négy
éve nem volt már olyan pályázat,
aminek keretén belül lehetőség
lett volna ezeknek az utcáknak
a felújítására. A pályázatok mindig feltételekhez kötöttek. Az önkormányzat mindig igyekszik az
intézményei előtt eltakarítani a
havat. Idén is eleget tesz ennek,
sőt idén segítségére lesz a gréder
is, hótoló berendezéssel. Az említett fa kivágását felülvizsgálják.
A közvilágítást is feljegyzik, és
utána járnak.
Drahos Ilona izsáki lakos
elmondta, hogy: „Kérdésére
választ kapott. Az útfelújításokkal kapcsolatban érdeklődött
volna.”
A közmeghallgatás Góhér Zoltán képviselőnek a vízszállító
autók közlekedésével kapcsolatos - Mária utcai lakók által kér
t- bejelentésével ért véget.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013.
(XIII.18.) önkormányzati rendelete
A filmforgatás célú közterület - használatról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésben és a mozgóképekről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében
és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az
egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint
egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény
98.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
A Képviselő-testület a filmforgatás célú közterület – használattal
összefüggő, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvényben ( a továbbiakban: Mgtv.) meghatározott képviselő-testületi hatáskörök
gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
2.§
Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület- használat iránti kérelmet nyújtottak be a már benyújtott kérelem az
elbírálás során elsőbbséget élvez.
3.§
(1) Az Mgtv. Szerinti hatósági szerződés abban az esetben
hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételeket teljesítését
vállalja a hatósági szerződésben:
a.) az eredeti állapot helyreállítását,
b.) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben és tisztán tartását,
c.) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d.) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,
e.) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában (Izsáki Hírek, Izsáki Televízió), továbbá
f.) a filmforgatás miatt vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az
önkormányzat felé érvényesített kárt is.
2.) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában az
adott közterületre vonatkozóan érvényes közterület – használati
szerződés van, a közterület – használat hatósági szerződés szerinti
jóváhagyását meg kell tagadni.
3.) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak
a kérelmezőnek, akinek a közterület – használati szerződése
a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület – használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg,
vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul
használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette
meg, vagy annak, akinek a kérelem benyújtását megelőző 2 éven
belül az Önkormányzattal szemben bármilyen kiegyenlítetlen
tartozása volt.
4.§
A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható,
valamint a rendkívüli természeti események esetén az Önkormányzat az akadály elhárítása után az esetleges kártalanítást
vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra
a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.
5.§
(1) A filmforgatás célú közterület – használatért fizetendő díj
megegyezik az Mgtv. 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.
(2) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi
területnek számít a Dózsa György, a Kossuth Lajos és a Szabadság tér.
(3) A kérelmező a közterület – használati díj megfizetése alól
abban az esetben mentesíthető, ha a filmforgatás közérdekű
célt szolgál. A közérdekű célt az Izsáki Polgármesteri Hivatal
igazolja. Közérdekű célnak minősül különösen az önkormányzat,
az önkormányzat intézménye. Az önkormányzat tulajdonában
álló gazdasági társaság, az oktatási, kulturális, tudományos és
ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás
6.§
(1) A filmforgatás célú közterület – használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb, parkolás) nem haladhatja
meg a teljes közterület 80 százalékát. Ezen belül a technikai
kiszolgálás, stáb, valamint a parkolás céljára történő közterület
– használat nem haladhatja meg a teljes közterület 40%-át.
(2) A filmforgatás célú közterület – használat időtartama nem
haladhatja meg a 14 napot.
(3) Ünnepnapra filmforgatás célú közterület – használat nem
hagyható jóvá.
(4) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos
vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület – használó
köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
7.§
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A közterület használatról és a közterületek rendjéről szóló
7/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a a következő (4)
bekezdéssel egészül ki.:
(4) Izsák Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületeknek filmforgatás célú használatra vonatkozóan ezen rendelet
rendelkezéseit a filmforgatás célú közterület használatról szóló
önkormányzati rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
I z s á k, 2013. november 26.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁKI Hírek
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.18.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete( a
továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja és (2) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a
továbbiakban: Szt.) 10.§ (1)bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdés b.) pontjában, a 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, a
32.§ (3) bekezdésében, a 33.§ (7) bekezdésében, a 37.§ (1)
bekezdés d) pontjában, a 37/A.§ (3) bekezdésében, a 38.§
(9) bekezdésében, a 43/B.§ (1) és (3) bekezdéseiben, a 45.§ában, a 47.§ (2) bekezdésében, az 50.§ (3) bekezdésében,
az 58/B.§(2) bekezdésében, a 62.§ (2) bekezdésében, a 92.§
(1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a 92/B.§ (1)
bekezdés a) pontjában és a 132.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya – az Szt. 3.§ (2)-(4) bekezdéseiben
foglalt eltérésekkel – kiterjed Izsák város közigazgatási
területén élő:
- magyar állampolgárokra,
- bevándoroltakra és letelepedettekre,
- hontalanokra,
- a magyar hatóság által menekültként elismert és a
- az Szt. 6.§-ában és a 7.§ (1) bekezdésében meghatározott
személyekre.
Feladat és hatáskör gyakorlása
2.§
Az Szt-ben megállapított feladat –és hatáskörök gyakorlását a Képviselő-testület az alábbiak szerint ruházza
át:
a.) Egészségügyi és Szociális Bizottságra:
- ápolási díj (43/B.§ (1) bekezdése)
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás
b.) Polgármesterre:
- önkormányzati segély (16.§ (3) bekezdése)
3.§
(1) A polgármester, illetve az Egészségügyi és Szociális
bizottság által hozott határozatok ellen a kézhezvételtől
számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet
fellebbezni.
(2) A fellebbezést a polgármester az iratok csatolásával
a Képviselő-testület következő ülése elé terjeszti.
Eljárási rendelkezések
4.§
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket
a polgármesteri hivatal Ügyfélszolgálati irodájában lehet
szóban, vagy írásban előterjeszteni.
(2) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet
során az azonnali intézkedést igénylő ügyben a kérelmet
távbeszélő útján is elő lehet terjeszteni. Az így előterjesztett kérelemről hivatalos feljegyzést kell készíteni, mely
tartalmazza az ügyfél nevét, lakcímét a kérelem tartalmát
és az előterjesztés időpontját.
(3) A veszélyhelyzet elmúltával az ügyirathoz csatolni
kell az Szt. 18.§-ában előírt nyilvántartás vezetéséhez
szükséges adatokat.
(3) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásoknál nincs
lehetőség az elektronikus hatósági ügyintézésre.
5.§
(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint családja
adatairól, vagyoni és jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A
kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18.§. a-i ) pontjában
részletezett nyilvántartási adatokat.
(2) A jogosultság megállapításakor az Szt. 10.§ (2) –(9)
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni.
(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához,
ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető, hogy a
jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb
jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező külön határozattal kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól
a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
szerinti forma-nyomtatványon nyilatkozzék.
(4) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban
szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások
és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.
6.§
(1) A szociális rászorultságtól függő ellátások igénylése
esetén a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy saját
ellátására kötött-e tartási- életjáradéki- vagy öröklési
szerződést.
(2) A jövedelem hitelt érdemlő módon történő igazolására
eredeti (vagy hiteles másolat formájában készült) okirat
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fogatható el, mely egyebekben lehet: a munkahely által
kiállított átlagkereset-igazolás, a fizetési jegyzék, a postai
feladóvevény, nyugdíjszelvény, a pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, stb. Az alkalmi munkából
származó jövedelem alkalmi munkavállalói könyvben, a
munkáltató bejegyzésével igazolható.
(3) A kiadások hitelt érdemlő módon történő igazolására
eredeti (vagy hiteles másolat formájában készült) okirat
fogatható el, mely egyebekben lehet: a közüzemi vagy
egyéb szolgáltató által kiállított számla, a pénzintézeti
igazolás, befizetési csekkszelvény, postautalvány, nyugta,
szállásadó írásbeli nyilatkozata (albérleti díj esetén), a
gyermektartás kedvezményezettjének írásbeli nyilatkozata, háziorvos igazolása (gyógyszerköltség esetén), stb.
(4) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén szükséges a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjával való együttműködés tényének igazolása is.
(5) Ha kétség merül fel a kérelmező nyilatkozatának,
illetve az által szolgáltatott adat, tény vagy körülmény
valódisága tekintetében, a kérelem elbírálására nézve
hatáskörrel rendelkező szerv köteles a tényállást megfelelően tisztázni. Ebből a célból a polgármesteri hivatal
– a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával
– megkeresi az illetékes adóhatóságot, jövedelem igazolásokat szerez be, környezettanulmány készítését indítványozza, stb.
(6) Ha a szükséges okiratok, igazolások nem állnak
rendelkezésre, de a kérelmet haladéktalanul kell elbírálni, mert a késedelem életet, egészséget, testi épséget
veszélyeztetné, a kérelmező nyilatkozata – melyet az
irányadó időszakra forrásonként és személyenként köteles megtenni – is elfogadható, de utólag köteles az előírt
dokumentumokat 15 napon belül pótolni.
(7) A kérelmet érdemi döntésre a polgármesteri hivatal
ügyintézője készíti elő. A tényállás feltárása során nincs
szükség olyan körülmény, tény, adat igazolására, amely
az önkormányzat, illetve a Hivatal nyilvántartásaiban is
szerepel, illetőleg amelyről hivatalos tudomása van. Ha
jogszabály vagy e rendelet nem rendeli el, és a kérelem
érdemi elbírálása szempontjából az nem szükséges, környezettanulmányt nem kell készíteni abban az esetben, ha
a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a hatóság
- szociális vagy gyermekvédelmi ügyben - a jogosultság
megállapítása szempontjából szükséges körülményeket
már feltárta, és alapos okkal feltehető, hogy azokban
