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Az ígéret kapujában
edzőjével,
Török Lászlóval
Keveseknek kijutó, ám sokak
álmában szereplő lehetőség
érte utol az alig 15 éves izsáki
Gréczi Mártont. A nagynevű
Bayern München hívta próbajátékra az U15-ös labdarúgó
válogatott középpályás játékosát, aki csapatában tavaly 27
gólt szerzett, idén pedig már
most 32-nél tart. Nem ez volt
Márton első találkozása a bajor csapattal, hiszen már nyolc
éves korában egy videofelvétel
alapján (melyet keresztapja
Kiss Csaba készített és küldött
ki Münchenbe) felfigyeltek
játékára, s ki is utazhatott.
Akkor azonban még túl fiatal
volt a közös munkához, de
ígéretet kapott, hogy figyelik
működését és vissza fogják
hívni. Erre most, áprilisban
került sor.
Marci a Mercedes Kecskeméti Labdarúgó Akadémia
tehetséges növendéke. Török
László, a KTE utánpótlás ne-

velési igazgatója szuperlatívuszokban beszél képességeiről:
„Alacsonyan van a súlypontja,
gyors, robbanékony és kiváló
a cselező készsége. Ha hozzá
kerül a labda, mindig történik valami. Tréfásan azt is
mondtam, hogy nekünk nem
kell Barcelonába mennünk,
ha Messit akarjuk látni, hiszen itt van nálunk kicsiben.”
Gondolom, akik járatosak a
foci világában tudják, nem
akármilyen összehasonlítás
ez! A szakember mindehhez
még azt is hozzátette, hogy
a Bayernnél biztosan nem
lesznek nála jobb játékosok a
korosztályában.
A fiatalember futball iránti
érdeklődése, tehetsége nem
véletlen, hiszen az egész család
e sportág művelője. Az édesapát, Gréczi Gábor korábbi
NB II-es játékost nem kell
az izsákiaknak bemutatni.
Ma is aktívan futballozik,

edzősködik, utánpótlást nevel.
Az édesanya Szilvia szintén
focizik és az izsáki női csapatot edzi, bátyja Kecskeméten
az NB I-ben futballozik, de
nővére számára sem idegen a
labda, ő is játszik az itthoni női
csapatban. S mindezek mellé
még az is tudható, hogy a
nagypapák is kiválóan futballoztak. Vagyis e családban valószínűleg genetikailag öröklődik a futball iránti tehetség.
Marci két edzésen játszhatott
most együtt bayernes kortársaival. Mint elmondta erős
munkát végeznek a német
fiúk. Kemény gyakorlatok,
erős, gyors passzok jellemzik
a kintieket. Ő gyorsan fel
tudta venni a tempót, ezért
úgy látja, hosszabb távon is
együtt tudna működni velük.
A németek is így látják, hiszen
máris újabb közös munkára
invitálták jövő áprilisra. Folytatás a 2. oldalon.

Izsáki Futó, Főző és Lovas Majális
Május 16-án szombaton
került megrendezésre
az önkormányzat szervezésében és finanszírozásával az a majális,
melyben a főzést, a futást, a lovakat és a focit
kedvelők egyaránt megtalálhatták a nekik tetsző
programokat.
De a népzene és a néptánc kedvelők is kaptak némi ízelítőt kedvelt
műfajukból. Egyszóval
színes kínálat várta a
közreműködőket és az
érdeklődőket a fogathajtó

A főzőverseny eredménye, marhapörkölt: 1.
Turcsán Lovastanya, 2. Varga Autókozmetika, 3. Hycomat Banditák. Birkapörkölt: 1.
T-HAME, 2. Matyi és a Hegedűs,
3. Sopronig Mászok

A program keretében vette át
Mondok József polgármester
a Németországban élő Takács
Gyula adományát, egy felszerelt
mentőautót. E gesztusért Mondok József, az Izsák Jószolgálati
Nagykövete címet adományozta
Takács Gyulának

A kecskeméti mentősök ingyenes
szűréseket végeztek, az arra vállalkozók gyakorolhatták, illetve
megtanulhatták náluk az életmentő lélegeztetés technikáját, e
mellett gyermekfoglalkozásokat
is vezettek

A 20 éves ágasegyházi Bóróka
Népdalkör kiváló hangulatot teremtett műsorával

Az idén 15 esztendős Sárfehér Néptánc Együttes fergeteges műsorral
köszöntötte a majális közönségét,
s e mellett még főztek is

A Marci (lila szerelésben labdával) a családdal,
melynek minden tagja – apa, anya, bátty és nővér
– a futball elkötelezettje

Izsáki Tészta
Majális
hetedszer

Folytatva a közel évtizedes
hagyományt, május 9-én
immár hetedszer került megrendezésre az Izsáki Tészta
Majális. A program idén
visszatért az indulás helyére,
a Vino étterem udvarába
és környékére. A hangulat, a megszokott családias
volt. Mint Prikkel László
szervező elmondta, hosszú
távon gondolkodik továbbra is a rendezvényről, s az
alapkoncepció sem változik,
a hagyományos magyaros
tésztaételek ünnepeként kívánják éltetni a programot.
Folytatás a 2. oldalon.