- a hatóság előzetesen lefolytatott vizsgálatát követően
– lényeges változás nem következett be.
(8) Amennyiben a kérelmező az általa kért helyett más
szociális ellátásra lenne jogosult, erre a körülményre a
kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel
kell hívni, illetve – ezzel egyidejűleg – a megfelelő kérelem
nyomtatványt részére meg kell küldeni.
A szociális ellátás folyósításának módja és ideje
7.§
(1) Az e rendelet alkalmazásával megállapított pénzbeli
rendszeres szociális ellátást a tárgyhónapot követő hónap
5. napjáig átutalással kell kifizetni.
(2) Az e rendelet alkalmazásával megállapított önkormányzati segélyt az arról szóló határozat kézhezvételét
követő 2. napon belül a Hivatal pénztárában kell a
jogosult, vagy annak törvényes képviselője, alakszerű
meghatalmazottja számára kifizetni.
(3) Az e rendelet alkalmazásával természetben megállapított szociális ellátást az arról szóló határozat kézhezvételét követő 5. napon belül a határozatban megjelölt
helyen, formában és módon kell folyósítani.
(4) Ha az eseti ellátás haladéktalan folyósítása szükséges azért, mert az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott
határidő megtartása életet, egészséget, testi épséget,
vagy az ellátás törvényes célját veszélyeztetné, a Hivatal
- a döntésről szóló határozat szerint - haladéktalanul
gondoskodik a folyósításról.
(5) Amennyiben az ellátás célját a jogosultnak való közvetlen kifizetés (átutalás) veszélyezteti, a pénzbeli ellátás
– ha azt jogszabály nem zárja ki – a hatáskörrel rendelkező szerv határozata alapján annak a szolgáltatónak (pl.
közüzem) vagy intézménynek (pl. iskola) is közvetlenül
megfizethető (átutalható), amelynek a jogosult érdekében
visszterhesen nyújtott – a szociális ellátást megállapító
határozatban megjelölttel egyébként megegyező – szolgáltatása miatt jogosulttal szemben pénzkövetelése áll
fenn.
Az ellátás nyilvántartása, nyilvántartás, a szociális ellátás módosítása
8. §
(1)A jegyző az e rendelet szerinti szociális ellátások
megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása, módosítása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás az e rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározottakat a valóságnak megfelelően tartalmazza.
(2)
A jegyző a rendszeresen folyósított szociális
ellátás időtartama alatt is folyamatosan vizsgálja, hogy a
nyilvántartásában szereplő adatok, tények, körülmények
megfelelnek-e a valóságnak, és a jogosultság feltételeinek
változása alapján kezdeményezi a szociális ellátás meg-
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szüntetését vagy módosítását.
(3)A rendszeresen folyósított szociális ellátás jogosultság
feltételeinek változását az igénylő a változás bekövetkeztétől, illetőleg a tudomásra jutástól számított 15. napon
belül köteles a Hivatalban bejelenteni.
A jogosulatlan ellátás megszüntetése, visszafizetése,
méltányosság
9. §
(1) Meg kell szüntetni az ellátás folyósítását, ha
a) a kérelmező a jelen rendeletben, illetve az Szt.-ben
meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett
eleget
b) a kérelmező szándékosan valótlan adatokat közölt,
vagy olyan körülményeket hallgatott el, amelyek alapján
nem lett volna jogosult a támogatásra
c) ha a jogosultság feltételei megszűntek
(2) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátás megszüntetéséről vagy módosításáról, a jogosulatlanul igénybe
vett ellátás megtérítéséről, elengedéséről, a részletfizetés
engedélyezéséről a szociális ellátás iránti kérelmet első
fokon elbírálni jogosult szerv határozatban dönt.
(3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás meg kell téríteni.
Ha a megtérítés elrendelésére kerül sor a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, valamint a kamat összegét
az (2) bekezdésben meghatározott szerv elengedheti,
illetve csökkentheti.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott méltányosság
gyakorlására az e rendeletben meghatározottak alapján
jogosult kérelmezővel kapcsolatosan van lehetőség, kizárólag az alábbiak szerint:
a) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét nem éri el a jogosulatlanul
felvett ellátás megtérítése elengedhető,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó részére indokolt esetekben legfeljebb 12 havi részletfizetése engedélyezhető.
II. FEJEZET
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Aktív korúak ellátása
Rendszeres szociális segély
10.§
1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki
az ellátásra jogosultság kezdő napján a rá irányadó
nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 14 éven aluli
kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő
gyermekek valamelyikére tekintettel már személy nem
részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban
vagy gyermekgondozási díjban, terhességi – gyermekágyi
segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást
biztosító intézményben (Gyvt.41.§ (3) bekezdés), illetve
óvodában, vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani
a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként
köteles együttműködni az Izsáki Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal ( a továbbiakban: Családsegítő
Szolgálat, melynek keretében:
a) nyilvántartásba véteti magát,
b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik,
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat,
d) teljesíti a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó, e rendelet 13.§ (1) bekezdésében meghatározott
feltételeket.
(2) A Családsegítő Szolgálat a nem foglalkoztatott
személyek szociális helyzetének,korának, mentális és
egészségügyi állapotának megfelelő, egyénre szabott beilleszkedést segítő programot( a továbbiakban: program)
határoz meg.
(3) Az együttműködési program típusai:
a) munkavégzésre, átképzésre irányuló program,
b) életvitel, életmód megváltoztatására irányuló program,
c) egészségi állapot megőrzésére irányuló program,
d) munkaképességet megőrző program,
e) alkalmi munkavállalást elősegítő program,
f) szociális helyzet romlásának elkerülését célzó program,
g) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozások,
h) egyéb a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő
program.
(4) A nem foglalkoztatott segélyezett a beilleszkedési
programban aktívan részt vesz. A programban való részvétel megtagadása, illetve nem együttműködő magatartás
esetén a bonyolító a szociális segély összegének csökkentésére, vagy folyósításának megszüntetésére tesz javaslatot
a hatáskör gyakorlójának.
(5) Nem együttműködő a nem foglalkoztatott segélyezett, ha a beilleszkedési ( együttműködési) programban
megjelölt időpontokban a szervezőnél a javasolt foglalkozásokon, tanácsadáson, oktatási, képzési programokon
nem jelenik meg és hiányzását hitelt érdemlően igazolni
nem tudja.
(6) A távolmaradást az akadályoztatás( betegség, külföldön tartózkodás stb.) megszűnésétől számított 8 napon
belül kell igazolni. Az elfogadható dokumentumok: orvosi (
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szakorvosi, kórházi) igazolása, útlevélben szereplő bejegyzés, a külföldi tartózkodást igénylő okra utaló igazolás.
Közcélú foglalkoztatás
11.§
(1) A közcélú foglalkoztatással kapcsolatos szervezési és
adminisztrációs feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja
el, melynek keretében belül vezeti az összes jogszabályban
és egyéb jogi eszköz által meghatározott nyilvántartást,
az elvégzett munkáról munkanaplót vezet, előkészíti a
szerződéskötéseket, elvégzi a közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő pénzügyi-számviteli és munkaügyi
feladatokat, elkészíti a jelentéseket, stb.
(2) A közcélú foglalkoztatás területei különösen az alábbiak lehetnek:
a) környezetgondozás (közterület-gondozás, község
rendezés, stb.),
b) környezetvédelem (parlagfű irtás, belvíz elleni védekezés, egészséget veszélyeztető gyomnövények eltávolítása,
illegálisan lerakott szemét eltávolítása, stb.)
c) közreműködés az intézmények szakmai és szakmai
munkát segítő tevékenységében (rendezvény szervezés,
közművelődési munka, takarítás, stb.)
d) településgazdálkodás (hóeltakarítás, útépítés és javítás, karbantartás, kőművesmunkák elvégzése, erdők
tisztítása, külterületi munkák elvégzése, stb.)
e) személyi szolgáltatások (idős- vagy gyermek gondozás,
ebédkihordás, postai küldemények kihordása, stb.)
f) egyéb a közfoglalkoztatás törvényben meghatározott
rendeltetésének megfelelő munkavégzés.
(3)Az a aktív korúak ellátására jogosult személy, akinek
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége [továbbiakban:
Kirendeltség)munkát ajánlott fel, köteles
a) a Kirendeltség által kötött együttműködési megállapodásban meghatározott foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatónál (VISEMUD Bt. 6070. Izsák, Bercsényi utca
13. szám) megjelenni és a foglalkoztatásához szükséges
foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot elvégeztetni,
b) az I. fokú munkaköri alkalmasság szakvélemény egy
példányát a Polgármesteri Hivatalnál leadni,
c) mint a Polgármesteri Hivatal által munkavégzésre
kiközvetített személy foglalkoztatási helyén a közcélú
munkát elvégezni.
Aktív korúak ellátása folyósításának feltételei
12.§
(1) Az aktív korúak ellátása megállapításának, valamint
folyósításának feltételeként az Szt-ben megállapított
feltételeknek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban már részesülő személy köteles lakókörnyezetének
rendezettségét biztosítani.
(2) Az aktív korú ellátásra jogosultnak a lakókörnyezete
rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a
kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, a járda
tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának fenntartása, valamint az ingatlan
higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie.
13.§
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy lakását,
udvarát és környezetét, abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha
a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 10 cm-t,
b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület
10 %-ánál nem foglal el több területet és a magasságuk
nem haladja meg a 15 cm-t,
c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edény (120
vagy 80 literes kuka) kétszeres űrtartalmánál több – felhalmozott- háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt,
sem felhalmozott állapotban,
d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll
rendelkezésre, melynek a tisztasága is megfelelő – nincs
nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét
az udvaron a trágyalé,
e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az
állatok elkóborlását, és a kisgyermekek járdára, vagy
utcára kiszaladását,
f) a tüzelőnek való rendezett formában felhalmozva és
nem szétszórtan található,
g) a ház előtti csatornarendszer tiszta, nincs teledobálva
szeméttel, a csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld
és növények nem akadályozzák,
h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat
és a kilátást az úttestre,
i) a művelésre alkalmas - nem parkosított földterületen
zöldség, gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására
szánt növényeket termesztenek.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosult kérelmének
kézhezvétel követő 8 napon belül környezettanulmányt
készíteni, melyben rögzíteni kell a kiindulási állapotot.
A környezettanulmányt a Hivatal megkeresése alapján a
Családsegítő szolgálat készíti el.
(3) A kérelem mellékletét képezi az a nyilatkozat, amelyben az aktív korúak ellátására jogosult vállalja az együttműködést az önkormányzattal és amelyben tudomásul
veszi, hogy a támogatás bármikor felfüggeszthető, ha a