Ára: 150 Ft

A Tészta Majális fődíját, a Vándor Fakanalat idén
A Tészta Majális fődíját, a Vándor Fakanalat idén
Antal János, hortobágyi slambucával érdemelte
ki, második helyen a Sárfehér Néptánc Egyesület
csapata végzett hagyományos túrós csuszájával,
míg harmadik helyen Vida Lajos csapata végzett,
ők Pandúrgulyást főztek csipetkével. A standokat
értékelő Majális Szépe díjat az Ágasegyházi Nyugdíjas Hagyományőrzők, míg a Majális Kedvence
díjat a Borbarátok és Faragó Gábor csapata kapta
meg. A különleges ételek kategóriájában Davide
Gottardó kakaós és kávés tésztával készített rákja
és kagylója, valamint a Láng család Tésztás thaycsirkéje került díjazásra

A főző csapatok családi, baráti összeállításban indultak, s valamennyien igen jó hangulatban készítették az ételeket. A hangulathoz a jó beszélgetések, a koccintások és
a közös kóstolgatások nagyban hozzájárultak, ahogy a kellemes, már-már nyárias
időjárás is kedvezett a programnak, amely csak estefelé fordult kissé esősre

A csapatok hangulatos standokat
alakítottak ki, ahol a csapattagokon kívül másokat is szívesen láttak egy italra, pörkölt kóstolásra,
beszélgetésre

Tájkép főzősátrakkal

A foci Kisvilág Bajnokság dobogósai: 1. Izsáki Öregfiúk, 2.
Polgármesteri Hivatal, 3. Zöld
Nefelejcs
pályán.
Ami kicsit rontott a majálisozók kedvén, az a reggeli időjárás volt, ugyanis
kora reggel zuhogott az eső, majd a 7
órakor kezdődő hús kiosztásra szerencsére alábbhagyott, s néhány további
erőtlen kísérlet után feladta, s 11 óra
felé beköszöntött a kánikula.
Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
Azért ilyen távra, mert még
mindig nagyon fiatal Marci. A
hosszabb távú együttműködéshez
még idősödnie kell, de játékát
továbbra is figyelik, s számítanak rá. Ahogy itthon is, hiszen
hamarosan edzőtáborba vonul, s
a legközelebbi mérkőzésen a svájciakkal csapnak össze az U15-ös
válogatottal.
A szülők, a család természetesen
örülnek a nagy lehetőségnek. Az
édesanya Szilvi volt kint a fiúval,
s igen boldog, hogy ilyen lehetőség
adódott gyermeke számára.
Ezzel együtt a realitások talaján
állnak. A mostani megkeresést
egy nagy lehetőségnek látják,

melynek megvalósításhoz sokat
és kitartóan kell dolgozni. A tanulásban és a sportban egyaránt. A
kitartás megvan a fiúban, hiszen
nagyon szeret edzeni, céltudatos
és az egészséges önbizalma is
megvan a sporthoz. Eddig jó úton
jár. A pozitív tulajdonságokon
kívül azonban jó adag szerencsére
is szüksége lesz ahhoz, hogy nagy
dogokat vigyen véghez. De ha
már ennyit dolgozik érte, miért
ne lehetne szerencséje? – teszik
fel a szülők a kérdést. Amire a
válaszunk: tehetsége, szorgalma
mellé legyen szerencséje is és
öregbítse minél előbb a hazai
futball és Izsák jó hírét.
-tetézi-

Az Arany sárfehér Szőlő és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)
A korábbi szövetkezet záró és az
új szövetkezet alakuló közgyűlését május 21.én tartjuk, amelyre
a meghívót tagjainknak időben
postáztuk.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2014-ben végzett
munkákról. Előadó: Elnök
2. A 2014-es mérleg és könyvvizsgálói jelentés ismertetése,
tárgyalása és elfogadása. Előadó:
FB. Elnök
3. Határozathozatal a „Helvécia-Izsák Térsége Szőlő-és
Bortermelőinek Mezőgazdasági
Szövetkezete”-be beolvadásról.
Előadó: Elnök
4. Határozathozatal a HANGYA
COOP társulásban való részvételről Előadó: Elnök:
5. Egyebek
A közgyűlést határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2015. május 21.-én 17,30
órakor kerül sor a Gazdaköri teremben változatlan napirenddel,
amely a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
Meghosszabbították a gazdálkodóknak az egységes kérelem
benyújtási határidejét, akik így
egy héttel tovább, május 22-ig
nyújthatják be szankciómentesen
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés Hivatalhoz (MVH) az idei
kérelmeiket.
Egyre nevesebbek, kelendőbbek
a kunsági borrégió borai, egyre
több borászat készít kifogástalan
minőségű tételeket. Az ország
legkiválóbb rozéi kerülnek ki e