. oldal
határozatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.
(4) Az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatnak tartalmaznia kell:
- az együttműködési kötelezettség módját,
- a környezettanulmányban rögzített hiányosságok felsorolását és megszüntetésének módját,
- a hiányosság megszüntetésének határidejét,
- a rendszeres ellenőrzésről szóló tájékoztatást,
- az ellenőrzésre jogosultak beosztását,
- a meghatározott kötelezettségek nem teljesítésének
következményeit.
Normatív lakásfenntartási támogatás
14.§
(1) A normatív lakásfenntartási támogatás benyújtójának, illetve az ellátás jogosultjának a kérelem formanyomtatvány benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy lakókörnyezete rendezettsége megfelel a 13.§ (1) bekezdésében
meghatározott feltételeknek.
(2) A kérelem elbírálása előtt helyszíni környezettanulmányt kell végezni és rögzíteni kell a kiindulási állapotot.
Amennyiben az nem felel meg a fenti szabályoknak, akkor
5 napos határidő kitűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítani.
(3) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor az Szt.
38.§ (9)- (10) bekezdései szerint kell eljárni.
Ápolási díj
15.§
(1) Ápolási díj állapítható meg – a jegyes kivételével
- annak a hozzátartozónak( Ptk. 685.§. b. pontja) is, aki
18. életévét betöltött tartósan beteg, állandó gondozásra
személy gondozását, ápolását végzi.
(2) Állandó ápolási, gondozási tevékenység: a fürdetés,
öltöztetés, élelem elkészítése és étkeztetés, mosás, egyedi
fűtésű lakás esetén a fűtés, orvosi ellátás biztosítása és
mentális ellátás.
(3) A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe
vehető egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló
esetén annak 150 %-a.
(4) Ápolási díjat nem lehet megállapítani, ha az ápoló
és az ápolt személy eltartási szerződést kötött. Erről a
kérelmezőnek kell nyilatkoznia.
(6) Amennyiben az ápolást végző személy a (2) bekezdés
szerinti feladatait két napon túl, illetve szükség szerint
nem teljesíti az a kötelezettség nem teljesítésének minősül.
Önkormányzati segély
16.§
(1) Önkormányzati segélyben kell részesíteni kérelemre
és hivatalból azokat a személyeket, akik megfelelnek az
Szt. 45.§ (4)- (9) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek és az egy főre számított havi családi jövedelemhatár
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 százalékát.
(2) A kérelem benyújtására és az eljárás lefolytatására e
rendelet 4-6 §-aiban leírt szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az önkormányzati segély nyújtásával kapcsolatos
hatáskört 20.000 Ft összegig a polgármester gyakorolja.
(4) Amennyiben egy határozatban több alkalommal
történő segélyezésre kerül sor, úgy fel kell sorolni a
későbbi kifizetések időpontjait és a megállapított segély
összegét.
(5) Ha a jogosult a tárgyévben több alkalommal részesül
önkormányzati segélyben, részére első alkalommal készpénzben kell folyósítani.
(6) Amennyiben a kérelemből vagy az eljárás során kiderül, hogy a szociális segélyre közüzemi díjak kifizetése
céljából van szükség, dönteni kell a fizetési kötelezettség
közvetlen átutalásáról.
17.§
(1) Az önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kölcsön formájában is nyújtható, ha a kérelmező igazolja, hogy olyan tehermentes
vagyontárggyal ( ingatlan, személygépkocsi), rendelkezik,
melynek értékesítése és értéke megfelelő biztosítékot
jelent a segély visszafizetésére.
(2) A kölcsön nyújtásával kapcsolatos szabályokat, annak
összegét, időtartamát és visszafizetés módját és a megfizetés elmaradásának következményeit szerződésbe kell
foglalni. A kölcsön nyújtásának tényét ingatlan fedezet
esetén az ingatlan-nyilvántartásba, gépjármű esetében a
törzskönyvi nyilvántartásba kell bejegyeztetni.
Természetben nyújtott szociális ellátások.
70 év feletti személyek szemétszállítási díjának átvállalása
18.§
Ha Izsák Város Önkormányzatának éves költségvetése
előirányzatként is biztosítja, a településen lakóhellyel
rendelkező 70 éven felüli egyedül élő személyt a szilárd
hulladék tárolásával, elszállításával kapcsolatos közterhének mértékében – 70. életéve betöltését követő év első
napjától – kérelmére az Önkormányzat az Szt. 47.§ (1)
bekezdés c) pontja alapján természetben nyújtott önkormányzati segélyben részesíti oly módon, hogy köztartozását a szolgáltató irányában rendezi.
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Köztemetés
19.§
(1) A köztemetés az elhunyt vallása szerinti szertartással, a legegyszerűbb szolgáltatások igénybevételével
szervezhető meg.
(2) A Képviselő-testület mentesíti az eltemetésre köteles
személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha
a költségek megfizetése a kötelezett és közvetlen családja
megélhetését veszélyezteti, nem rendelkeznek rendszeres
jövedelemmel vagy az nem éri el a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj összegének kétszeresét és a hagyatéki
eljárás során megállapításra kerül, hogy értékesíthető
vagyona az elhunytnak után nem maradt fenn.
Közgyógyellátás
20.§
(1) A települési önkormányzat a szociálisan rászorult
személyeknek méltányossági közgyógyellátást biztosít.
(2) A méltányossági közgyógyellátás igénybevételének
feltételei:
a.) az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 százalékát nem
haladja meg és
b.) az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátási költsége
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20
százalékát eléri.
(3) A méltányossági közgyógyellátási kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában kell
benyújtani.
(4) A kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm.
rendelet 35.§.(1)-(3) bekezdéseiben meghatározott mellékleteket és csatolni kell a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának igazolását, hogy a
kérelmező alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult
ellátására.
Szociális szolgáltatások
Alapszolgáltatások
21.§
(1) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) nappali ellátás.
Étkeztetés
22.§
(1) Az étkeztetés biztosítása a Royalsekt Zrt-vel kötött
szerződés alapján az általuk üzemeltetett konyhán keresztül történik.
(2) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászoruló személynek kell legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről gondoskodni, aki azt önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képes biztosítani.
(3) Rászoruló az igénylő, ha:
a) 60. életévét betöltötte, vagy
b) egészségi állapota, vagy
c) fogyatékossága, vagy
d) szenvedélybetegsége, vagy
e) hajléktalansága
akadályozza a napi egyszeri meleg étel előállításában.
(4) Az étkezés iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani a rendszeresített formanyomtatványon.
(5) A térítési díj összegét e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
Házi segítségnyújtás
23.§
(1) A házi segítségnyújtás a Gondozási Központ által
foglalkoztatott hivatásos gondozónők útján történik,
az Szt. 63.§ (9) bekezdésében meghatározott kötelező
feladataként a gondozási szükséglettel rendelkező, házi
segítségnyújtást igénylő személyek részére.
(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Gondozási Központban kell benyújtani, melyhez csatolni kell
a 5. §-ban foglaltakon túl az egészségi állapotról szóló
igazolást.
(3) A benyújtott kérelmeket átruházott hatáskörben az
Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el.
(4) Amennyiben a házi segítségnyújtás keretében étkezés is biztosításra kerül, akkor a személyi térítési díj
összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi
jövedelmének 30 %-át.
(5) Az elszámolás alapjául az étkezők nyilvántartása
szolgál, mely tartalmazza az igénybevett étkezési napokat
és adagszámokat.
(6) A nyilvántartás alapján havonként kell összesítést
készíteni és arról értesíteni kell a gondozottat, aki fizetési
kötelezettségének a tárgyhót követő hónap 10. napjáig
köteles eleget tenni.
(7) Amennyiben fizetési kötelezettségének a gondozott
nem tesz eleget, úgy a fizetés esedékességi hónapjának
utolsó napjával a kihordást meg kell szüntetni és intézkedni kell a hátralék beszedésére.
(8) A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell
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fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
Családsegítés
24.§
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt.
64.§.-ában meghatározott családsegítés alapszolgáltatást
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül
biztosítja.
Nappali ellátás
25.§
( l) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nappali ellátást hajléktalan személyek és elsősorban a
saját otthonukban élő:
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) az Szt. 93.§ (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg- gyógyintézeti
kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben
képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló
fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra,
társasa kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeketnapközbeni étkezését
(2) A nappali ellátás iránti kérelmeket a Gondozási Központban kell benyújtani, melyhez csatolni kell az 5.§-ban
foglaltakon túl az egészségi állapotról szóló igazolást.
(3) A benyújtott kérelmeket átruházott hatáskörben az
Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el.
(4) Az alapszolgáltatásért térítési díjat kell fizetni,
melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az elszámolásnál a 27.§ (5)- (7) bekezdését kell alkalmazni.
III. FEJEZET
Szociálpolitikai Kerekasztal
26.§
(1) A Képviselő-testület helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre Izsák Város szociális szolgáltatástervezési
koncepciójában meghatározott feladatok megvalósulásának és végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
(2) A kerekasztal tagjai:
a) Izsák Város Önkormányzata Szociális –és Egészségügyi Bizottsága képviselője,
b) Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata
vezetője,
c) Izsák Város Gondozási Központ vezetője,
d) Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub képviselője,
e) Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesülete képviselője,
f) Református Egyházközség képviselője,
g) Római Katolikus Egyházközség képviselője.
IV.FEJEZET
Záró rendelkezések
27. §
(1) E rendelet 2014.január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a
4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet, valamint az
azt módosító 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet és a
9/2012.(VI.6.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
I z s á k, 2013. december 10.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
1.számú melléklet a 15/2013.(XII.18.)önkormányzati
rendelethez!
Szociális alapszolgáltatások térítési díja
1.) Étkeztetés
580,-Ft
2.) Házi segítségnyújtás
783,-Ft

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.18.)önkormányzati
rendelete Izsák Város Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2)
bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény alapján - figyelemmel az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásától kiadott 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendeletben foglaltakra- Izsák Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R.)

2014. január 20.
2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2013.
évi költségvetésének
főösszegét
1.212.669 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét
1.212.669 ezer forintban,
b) költségvetési kiadás összegét
1.212.669 ezer forintban
állapítja meg.
(2)Az Önkormányzat költségvetéséből a kötelező feladatok
ellátását biztosító
előirányzat főösszege:
1.149.520 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak előirányzata: 63.149 ezer Ft.
2.§
A R. 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek
főösszege 1.212.669 ezer forint, melynek forrásonkénti,
illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését
az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek
támogatás összege 376.944 ezer Ft, melynek részletezését
a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
3.§
A R.4.§ (1) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lépnek:
(1) Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak
előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel
határozza meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen: 554.358 ezer
Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:
180.201 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
47.141 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
218.836 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
88.103 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások:
10.000 ezer Ft
(4) Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási bevételeit
és felhalmozási kiadásait feladatonkénti és finanszírozás
részletezettséggel a rendelet 2.-3. számú melléklete tartalmazza.
4.§
A R. 6.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.178.215 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását
a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 616. 541 ezer Ft-ban határozza
meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások
189.726 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás
33.094 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
8.751 ezer Ft.
- dologi és egyéb folyó kiadások
39.731 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai
88.103 ezer Ft.
- egyéb működési célú támogatás
10.000 ezer Ft,
- tartalék
10.047 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások
426.815 ezer Ft, melyből
- beruházások
387.603 ezer Ft
- felújítások
14.602 ezer Ft
- fejlesztési célú céltartalék:
24.610 ezer Ft.
5.§
A R.8.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési
Központ 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét
204.208 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése
a következő:
a) működési bevételek:
179.055 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
168.690 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 204.208 ezer
forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások
190.484 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
67.875 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
18.036 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
104.573 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások
13.724 ezer Ft
- ebből: egyéb felhalmozási kiadás
13.724 ezer Ft
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2013. december 18-án lép hatályba.
I z s á k, 2013. december 17.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Farsangi finomságok

Farsangi
részeges csirke

Hozzávalók:1 közepes méretű, egész csirke, 10-15 dkg
füstölt szalonna, 10 dkg vaj,
3-4 dl fehérbor, só, bors, majoránna
Elkészítés: A csirkét megmossuk, és alaposan besózzuk. Sót kívül és belül is
bőven tehetünk rá, a külső
részre borsot, a belsőre pedig
majoránnát is tegyünk. A
csirkét mindenhol leöntjük
olvasztott vajjal, és aláöntjük
a fehérbort. Fóliával lefedjük,
enyhe tűzön sütjük, közben
folyamatosan ellenőrizzük,
hogy kell-e pótolni a bort. Mikor a hús puhára sült, vékony
szalonnaszeletekkel borítjuk
be, majd a sütőbe visszatéve
ropogósra sütjük.

Farsangi boros, paradicsomos sertéscomb

Hozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 2 zsemle, 10 dkg
gomba, 25 dkg sárga- és fehérrépa, zeller vegyesen, 1
tojás sárgája, 3 dl fehérbor,
1 paradicsomlé, 1 csokor petrezselyem, 1-2 ek. olívaolaj,
szegfűbors, fehérbors, só
Elkészítés: A gombát vékony szeletekre vágjuk, és
kevés olajban megpirítjuk. A
zöldségeket feldaraboljuk és
megpároljuk. Összekeverjük
a gombát és a párolt zöldségeket, és hozzáadjuk az apróra
vágott petrezselymet. A zsemléket beáztatjuk a fehérborba,
alaposan kinyomkodjuk. Az
így kapott keveréket ledaráljuk, majd hozzáadjuk a tojást
és a fűszereket. A húst 4-5
nagyobb darabra vágjuk, és
alaposan kiklopfoljuk. A szeletekre tesszük a tölteléket,
majd felgöngyöljük. A tekercseket kevés olajban pirosra
sütjük, végül hozzáadjuk a
paradicsomlevet és egy kevés
bort. Akkor kész, amikor már
teljesen megpuhult. Akkor
szeletekre vágjuk és tetszés
szerinti körettel tálaljuk.