vidékről, amelyek nemzetközi
összehasonlításban is megállják
a helyüket, így lehetett kunsági
bor világelső Cannes-ban is – fogalmazott az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár a XVII.
Kunsági Borvidéki Borverseny
megnyitóján, Jakabszálláson.
A szőlő aranyszínű sárgaság
betegség terjedésének megakadályozásáról szóló növény-egészségügyi készenléti terv készült
a szőlő aranyszínű sárgaság
betegséget okozó fitoplazma
felszámolására. A bejelentési kötelezettség alá tartozó karantén
károsító szerepel az Európai Unió
tagállamainak közös karantén
listáján, így az ezzel összhangban álló, a növényegészségügyi
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001
FVM rendeletben. Cél, hogy
elősegítsék a Magyarországon
nem honos, nagy gazdasági és
környezeti kárt okozó zárlati
kórokozó terjedésének megakadályozását az észlelt fertőzésére
történő gyors és hatékony reagálás biztosításával.
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy
az AKG pályázatban résztvevőknek továbbra is biztosítani
tudjuk a kedvezményes talaj és
levélvizsgálati lehetőséget.
Az újjá alakult szövetkezet tagjai továbbra is kereshetnek bennünket, kérdéseikkel, személyesen, telefonon, vagy interneten
(aranysarfeher@sv-net.hu).
Vezetőség
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Mátyási József 250

A pásztoridilltől a gulyásnótáig

A Mátyási József Emlékkör és
a Bács-Kiskun Megyei katona
József Könyvtár szervezésében
dr. Csörsz Rumen István irodalomtörténész (MTA Bölcsészettudományi Intézet) előadását hallgattuk meg a „Nem középiskolás
fokon… sorozatban. Az előadó
a XVIII. századi magyar költők
kapcsolatát bemutatva a közköltészettel kalauzolt bennünket.
A magyar költészet nagyjait, Mátyásira hatást gyakorolt verselőket mutatta be: Gyöngyösi István,
Édes Gergely, Pálóczi Horváth
János stb. Előkerültek a népszerű
korabeli vőfélyversek és az akkori közönség soraiban népszerű
alkalmai versek. Petőfi Sándorra
gyakorolt hatások kimutatására
is sor került. Végezetül a Mátyási
által írt úgynevezett „gulyásnóta”
népdallá válása, a pásztorélet, a
szabadság iránti vágyódás kifejezései kerültek szóba. Ugyanakkor
Mátyási József költészetére hatással voltak az ókori klasszikusok
és a biblia költészete is. Utazásai
során megismerte a hétköznapi
emberek (pásztorok, számadók)
életét a jobbágykötöttségben élő
parasztok helyzetét.
Nekem, a szerény hallgatóság
egy tagjának eszembe jutott a
könyvek könyvéből „az énekek
éneke” egyes részletei „…mondd
meg nekem lelkem szerelme, hol
legeltetsz, merre legelteted nyájad…”. Bár ennek a szép versnek
a jelképrendszerét, allegóriáját
sokféleképpen értelmezték.
Ugyanakkor felsejlett előttem
Both Jenő boldog emlékezetű
magyartanárom, aki lyukasórára
feladta Arany János Toldi című
versének tanulását.

„Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel
nékem
Majd kilenc-tíz emberöltő régiségben „
A pásztoréletről Édes Gergely
tiszteletes úr is verselt a Petri
Gulyás címen:
„én vagyok a petri gulyás,
én őrzöm e gulyát nem más”
Mátyási és Édes Gergely kapcsolatát bizonyítja a tiszteletes úr,
1802-ben kelt verse:
„mint egy édeni kert,
mely isteni munka remekje
a gyönyörűségek kincseit ontja
reánk”
Mátyási József hosszadalmas
versében megismertet a szabad
pásztor élettel, a jobbágyok kötöttségeivel:
„Öt bojtárnak vagyok fejedelme,
Úgy böcsülnek: gazdám ő kegyelme
Gulya fekszi körül cserényemet,
Hat komondor strázsál engemet”
Szerencsére jól látható a fiatalság