Farsangi fánk

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1
tojás sárgája, 2,5 dkg élesztő,
8 dkg margarin vagy vaj, 3 dl
tej, 4 ek cukor, 1-2 dl olaj (sü-

téshez, a serpenyő méretétől
függően), 1 cs vaníliás cukor,
porcukor a, meghintéshez,
gyümölcslekvár, só
Elkészítés: Langyos tejben
felfuttatjuk az élesztőt és hozzáadunk 1 ek cukrot. A lisztet
és a sót összekeverjük, hozzáadjuk a cukor maradékát,
a vaníliás cukrot, alaposan
összekeverjük. Ezután következnek a folyékony adalékok:
fokozatosan hozzákeverjük a
felfuttatott élesztőt, a kicsit
megolvasztott margarint és
a tojás sárgáját. Alaposan
összedolgozzuk, majd amikor
egyenletes lett a tészta, letakarjuk egy konyhai kendővel
és rátesszük a fűtőtestre vagy
más langyos helyre. Kb. kétszeresére dagad 1 óra alatt.
Mikor kész, egy meglisztezett
nyújtódeszkán kb. 1,5 cm vastagságúra nyújtjuk, és kerek
alakúra szaggatjuk őket egy
belisztezett pogácsaszaggatóval. A körök közepét az
hüvelykujjunk segítségével
mindkét oldalon benyomjuk, hogy elég mély gödör
keletkezzen. Egy serpenyőben, forró olajon néhány perc
alatt kisütjük a fánkokat,
majd meghintjük porcukorral.
Szalagossá tehetjük fánkunkat, ha sütéskor az olaj nem
egészen a fánk feléig ér. A
gödröcskékbe lekvárt teszünk
tálaláskor.

Farsangi becsinált
leves

Hozzávalók: 40 dkg disznóhús, 20 dkg sárga- és fehérrépa vegyesen
10 dkg zeller és karalábé
vegyesen, 1 csokor petrezselyem, 2 dl tejföl, 2 tojás sárgája, 2 ek olívaolaj, 1 ek ecet,
só, bors
Elkészítés: Az apró kockákra
vágott húst megpirítjuk egy
kis olajban, megsózzuk, majd
felengedjük kb. 1 l vízzel.
Amikor a hús már félig puhára főtt, hozzáadjuk az apróra
vágott fehér- és sárgarépát,
petrezselymet, és folytatjuk
a főzést. Mikor a hús teljesen
megpuhult, a levest levesszük
a tűzről, és hozzákeverjük a
tojás sárgájával összekevert
tejfölt és az ecetet. További
tejföllel tálaljuk.

Száz éve kezdődött!
Előadássorozat az I világháborúról.
Február 26. (szerda) 17 óra:
Przemysl ostromai 1914-15-ben.
Március 5. (szerda) 17 óra: Az osztrák-magyar hadsereg támadása Dél-Tirolban 1916-ban.
Március 12. (szerda) 17 óra: Katonáink vitézsége az I.
világháborúban.
Helyszín: Táncsics Mihály Művelődési Ház
Előadó: Pintér István történész
A belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!
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ITV-20 - visszatekintő sorozat

Húsz éves az Izsáki Televízió

Az ITV stábja 1994-ben Szrapkó István, Tetézi Lajos, Szekér
István, Tetézi Attila, Mihály Szilvia, Vargáné Nagy Katalin
2013. december 19-én múlt
húsz éve, hogy először jelent
meg a mára már jól ismert ITV
embléma az izsáki képernyőkön.
Ekkor kezdte meg működését
az Izsáki Televízió. Ahhoz, hogy
ez megtörténhessen bizonyos
előzményekre is szükség volt.
Részben technikai jellegű, részben műsorkészítési jellegű lépések kellettek, ahhoz, hogy végül
megszülethesse, s elindulhasson
a rendszeres helyi adás. De nem
hagyható figyelmen kívül egy
harmadik, igen jelentős, országos szintű momentum sem, a
rendszerváltás. Mivel valójában
ez tette lehetővé a helyi újságok, televíziók megjelenését. A
szocialista rendszerben ugyanis
nem nagyon kedvelte a központi
hatalom az ilyesféle kezdeményezéseket, így elvétve voltak
csak ilyen jellegű orgánumok.
Ennek ellenére mi már 1988-ban,
a kábeltévé hálózat kiépítésének
kezdetén tájékozódtunk egy esetleges helyi stúdió kialakításának
lehetőségeiről.
Az alábbiakban egy kis összefoglalót olvashatnak televíziónk
születéséről, történetéről. Először a technikai körülmények,
feltételek megteremtéséről.
Az 1980-as évek végén kezdődött komolyabban elterjedni a
műholdas tévéműsor-szórás a
világban, s egyre többen kezdtek
a szabadon fogható műsorok
iránt érdeklődni Magyarországon
és persze Izsákon is. Rövid időn
belül igen felfokozott lett ez az
érdeklődés, hiszen akkoriban
hazánkban csupán két adás volt
fogható a Magyar Televízió 1-es
és 2-es műsora. Utóbbi valójában
csak egy fél csatorna volt, hiszen
szűkített műsoridőben sugárzott.
(Az első magyar műholdas adó, a
Duna TV. 1992-ben kezdte meg
működését.) Gombamód szaporodtak az országban a nyugaton
már évtizedekkel korábban létrehozott kábeltévék, melyek központi parabolaantennával fogták
a műholdas adásokat és egy úgynevezett fejállomáson keresztül
osztották szét, s továbbították
kábelen a műsorokat az előfizetőkhöz. Ez jóval praktikusabb
megoldás volt, mintha mindenki
külön-külön vevőegységeket,
antennákat szereltetett volna
fel. Ez a rendszer automatikusan adta az ötletet, s egyben a
lehetőséget, hogy e kábelre helyi

műsort is feltegyenek.
Az izsákiak érdeklődését is
hamar felkeltette a lehetőség
és 1988-ban a községi tanács
szervezésben, a Kecskeméti
Gelka Vállalat kivitelezésében
megkezdődött a helyi kábeltévé hálózat első szakaszának
kiépítése a Kossuth téren és a
Kecskeméti úton. A hálózat építésével párhuzamosan nálunk is
azonnal felvetődött a helyi stúdió
létrehozásának a gondolata.
Akkoriban a budapesti Híradásipari Szövetkezet gyártott kis
tévéstúdiókhoz felszereléseket,
ezért Vízi Mátyás tanácselnökkel
felkerestük a céget, hogy tájékozódjunk egy esetleges ilyen beruházás költségeiről. A rendkívül
magas ár miatt azonban a helyi
stúdió akkor nem valósult meg.
Ám ennek ellenére még abban
az esztendőben megtörtént az
első helyi adás, mégpedig élőben.
Egy, az Áfész-áruháztól kölcsönkapott, majd később megvásárolt
Panasonic típusú kis kamerát
a fejállomásra kapcsolva élő
egyenes adásban közvetítettük a
községi pártértekezletet. Ekkor
még csupán a Kecskemét úti
házak néhánya volt a rendszerre
kötve, de akik látták az adást igen
nagy örömmel fogadták, s látszott, hogy volna igény egy ilyen
programra. A közvetítést magam
és Szrapkó István végeztük, a
technikai feltételek megteremtésében Jurászik Sándor, a GELKA
izsáki dolgozója segített.
Az első korai kísérletet követően
- végül már a rendszerváltás után
-, 1993. december 19-én jött el az
idő, amikor vezetésemmel végül
megkezdte működését az Izsáki
Televízió, heti kétszeri 1-1 órás
helyi műsorral. Munkatársak
akkor: Vargáné Nagy Katalin,
Szrapkó István, Szekér István,
Mihály Szilvia, Tetézi Attila
voltak.
Az induló technikai háttér az
úgynevezett VHS szisztémára
épült, amely valójában házi videó
rendszer volt, korlátozott szín és
hangminőséggel, valamint igen
időigényes és nehézkes, lineáris
vágási, szerkesztési lehetőségekkel, Működőképes forma volt,
csak igen macerás. Egy-egy kisfilmre, riportra akkor úgy tudtuk
a narrációt felmondani, hogy
félszemmel a képernyőt kellett
figyelni, hol tart éppen a képi
anyag, a másik szemmel meg a