Izsáki Tészta Majális
hetedszer

Első szentáldozás után
Lásd, mindég én jövök el hozzád,
beszélgetni, Te ismerős Alak!
Tudom, fényes ismeretlen orcád
jóllehet- még sosem láttalak.
Lehet, hogy fehér fényesség vagy csak
testtelen, könnyű, erős Hatalom,
Látod? Tehozzád mindig én beszéltem,
most a Te hangod hallanám nagyon,
repesve várlak a templompadon.
Csengettyű jajdult, s mély csönd lett bennem
feledtem azt is, hogy hol vagyok,
valami fény járt felettem zizegve,
pici neszekkel, szárnyas angyalok.
Magyar Gyuláné

Davide Gottardó és segédje Fekete Kálmán, a különleges ételek kategóriájában kaptak díjat

Folytatás az 1. oldalról.
Ez most is így volt, zömében a hagyományos magyaros
konyha remekeit kóstolhatták az érdeklődők, de ami
már szintén hagyomány, a kísérletező kedvű főzök is
megmutathatták tudományukat, így készültek olaszos
és keleties ételek is. A rendezvény hagyományainak
megfelelően népzene, néptánc, vidám műsor és gyermek foglakoztató gondoskodott arról, hogy egész nap
jól érezhették magukat a majálisra látogató felnőttek
és gyerekek, akik maradtak is egészen estig.

szárnypróbálgatása, irodalomtörténészek új személyiségeit lehet
megismerni. Az ELTE irodalmárai (Vaderna Gábor, Szilágyi
Márton) különböző szakmai folyóiratokban adják közre kutatásaik
új eredményeit. Így találtuk meg
irodalmi folyóiratban a 18. század
verselőiről írt cikkeket, szerintük érdemes újra elővenni a 18.
század verselőit, illetve az eddig
ismeretlen szerzőktől származó
kéziratokat.
Egyelőre maradjunk meg hazai
pályán, Kecskeméten Dr. Kálmán
Lajos zenetudós, utolsó munkájába adta közre az 1954-ben
Nyárlőrincen gyűjtött Mátyásiféle gulyásnóta népdal változatát.
Természetesen némileg módosított szövegváltozatban:
„Ha látom a förgeteg elejét,
begyűröm a süvegem tetejét……
Ha szegény is de magamé vagyok, szolgálatba szabadságért
állok”
Tisztelettel küldöm üdvözletem
a kedves olvasóknak:
Mesznéder Klára

Izsáki Futó,
Főző és Lovas
Majális
Folytatás az 1. oldalról.
Így a reggel az eső ellen felállított sátrak, később is jó szolgálatot tettek azzal,
hogy védték a főzőket és vendégeiket a
tűző napsütés ellen. A rossz idővel induló
reggel szerencsére senki kedvét nem
szegte, így az előre leadott nevezéseknek
megfelelően, hatvannyolc bográcsban
rotyogott az önkormányzat által díjmentesen biztosított marha- és birkahús.
Csapatonként hat-hat kilónyi főznivalót
kaptak a versenyzők. Tüzelőeszközről,
fűszerekről és köretről mindenki maga
gondoskodott.
Amíg főttek az ételek, addig a regionális sportversenyek, a Kolon Kupa
futói és a Kamuthy Kupa távlovasai
teljesítették futamaikat. A szünetekben az ágasegyházi Boróka Népdalkör
és Citerazenekar, valamint a Sárfehér
Néptánc Együttes színvonalas műsorokkal szórakoztatták a közönséget, akik a
Vino étterem sátrát is felkereshették egy
kis étel ital elfogyasztására. A program
zárásaként délután Kisvilág Bajnokság
elnevezéssel kispályás focimérkőzések
zajlottak, a Kisvilág Kupáért. Mintegy
ezerötszázan fordultak meg a majálison,
köztük többen vidékről is. A helyszínen
hallottakból és a különböző internetes
bejegyzésekből azt szűrhetjük le, hogy
akik ott voltak a programokon, jól érezték magukat, s szívesen fogadnának
jövőre is hasonló rendezvényt.
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Keresztfelújítás
Mint arról előző számunkban beszámoltunk, a kecskeméti Szent Ilona Keresztkör
és a Porta Egyesület szervezésében és előfinanszírozásával felújításra került az
Orgoványi úti Birkás-kereszt.
Borsos István cége nagyon
szép munkát végzett. A megújított kereszt már a helyén
áll. A felújítás költsége 500
ezer forint, mely összeghez az
izsákiak eddig 120 ezer forinttal járultak hozzá. A Keresztkör kéri mindazokat, akik
támogatni tudják e nemes
célt, tegyék meg az Izsákért
Közalapítvány Rónasági Takarékszövetkezetnél vezetett
számlájára történő, „keresztfelújítás” megjelöléssel tett
befizetéssel. Számlaszám:

TETÉZI LAJOS

. oldal

Kolon Kupa nyolcadszor

A legidősebb versenyzők külön díjazásban részesültek
525-00013-11051402.
A felújított keresztet május
28-án délután 2 órakor szenteli fel dr. Bábel Balázs kalocsai érsek. Az alkalomra
várják az izsáki és orgoványi
híveket.

Gondolom...

...sokan egyetértenek azzal, hogy amíg a büntetés
nem arányos a bűnnel, addig nem lehet elvárni,
hogy a törvényeket komolyan vegyék azok is,
akik rosszban sántikálnak. Emlékezhetünk még
arra az idióta gyakorlatra – hiszen nem oly régen
módosított ezen az Orbán kormány - , hogy az úgynevezett arányos védekezés elve alapján gyakorlatilag ki kellett várni,
hogy a házunkba rontó betörő vajon meg akar-e ölni bennünket, vagy
csupán kirabolni méltóztatik. Magyarán nem lőhette le, üthette le a
megtámadott – már ha volt egyáltalán mivel – a hívatlanul, nemritkán
fegyverrel rátámadó bűnözőket. Meg kellett várni, hogy ők tüzelnek-e,
ütnek-e, s csak ezt követően lőhetett, üthetett. Ha a bűnöző jól lőtt, vagy
gyorsan ütött a baltájával, akkor fuccs az arányos védekezésnek, meg
az életnek. Gondoljuk meg, ha ezt a marhaságot követtük volna, akkor
a védekezés úgy történt volna, hogy megvárjuk a bűnöző mekkorát üt,
vagy mennyire lő ránk, s mi komoly mérlegelés után ugyanakkorával
válaszolunk. Ugye milyen életszerű, s mennyire túlélhető szituáció?
Emlékezhetünk olyan példákra, ahol a nem hülyeségeket mérlegelő,
hanem hatékonyan védekező megtámadott lett végül a vádlott. Igazi
abszurd. Mégis ez volt a gyakorlat. Pedig az egyszerű paraszti ész
is azt mondja, ha valaki támadólag a házamba, portámra lép, azzal
szemben nem mérlegelni, hanem védekezni kell. Mert minek jött
oda, minek támadt rám? De emlékezhetünk a Kuncze Gábor liberális
belügyminiszter nevével fémjelzett „megélhetési bűnözés” fogalmára
is, amellyel gyakorlatilag felmentést adott az úgynevezett kisebb súlyú bűncselekmények elkövetőinek. Vele szemben egészen másképp
vélekedtek erről a leleményről, azok az idős emberek, akiktől a nehéz
munkával megtermelt kis terményeiket, tyúkjaikat, kevés pénzüket,
magyarán a megélhetésük lehetőségét – sokuktól az életüket is - rabolták el a zömében fiatal, kigyúrt „megélhetésiek”? Hihetetlen cinizmus,
lenézés és a való élet teljes nem ismerése szükséges egy ilyen elképzelés
kiagyalásához. Mert gondoljuk meg. Mennyivel egyszerűbb azt elvenni
amiért más megdolgozott, mint valóban megdolgozni a megélhetésért?
Ilyen alapon bárki lehetne „megélhetési bűnöző”.
Gondolom, mindenki hallott arról is, hogy a kaposvári trafikos lány
brutális meggyilkolása kapcsán ismét fellángolt a halálbüntetés visszaállítása körüli vita. Egy másik olyan kérdés, amiben soha nem lesz
egyetértés a napi élet józanságával gondolkodó hétköznapi emberek
és az úgynevezett liberális politika csinálók között. Annál is inkább,
mert ez utóbbiak uralják a közbeszédet és a közhatalmat itthon és az
Unióban egyaránt. Mert mit mond a józan ész? Elvetted más életét, te
sem érdemelsz jobbat. Mit mond a liberális? Nincs joga senkinek még a
társadalomnak, az államnak sem más életét elvenni. Rendben van, szép
és elfogadható elv. Mindaddig, amíg fel nem tesszük azt a kérdést is,
de mi van az áldozatok jogával? A gyilkosok nyugodtan halálra ítélhetnek bárkit, bátran dönthetnek ártatlan emberek életéről? Az ő életük
viszont tabu? Ők csakis életre ítéltethetnek? Az ellenzők egyetlen érve
jogos e kérdésben. Nevezetesen mi van, ha valakiről kiderül, hogy mégis
ártatlan? Erre is van válasza a támogatóknak. Kizárólag azok kapják
meg a legsúlyosabb büntetést, akikről kétséget kizáróan bizonyítható,
hogy ők az elkövetők. A legkisebb kétely esetén se szabhassák ki a
legsúlyosabb ítéletet.
Gondolom, sokan emlékeznek, hogy mintegy két évtizede Izsákról is
indult kezdeményezés az akkori, itt elkövetett brutális gyilkosság okán,
a legsúlyosabb büntetés visszaállítására. Akkoriban újságcikkek sora, rádió és tévéműsorok foglalkoztak támogatólag a kérdéssel, de nemzetközi
egyezményekre, kötelezettségeinkre hivatkozva eredménytelenül zárult
a kezdeményezés. Egyértelműen így lesz ez most is, mert valami oknál
fogva csak a gyilkosok jogai fontosak. Az „okosok” talán azt gondolják,
az áldozatoknak már úgyis mindegy...?