szöveget figyelni és olvasni. Így
néhol érdekes hanghordozás jött
össze. Érezhető, hogyan próbálunk igazodni a képhez, hol lassítva, hol gyorsítva. Kalandos volt,
de működött. Később az SVHS
rendszerre való átállással (melyet
az Izsáki Áfész anyagi támogatásával tehettünk meg) ezek a feltételek javultak. Majd a 2000-es
évek közepén az önkormányzat
beruházásával áttérhettünk egyrészt a DIVICAM professzionális
kamerákra, másrészt a számítógép alapú szintén professzionális
nonlineáris rendszerű vágásra,
szerkesztésre. Ezek már olyan
minőséget tudnak, hogy országos
tévéknek is készítünk, készítettünk több anyagot. Munkánkat
két fővel végezzük, időnként
külső segítséggel (pl. élő közvetítéseknél, nagyobb események felvételénél egy plusz operatőrrel),
ami behatárolja mennyi műsort
tudunk elkészíteni. De az is
meghatározó tényező, hogy hány
esemény történik a városban.
Nyilván ezen tényezők szabta
kereteknek megfelelő mennyiségű szerkesztett műsort tudunk
hétről-hétre összeállítani, s a
heti két adásnapon adásba tenni
(előtte az iskolások mindig lelkes
csapata által készített Kölyök TV.
műsora látható), a többi időben
képújság fut a helyi csatornán,
illetve (2000. augusztus 15. óta)
élő közvetítésben láthatók a képviselő-testületi ülések.
A helyi stúdió létrehozását
megalapozó mozgóképes dokumentumgyűjtés, műsorkészítés,
az 1980-as évek elejétől indult.
Ekkor kezdtem 8 mm-es kisfilmeken dokumentálni a községi
eseményeket, beruházásokat.
1984. október 31-ére készült el
ezekből az első községi filmhíradó
(alkotók: Tetézi Lajos, Szrapkó
István, Papp Marianna). A VHS
kamerák megjelenésével, a ’80as évek második felétől már
videószalagra rögzítettük az
anyagokat. Előbb egy Panasonic
kis kézi kamerát vettünk, melyet
vezetékkel kötöttünk össze egy
nagy videomagnóval, majd egy
Panasonic M5-ös camcordert,
amely már a kazettát is fogadta,
így jóval mobilabbak lettünk.
Televíziónk 20 éves évfordulója
alkalmából visszatekintő sorozatot indítunk. Az év folyamán
sorra vesszük a régi adásokat,
de az ITV létrejötte előtt készült felvételekből is készítünk
majd összeállítást. Megidézve
ezekkel egykori eseményeket, s
velük olyan izsákiakat is, akik
már nincsenek köztünk. Bízunk
benne, hogy nézőink szívesen
nosztalgiáznak majd a képernyők
előtt. Kicsit újra élve e két (a korábbi anyagok jóvoltából három)
évtized történéseit. Nem kevesen
ezt egykori önmagukkal szembesülve tehetik, hiszen Önöknek, Önökről készültek ezek az
anyagok. Az „Ez már történelem
– ITV20” című sorozatunkkal köszönjük meg Kedves Nézőink 20
éves érdeklődését, bízva további
figyelmükben is. Tetézi Lajos
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Decemberi események
Zeneiskolások adventi hangversenye
2013. december 14-én, szombaton délután került
megrendezésre, a már hagyományosnak mondható
zeneiskolások adventi hangversenye. A szépen felújított és feldíszített, karácsonyi hangulatban pompázó
Művelődési Házban csendültek fel a szép dallamok.
A zeneiskolás gyerekek megörvendeztették a közönséget a különböző hangszereken bemutatott
zeneművekkel, karácsonyi dalokkal.
Betlehemes játékot is előadtak az iskola citerásai
és énekkarosai. Igazi kuriózum volt a hangverseny
végén Farkas Orsolya tanárnő csodálatos hegedűjátéka. Szép ráhangolódás volt minden résztvevőnek
ez az adventi program a karácsony ünnepére.
Bíró Jánosné

után kívántak mindenkinek áldott karácsonyt.
Utána a zeneiskolások, énekkarosok egy betlehemes játékot mutattak be sok verssel, énekkel,
citeraszóval. A közönség gyönyörködhetett a kis
furulyazenekar és a hegedűsök zenei előadásában
is. Ezzel a szép délelőttel mindenki ráhangolódott
a közelgő ünnepekre. Igazi ajándék volt mindannyiunknak a gyerekek szereplése, örömteli játéka.
Penczné Oláh Ibolya
Tanulmányi verseny

* Karácsonyvárás
December 20-án ünnepi műsorral készültek az
iskola diákjai. A néptáncot oktatókkal, kollégákkal,
szülőkkel összefogva, úgy érzem, megható, bensőséges előadást láthattak a meghívott vendégek és
az intézmény tanulói. Gyönyörű díszlettel, sok-sok

Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd verseny
December 12-én rendeztük meg a felső tagozatosok
részére a Szép Magyar Beszéd versenyt, amelynek
eredményei:
5. évfolyam
I. helyezett: Horváth Szandra 5.a
II. helyezett: Horváth Szabina 5.a
6. évfolyam
I. helyezett: Miskovicz Alexa 6.b
II. helyezett: Fucskó Panna 6.b
7. évfolyam
I. helyezett: Csontos Viktória 7.a
II. helyezett: K. Szabó Márta Inez 7.b
8. évfolyam
I. helyezett: Lakos Lilla 8.c
II. helyezett: Kett Anikó 8.a
A helyezést elértek tárgyjutalomban részesültek.
Az akasztói körzeti versmondó versenyen Andrási
Brigitta (8.c) tanuló különdíjat kapott szavalatáért.
Ezúton is gratulálunk neki!
Sport

Kistérségi úszóverseny

jelmezt felhasználva adtak elő a drámaszakkörösök
egy Luca napi népszokást, majd a 6 éves Jézus gyerekkorát idézték fel. Végül egy rövid pásztorjáték
Decemberben rendezték meg a kistérségi úszóversenyt Kiskőrösön, 10-én az alsósok, 12-én a felsősök
versenyét. 25 m-es távon, mell- és gyorsúszásban
lehetett versenyezni. Az előfutamok időeredményei
alapján a legeredményesebbek jutottak be az A (1-4.
hely) és a B (5-8. hely) döntőbe.
Alsósaink a szoros küzdelemben sajnos nem jutottak be a legjobb nyolc közé. Felsőseink közül a
mell- és a gyorsúszásban is voltak döntőseink. A IV.

2014. január 20.
korcsoportosok között a mellúszást Varga István
nyerte meg, Vida Izsák hetedik helyezett lett. A
gyorsúszásban Varga István második, Vida Izsák
pedig harmadik helyezést ért el.
Csapattagok:
II. korcsoport: Nagy Márk, Kovács Eliz, Juhász
Veronika és Geiger Dávid
III. korcsoport: Juhász Sámuel
IV. korcsoport: Sörös Viktor, Prikidánovics Márk,
Vida Izsák, Varga István és Szűcs Máté
Szabó József
Torna
Ebben a tanévben megváltoztatták a torna diákolimpiai szabályait. Összevonták az „A” és a „B”
kategóriát, így az egyesületi (profi) versenyzőkkel
együtt kell az amatőr tornászoknak versenyeznie.
2013. december 13-án rendezték meg Kalocsán a

XIX. Öcsi-Bácsi Torna Kupát. Alsós és felsős fiú
csapatokkal vettünk részt a versenyen. Ez a kupa
volt az első alkalom, hogy egy ilyen összevont mezőnyben versenyezhettünk.
Eredményeink:
II. korcsoport – 4. hely (Bárdi Áron, Csősz Tamás
és Fekete Lajos)
III-IV. korcsoport – 5. hely (Bárdi Márk, Konkoly
Dominik és Kovács Milán), 8. hely (Varga István és
Vida Izsák), 10. hely (Hajma András, Langó Barnabás és Mózes László)
Szabó József
Foci
– December 17-én került megrendezésre az SNI
III. korcsoportos fiúk számára a Megyei Teremlabdarúgó Torna, a hagyományos „Luca-kupa”, ahol az
izsáki csapat III. helyezést ért el. A Legjobb kapus
különdíját Patai Dávid kapta.
– A Bozsik Intézményi Program téli tornáinak első
fordulói lezajlottak minden korcsoportban.
– Január 8-án a IV. korcsoportos fiúk a Teremlabdarúgó Diákolimpia körzeti selejtezőjén I. helyezést
értek el.
– Január 10-én a IV. korcsoportos fiúk a Bugac-kupán (teremlabdarúgó tornán) I. helyezést értek el. A
Legjobb kapus különdíját Vida Izsák kapta.