Május 16-án egy kellemes, jó hangulatú rendezvényt tudhatunk magunk mögött az Izsáki Futó Főző és
Lovas Majálist, melynek társrendezvénye volt a VIII. Kolon Kupa
Futóverseny. A reggeli borongós
időjárás szerencsére nem vette el a
sportolni szándékozók kedvét, 260
fő regisztrált versenyünkre.

latunk lelkesedésén kívül tapasztalattal és tárgyi feltételekkel sem
rendelkeztünk a kezdéshez. Óriási
kihívás volt számunkra, hogy egy
ilyen nagyszabású futóverseny
megszervezéséhez hogyan is fogjunk hozzá, hiszen csak a többi
versenyről „ellesett” ötletekre
tudtunk hagyatkozni. Az akko-

Futam eredményhirdetés izsáki
versenyzővel (Vlaszák Ferenc, 5 km) a
dobogó legfelső fokán
Engedjék meg, hogy először egy
kicsi visszatekintéssel kezdjem
gondolataimat, hiszen a fogathajtó
pálya varázsa előidézett bennem
egy nosztalgikus hangulatot…
Nyolc évvel ezelőtt szintén ezen
a helyszínen rendeztük meg az I.
Kolon Kupa Futóversenyt, melynek elnevezésén nem kellett sokat
gondolkodnunk, hiszen a helyszín,
a Kolon-tó, a hely különleges
atmoszférája adta a rendezvény
nevét.
Akkoriban pár futó – Aczél Ildikó,
Sörösné Boldoczki Tímea, Sörös
István, Cséplő Zoltán - és Szolgá-

Bácsvíz Zrt.-t.
Négy éve pedig a szervezőcsapathoz csatlakoztak a Tegyünk
Izsákért Egyesület sportot kedvelő
aktivistái, akik a Kolon Futóklub
tagjai, mely által egy igazán jól összeszokott csapat dolgozik a sikeres
rendezvények lebonyolításán.
A szervezőcsapat tapasztalatának,
motiváltságának és a támogatói
kör bővülésének köszönhetően
versenyünk színvonala is évről
évre emelkedik, hiszen országos
versennyé nőtte ki magát, s 3. éve
élvezhetik nem csak a futók, hanem a szervezők is a Viking Timing
chipes időmérő rendszer előnyeit,
kényelmét, melyet főleg a gyorsaság és pontosság jellemez.
Ezúton szeretném megköszönni
versenyünkön induló futók kitartását és pozitív visszajelzéseit,
valamint a támogatók nagyvonalúságát, a segítők, a kollégák és
barátok, a frissítő állomásokon és
az útvonalakon helytálló fiatalok
önzetlen segítségét, az Önkor-

A 15 kilométeres futam rajtja

riban kézzel írott rajtszámokat
ma már korszerűbb – általunk
készített - formában tudjuk biztosítani a versenyzőink számára. Az
időmérést manuális módszerekkel
végeztük. Magunk között azóta is
viccesen „fapados futóversenynek”
nevezzük.
A lelkesedés azóta sem hagyott
alább, hiszen a mai napig a megszokott csapatunk végzi segítőinkkel
együtt az előkészületekkel és lebonyolítással járó feladatokat.
Örömmel tölt el, hogy az új támogatóink között üdvözölhetjük
a Decathlon Sportáruházat és a

mányzat, a Rendőrség és Polgárőrség áldozatos munkáját.
Támogatóink:
Izsák Város Önkormányzata,
Alföldi Garabonciás Kft., Vino
Étterem, Thermál Kozmetikai
Kft., OTP Bank Nyrt., Kakulya
Zoltán, Molnár Endre, Szentimrei
Szikvíz, Újszászi Károly, Royalsekt Zrt., Csalánosi Csárda, Izsáki
Házitészta Kft., Izsáki Horgász- és
Pihenőpark, Fronetti, ITV, Izsáki
Hírek.
Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