Üzlethelyiség
kiadó!
Kiadó
a Szabadság tér 30. alatti
üzletházban
(a postával szemben),
a volt IZSÁK KINCSEI
üzlet helyisége!
Tel.: 06-20-214-1572
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A katolikus hitoktatásról…
A cím már némi kételyt is
felvethet. Hogy lehet hitet
oktatni? Hogy lehet tanítani
azt, ami talán nincs is? És
mégis. Tennünk kell valamit,
de nagyon jól! Valahogy ilyen
érzésekkel vágtunk bele a
2013 – 2014-es tanévbe.
Már májusban sejthető volt,
hogy a gyerekek számában
nem lesz hiány. Elmondhatjuk azt is hogy az iskolával
már több évtizedes jó kapcsolatunk van! Mégis szorongva
léptük át a beépített órákat
jelző csengő meghallásakor
az osztályterem küszöbét.
Most kicsit más volt, mint
eddig. Valami új volt és valami
merész. Oktatni kell nevelni
lehet, heti egy órában a haladóbbakat és a teljesen kezdőket egyszerre nagy számban.
Persze soha nem látott adminisztrációt kér az állam
van amikor egy nap több
módosításban is, és minden
tiszteletünk az iskoláké, az ott
dolgozó irodistáké, az igazgatóké és a pedagógusoké. Nem
kis terhet kaptak és viselik a
lehető legnagyobb fegyelemben! Köszönjük ezt is nekik!
Szóval az óra. Többféle gyerekkel találkozunk, mint
ahogy azt írtuk is. Vannak,
akiknek természetes hogy hittanosok, akik természetesen
szentmisékre is jönnek, mert
a szülők „még” emlékeznek
arra az ígéretre, amit a gyermekük megkeresztelése előtt
tettek. Vannak, akik most tértek vissza, és nagyon örülünk
nekik. Akikre szintén büszkék
vagyunk, amikor látjuk, hogy
a gyermekeikkel beülnek a
templom padjaiba, - oda ahol
annak idején is ültek. Mintha az elmúlt évek után is a
megszokott helyükre tértek
volna vissza.
És vannak, akik még nem
találják a helyüket! Akik még
kicsit gyanakodva nézik ezt
a számukra új formát, kicsit
kritizálják, is talán egy kicsit
meg is morogják, de mégis
várnak valamit… Rájuk azért
vagyunk büszkék, mert mertek dönteni. S, ha félnek is kicsit és bizonytalanok, is mert
a lábuk eddig másfele járt, őket is bátorítjuk és biztatjuk,
hogy ne sajnálják Istenre az

időt! Merjenek áldozatot hozni Érte, hisz önmaguk lesznek
jobbak általa. Gyökössy Endre
mondta, hogy aki istentelen,
előbb utóbb embertelen is
lesz! Nem akarjuk se bizonyítani se cáfolni ezt a mondatot,
csak ki-ki gondolkodjon el,
hogy a gyerekkora óta jobb
vagy rosszabb lett-e a világ?
Hogy ha az Úr napját meg
nem szenteljük, vajon mi
többre jutunk? És ha megszenteljük, mit nyerünk vele?
Szokták mondani, hogy a
gyerekeken múlik a jövő!
Valóban: - milyen jövőt tudunk mutatni nekik? Milyen
lehet(ne) a jövő Isten nélkül?
Hatalmas falakat kellene építeni hogy, legyen közbiztonság, az iskolában a pedagógus
védett legyen, már most is
több helyen rendőrt vesznek
fel, .. és sorolhatnánk. Ez egy
Isten nélküli jövő. De lehet
olyan jövő is, ahol a kerítéseket lebontják, és az emberek
boldogan és békében is élhetnek, ha van Istenünk, ha
van olyan felsőbb törvény a
szívükben, amit Isten írt meg,
és azt követve élnek.
Mindez a jövő nem rajtunk
kívül kezd el épülni akár jó,
akár rossz irányban! Ezt a jövőt
mi kezdjük el építeni, ma! A mi
döntésünkön elhatározásunkon múlik, hagy akarunk-e
jobb világot magunknak, a
gyerekeinknek, az országnak!
Ha ez a rendszer marad akkor
újabb beiratkozás következik
majd az újabb elsősöknek és
ötödikeseknek. Nem a hittanóra fogja megoldani a gondjainkat! Ez Isten kompetenciája
és a mi ráhagyatkozásukból fog
alakulni. A lehetőséget adja és a
kegyelmét. Merjünk, akarjunk
jobbak lenni mert ha merünk
és lépünk Isten is velünk fog
lépni! Ha tudunk nagylelkűek
lenni Isten is az lesz! Majd
negyven évig az ateizmus uralkodott az országunkban! Mi
lenne ha negyven évig kipróbálnánk, hogy Isten uralkodjon az
országunkban!?
Ja, igaz is: - becsöngettek!
Én indulok! Befejezésül: „Aki
engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet
világossága!” (Jn 8,12)
Földvári József - Tünde

Kedves Izsákiak!
A Tegyünk Izsákért Egyesület tagsága nevében szeretnénk megköszönni az
összes támogatónak, hogy
segítették egyesületünk
2013. évi sikeres működését, melynek köszönhetően
több kulturális programot
és sportrendezvényt is tudhatunk magunk mögött.
Amennyiben a továbbiakban is szeretnék támogatni

kezdeményezéseinket, úgy
adójuk 1 %-ával ezt megtehetik erre az adószámra:18369535-1-03
A 2014. évre pedig minden
kedves Izsákinak jó egészséget és eredményekben
gazdag boldog új esztendőt
kívánunk!
Tegyünk Izsákért
Egyesület vezetősége

11. oldal

POSTÁNKBÓL
Kutyavallomás

Én, a nyitott kapun át, a kis
barátom a szemközti telek
leomlott vályog kerítésének résén át bármikor akadálytalanul
kijuthatunk az utcára. Egyik
alkalommal egy autó fékcsikorgása zavarta meg önfeledt
utcai szórakozásunkat. Mint
kiderült, az ebrendészet kocsija
volt. Gazdijaink ekkor eskü
alatt vállalták, hogy többé nem
fogunk az utcára jutni. Egy barátunk vidéki barátja mesélte,
hogy őt egyszer elkapták, ám
volt chipje, így elengedték, mert
a gazdája nevét nem tudták
megnézni a hatóságnál, mivel
nem volt leolvasható.
A meseautó távozása után
a gazdim is elment, a kaput
újra csak nyitva hagyva. Ott

álldogáltam, mikor megláttam a kis barátom barátját,
aki az utcasarkon közeledett
felém. Üzentem is tőle nyomban a kis barátomnak, hogy
kijöhet már. Jött is, s indultunk nyomban a megszokott
módon bandába verődve, kezdődött a násztánc. Időközben
megérkezett Komondor bácsi
is. Mint afféle falkavezér megköveteli, hogy az utunkba kerülőknek ne legyen kegyelem.
Lehet az kerékpáros tanuló,
vagy haladó, vagy már csak
eldőlni tudó öreg nénike. Ellenőriztük, van-e bokavédője,
vett-e tiszta zoknit, stb. Az
öreg kandúr is támaszthatta
a létráját fára, falra, kerítésre,
hogy mihamarabb menedéket

Szépirodalom

Pista

Részegre itta magát. Az ital
volt a mindene. Az édesapja
is ivott, aki nem tért vissza
a háborúból, valahol az orosz
fronton esett el. Pista egyébként dolgos fiú volt. Az édesanyjával éltek egy szoba-konyhás földpadlós lakásban. Pista
anyja már megszokta, hogy
Pista fia – mert így szólította
a fiát – szombaton elmegy hazulról és csak vasárnap este,
vagy hétfőn reggel vonszolja
haza magát részegen, mocskosan, sárosan.
Néha meg is verte az anyját. A
lányok ki nem állhatták, pedig
jóképű fiú hírében állt. Vállas,
csontos, szúrós tekintetű legényvolt. Józan óráiban soha
senkinek nem ártott. A jószágokat szeretettel, hozzáértéssel
gondozta. Alkalmi munkából
élt és szépen keresett. Az édesanyja még akkor sem haragudott rá, ha megverte őt, mert
tudta, hogy megbánja.
Most is az utcán, az árokban

fetrengett és káromkodott.
Nem tudott, nem bírt kimászni az árokból. Éjszaka volt. A
kutyák ugattak. A kocsmában
mindig Pista volt az utolsó
vendég. Záráskor egyszerűen
kipenderítették az utcára.
Valahogy lecibálta magáról a
kabátot, mert azt hitte, hogy a
kabát miatt nem tud kikecmeregni az árok sáros aljáról. A
kalapját is ledobta és káromkodott, szidta az anyját, hogy
miért is hozta a világra. Valahogy mégis sikerült kimásznia
az árokból. Kabátját, kalapját
ott hagyta. Össze-vissza lépegetett, jobbra, balra dülöngélt.
Szidta a holdat, pedig szépen
világított, szép volt az éjszaka.
Öklével nagyokat csapott a
kerítésekre és ettől még dühödtebben ugattak a kutyák.
A kapu előtt hirtelen elvágódott. Valahogy lábra állt és
megtalálta a kapu kilincsét.
Bezuhant. Nagyot nyögött és
káromkodott. Több próbálko-

leljen előlünk. Csirkének, kacsának, tyúknak esélye sincs
a menekülésre. Egy kacsával
haza is szaladt a kis barátom.
Megdicsérhették, hozzon még.
Együtt a falu apraja nagyja,
indulhat a násznép, végig csatangoltuk a várost. Felvégtől
a főtéren át az alvégig. Társaink a zárt kerítések mögül
a város nyugalmát felverve,
vicsorogva kérdik, hogy ők
miért nem jöhetnek? Gondolom, azért mert az ő gazdáik
betartják a ránk vonatkozó
ebtartási rendeletet. Kutya
előírások lehetnek ezek, ám
szerencsére a mi gazdáink
nyilván nem ismerik ezeket.
Vagy csak kötelességtudatuk
nincs? Tényleg! Miért?
Lejegyezte és beküldte:
Szemerédi Mihály
zás után bejutott a konyhába.
Belerúgott a ládába, aminek
a tetején szemelt kukorica
volt szétteregetve. Szidta az
anyját, hogy miért alszik,
miért nincs a konyhában.
Ordítozott. Azt kiáltotta, hogy
megfojtja, ha nem jön ki hozzá
azonnal. Belerúgott a szoba
ajtajába, ami végighasadt és
kivágódva kinyílott. Pista a
lendülettől beesett. Csúnyán
szidta az anyját. Fel akart állni, de nem bírt. Megmarkolta
az ágy lábát. Ennyire részeg
talán még sosem volt.
Most megragadta az anyja
karját, amely lecsüngött az
ágy oldalán. Szidta, hogy nem
szól hozzá...
Másnap találtak rá Pistára.
Két kisfiú, akik szemben
laktak vele. Pattogatni való
kukoricáért küldte át őket az
édesanyjuk Pista anyjához.
Mivel senki nem nyitott ajtót,
a két gyerek a tehénistállóba
ment. Nagyon megijedtek a
kisfiúk, mert sosem láttak
még akasztott embert.
Budai Kulcsár János