A Kamuthy Kupáért szálltak nyeregbe
Izsákon a távlovasok
Izsákon május 16-án hagyományteremtő majális keretében
rendezték meg a Kamuthy Kupa
távlovas versenyt. Bábolna után,
Solt előtt jól jött lovasainknak
az izsáki verseny - fogalmazott
Bányai Béla a szakág elnöke,
aki maga is nyeregbe szállt 40
km-es távon és végül a 4. helyen
végzett.
2015-ben a felnőtt távlovasok
Európa-bajnokságra, míg a juniorok világbajnokságra készülnek
- utóbbiak részvétele a magas
költségek miatt kétséges, hiszen
Chilében lesz a Vb.
Az izsáki távlovas verseny hangulatában is jól illeszkedett a majális - főzőverseny, futóverseny,
kispályás focitorna, gyermek
játszóház - színes forgatagához.
Sokan voltak kíváncsiak a frissítőpontokon és a pihenőben tüsténkedő lovasokra és a látványos
állatorvosi kontrollra.
Az új útvonal is elnyerte a
résztvevő lovasok tetszését, akik
a Kolon-tótól nyugatra lévő

tájvédelmi és természetvédelmi
területen kijelölt útvonalon teljesítették a verseny távját.
Három kategóriában 18 lovas
szállt nyeregbe és - 20 km-en
Hajdú László (0:47:49)., 40 kmes távon Visi Bertalan (2:27:20),
míg 80 km-en Tasnádi Katalin
(5:00:35) - nyerte a Kamuthy
Kupa távlovas versenyt, melynek
ünnepélyes eredményhirdetését követően a résztvevők úgy
búcsúztak, hogy ezen a terepen

remélik lesz folytatása e versenysorozatnak.
Mondok József Izsák város
polgármestere, a Magyar Lovas
Szövetség alelnöke mint említette - örömmel adtak otthont
új terepen ennek a nagy múltú
izsáki távlovas versenynek és ha
a szakág vezetése úgy dönt akár
Ob. fordulónak, avagy nemzetközi versenynek is szívesen adunk
otthont a jövőben.

Baranyai Antal

IZSÁKI Hírek

. oldal

HATÁS ...
Életképességünk és sikereink
nagy része attól függ, hogyan
tudunk figyelni a környezetünkből felénk áradó hatásokra, illetve attól is, hogy
a belsőnkből kifelé irányuló
szavak és cselekedetek környezetünkre gyakorolt hatása
milyen eredményű és „hatékonyságú”.
A hatás az a képesség, erő,
amellyel valaki, vagy valami
változást tud előidézni valakiben, vagy valamiben. A változás mértékét hatékonysággal
mérjük, amely azt fejezi ki,
hogy hányad részben alakul át
a felhasznált energia hasznos,
életet szolgáló munkává.
Nem erőszakosan előhozott
téma ez, mert e hónap elején
a munka ünnepének rendezvényein sokan elgondolkodtak azon, sőt, komoly nézet
különbségek is alakultak ki
amiatt, hogy mennyire is vált
hasznossá az a sok erőfeszítés
amit igyekeztünk lélekben,
szándékban és munkában a
jobbá tétel érdekében kifejtenünk.
Szabad országos szinten, de
városunk szintjén is, sőt egyéni életünk dolgos szintjét mérlegelve megállapítanunk, hogy
minden jószándékú munkának
van eredménye. A többre jutás
nem az ígérgetések és a hazug,
vagy irigy szólamok hatására
alakult ki.
Igazuk van az elégedetlenkedőknek, akik a hatékonysággal
elégedetlenek. Mindig szeretnénk többet, sőt tökéleteset
elérni, de vizsgáljuk csak meg:
csak példaként - milyen hatékonyságú a gyermekeink,
unokáink számára adott sok
intés? Az anyagi javak felhasználása megfontoltan történike? - Látva a közömbösséget és
a rendetlen életet, - hányan legyintenek lemondóan: legfontosabb magam bebiztosítása,
a többivel nem törődöm nem
igyekszem tovább a többre!
Helytelen az ilyen magatartás,
jóllehet miniszterelnökünk
egy interjúban megállapította:
„A kormányzati eredmények