Újévi gondolatok

Újévi koncert, bécsi keringőre

Szomjas a lélek a szépre;
a Te mélységes zenédre.
Hangok, rezgő hullámokon,
most lépek át az álmokon.
Keres, keres, sírva keres,
Te elrejtett hangodra les
látó szemem, nyitott fülem,
feszülten vár, hogy Te üzenj.
Mert ősi, mély emlékezet
őrzi tudását: jó veled.
Biztos megnyilvánulásod
segít tűrni a világot.
Ajándék idő, értelem,
zenél, a hangod száll velem.
Elmélyíti a csöndemet,
s dolgok értelmet öltenek.
Magyar Gyuláné

A végtelen sík kék egen mozdulatlan a fény,
de felragyog a szememben és ujjongva látok én.
A messzit látom, ami mély, a szürke tengerek
felszínén hullám, és a szél, épp most mozdítja meg.
Ki van velem a földön itt? Mozdulatlan a tér,
hol járom élettáncomat határolt idején.
Kering velem a szürke tér, én belesimulok,
suhanni vágyom végtelen útra, úgy mozdulok.
Szemem lehunyom, messze lát, befogja tág terét,
a láthatatlan látható, s lesz a nagy messzeség.
Előre, vissza, körbe jár, kering a testem itt,
valaki fogja két kezem, és szívéhez szorít.
Hallom, hogy csattan hangosan csapóajtó közel,
de átölel aki vezet, tudom, nem enged el.
Hiába rezg a félelem, erő lesz, és öröm,
annak, ki tart, és megemel, főhajtva köszönöm.
Csak lép a láb, de ott marad a helye kötött terén,
oly szép e tánc, bár vége már, a végső idején!
Bezárt szívemnek ajtaján most valaki belép,
megrezdül tőle, fellobog, és szikrázik az ég.
Az a parázs, amely fölött a pernye volt az úr,
felszítja bennem lángjait, s lelkem hozzá simul.
Magyar Gyuláné

Újévi keringő
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ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig	Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
kedd: 12-13 óráig	Dr. Bíró Sándor
76/374-844
13-16 óráig	Dr. Szántó Ágnes
76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig	Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
13,30-16 óráig	Dr. Bíró Sándor
76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig	Dr. Rigó József Zsolt
76/374-190
péntek: 12-13 óráig	Dr. Bíró Sándor
76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594
Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

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

Január 22. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Újbor szentelő 2013.
Január 23. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Kolon Kávéház
Január 28. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
Január 29. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Képviselő-testületi
ülés felvételről

Köszönjük

Január 30. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Ez már történelem – ITV20

Kedvezményes idegen nyelvi
képzés indul Izsákon
(angol – német kezdő – haladó)

19:40: Az Oltalom Alapítvány
egészségügyi sorozata

(válogatás 20 év műsoraiból) 1.

Kedvezményes idegen nyelvi képzés indul Izsákon
angol és német nyelvből kezdő és haladó szinten. A
TÁMOP 2.1.2 projekt alapvető célja a felnőtt lakosság
munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- Képes a megértést segítő technikákat alkalmazni,
- Képes az ismeretlen szavak jelentésére következtetni,
- Az elbeszélő technikák ismerete alapján képes egyszerű interakciókra, képes a beszélők motivációját
megérteni,
- Képes feltevéseit kifejezni, következményeket levonni,
- Képes a mindennapi szükségletekhez kapcsolódó
nyelvi kifejezéseket alkalmazni
- Képes egy beszélgetést elkezdeni, fenntartani,
- Képes megérteni és használni a mindennapi szavakat, kifejezéseket, fordulatokat.
A képzés hossza 60 óra, heti 2x3 órában, 20 oktatási
nap keretén belül, 12 fős csoportokban, várhatóan a
kora esti órákban. A tananyag és a tankönyv biztosított
a tanulók számára. A csoportok indítása a folyamatosan
történik.
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki
nem áll középiskolával, vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. (kivételt
képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők)
Tanfolyam díja: Egyszeri regisztrációs díj (1.200 Ft.),
amely összeget a tanfolyam sikeres teljesítésével visszatérítjük hallgatóink számára!
Szükséges a képzésen való aktív, legalább 80 %-os
részvétel, valamint a modulzáróvizsga követelményeinek legalább 60%-os teljesítése.
A tanfolyamok folyamatosan indulnak!
A tanfolyamra való jelentkezés feltétele a regisztráció!
Regisztrálni és érdeklődni lehet munkanapokon 8.0016.00 óra között Izsák Város Polgármesteri Hivatal
Titkárságán Krasznai Szilviánál a 76/568-063-as telefonszámon, vagy személyesen.

Február 5. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Újbor szentelő 2013. (ism.)
Február 6. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:00: Ez már történelem – ITV20
(válogatás 20 év műsoraiból) 1.
(ism.)

Február 12. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:35: Az Oltalom Alapítvány
egészségügyi sorozata
Február 13. csütörtök
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika
19:35: ITV Híradó
Február 19. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: ITV Híradó (ism.)
19:35: Ez már történelem – ITV20
(válogatás 20 év műsoraiból) 2.

Február 20. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:35: Az Oltalom Alapítvány
egészségügyi sorozata
20:25: Ez már történelem – ITV20
(válogatás 20 év műsoraiból) 2.
(ism.)

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák Hunyadi u 52. sz.
alatti családi ház eladó Érd.:
20/453-6344
Izsák központi részén, Fürst
S. u. 3.szám alatti családi ház
eladó. Érd.: 70-295-3477
Összkomfortos, felújított,
hőszigetelt családi ház eladó:
Izsák Séta u. 1. Érd: 20/2097822

Kiadó üzlethelyiség!

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

2014
„ KELL A VIGASSÁG, KELL A JÓKEDV!
Szeretettel hívunk, várunk Mindenkit a
KISIZSÁKI KULTÚRHÁZBA
FARSANGRA, BATYUSBÁLBA!
Időpont: 2014. Január 25. (szombat)
14 órától
ÁLARCOS bál a gyerekeknek,
jó zene, mulatság, tánc, kézműveskedés ,
vásár és TOMBOLA
Őzpörkölt, lángos, sütemény
a jókedvű adakozók által.
Anyakönyvi Hírek
Születtek: Gonda Attila László (anyja neve: Hábenczius Erzsébet), Polgári Áron (anyja neve: Virág Tímea), Kasziba Bence
(anyja neve: Szabó Kinga), Csányi Laura (anyja neve: Molnár
Ildikó), Kresznerits Ákos (anyja neve: Marosa Mónika), Ács
Bence (anyja neve: Lestár Enikő), Katona Noémi (anyja neve:
Mészáros Ilona)
Házasságkötés: nem történt
Meghaltak: Zakar Károly – 65 éves – volt izsáki lakos, Dr. Pap
Gyula – 78 éves – volt izsáki lakos, Lacza Lászlóné sz: Szabó Jolán – 85 éves – Izsák, Alma utca 16., Kovács Istvánné sz: Mezei
Borbála – 62 éves – Izsák, Mező utca 11., Mezei Gáborné – 87 éves
– Izsák, Fürst Sándor utca 1., Benda Pálné sz: Kapás Zsuzsanna
– 61 éves – Izsák, Szily Kálmán utca 16/B., Árpád Zoltánné sz:
Fülöp Gizella – 91 éves – volt izsáki lakos, Kiss Sarolta – 88 éves
– Izsák, Hunyadi utca 64., Németh Istvánné sz: Tóth Ilona – 76
éves – Izsák, Tavasz utca 7., Kovács József – 76 éves – Izsák,
Kossuth Lajos utca 92., Palotás Gergely – 60 éves – Izsák, Radnóti
Miklós utca 10.

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata
Felelõs kiadó: Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ
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