nem hoznak politikai támogatást.” A hatásokat tekintve
az a helyzet, hogy a gazdasági
eredmények sem hoznak támogatást! Miért is nem? Mert
nem figyelünk a vitathatatlanul megjelenő, de azonnal fel
nem ismerhető pozitív változásokra.
A közember nem tudja átlátni, a szüntelen elégedetlenkedő pedig nem is akarja átgondolni, hogy a politikailag irányított gazdaság eredményei
mennyire mély összetevőjűek.
Egy-egy intézkedés hatása
szinte kizárólagosan életünk
felszínén, az anyagiasságot
érintően érzékelhető,- erre is
figyelünk legjobban, - és azt
gondoljuk, hogy ez a legfontosabb, a legmegtartóbb, a
legboldogítóbb, pedig nem ez
az igazság!
Teljesen háttérbe szorul egy
másfajta irányítani és hatni
akaró Erő! A hónap utolsó
vasárnapja pünkösd ünnepe,
a Szentlélek kitöltetésére emlékezés napja, Ő az az ERŐ,
aki által hatni akar életünkre
a Teremtő. Mondhatná bárki,
- amint néha el is hangzik a
lelkiség fontosságát az anyagi
életünkre is érvényesíteni
akarók ellenében, - hogy „más
világ az”! Mi egy világban
élünk, amelyben minden mindennel összefüggésben alkot
egységet. A kérdés: Hogyan
van manapság jelen életünkben a Szentlélek ható ereje?
Bizony, csak úgy, hogy az események mélyebb átvizsgálása
után fedezzük fel jelenlétének
valódiságát!
Erre néhány példa: Valaki
elhatározza, hogy másnap kirabolja embertársát. Reggelre
kelve még elolvassa a média
valamelyikében a horoszkóp
intését, és abban az áll, hogy:
„terved ma nem fog sikerülni”. Mi a tippünk? Annak a
lelke mélyén meglévő biztos
ismeretnek fog-e engedni a
tervet véghezvinni akaró ami
Isten Törvénye szerint – még
ha nem is volt hittanos gyermek korában az illető, - tiltja

mások megkárosítását, vagy
a horoszkópnak? Nyilván, a
horoszkópnak enged, de az
nem azt jelenti, hogy nincs
hatása a Szentléleknek rá,
csak benne nincsen iránta való
engedelmesség!
A másik példa: társadalmunk
tagjainak nagy százaléka kerüli a templomokat, hogy benne
Isten útbaigazító, ható IGÉ-jét
hallgassa, - legfeljebb turistaként áll meg csodálkozva
egy-egy szép épület gazdagsága előtt, de ha nagy bajában,
szomorúságában mégis betér
egy nyitott istentiszteleti helyre, megtapasztalhatja azt a
békességet, amit csak a Lélek
tud adni. Van hatás, titkos,
szeretetteljes hatás!
A harmadik példa a kereszt
jele, még akkor is, ha sokan
kabalaként hordják a nyakukban, teszik ki rózsafüzér
tagjaként autójuk tükrére. De
a világon mindenki tudja, hogy
a kereszt emlékeztető jele az
Isten emberiség iránt érzett
szeretetének. Ennek tudása,
ismerete mögött egyértelműen
jelen van a Szentlélek reánk
hatni akaró ereje, még prédikáció sem szükséges hozzá!
Cáfolhatatlan bizonyítéka a
Szentlélek hatásának, hogy a
médiában elhangzó, jelentős
dolgokkal kapcsolatos nyilatkozatok közül egyre többen
halljuk a „hála Istennek!” kifejezést. Hogy van hát? – Nem
irtódott ki az emberek lelkéből
teljesen a Mindenhatóhoz való
kötődés szükségessége, vagy
ez valamilyen „vallásos” maradék csupán?
Legyen ez az írás olyan hatékonyságú, amely által felfedezzük az Isten Lelkének bennünk mélyen munkálkodó, de
mindig teljesen fel nem ismert
erejét, Aki nem csak lelki dolgainkra, de az anyaghoz kötött
dolgokra is érvényesen a jóra, a
tisztaságra és engedelmességre
késztet. Legyen ilyen hatékony
pünkösd ünnepünk!
Izsák, 2015. május 15.
Bérces Lajos képviselő

2015. május 22.

Elhunyt Leitem Henrik
Május 8-án a református temetőben helyezték örök nyugalomra a 92 éves korában,
elhunyt Leitem Henriket, akit lapunk külsős
munkatársaként is tisztelhettünk. Bár, gyermekein keresztül korábban is hallottam róla,
személyes ismeretségbe lapunk jóvoltából
kerültünk. Szívesen és egyetértéssel olvasta
Gondolom című rovatom írásait, irántam érzett szimpátiája is ezek által alapozódott meg. Mindez akkor
derült ki számomra, amikor egy olvasóinkat írásra buzdító
cikk után anyagot küldött szerkesztőségünknek, s egy nekem
szóló külön levelében egyebek mellett erről is írt.
Az első beküldött írását aztán több követte. Kiváló kis tárcák
voltak ezek, családi, munkahelyi, városi vonatkozásokkal. Biztos arányérzékkel, finom humorral és bölcsességgel elegyítette
kis történeteiben a személyes és a közösségi momentumokat.
Műfajilag talán várostörténeti kis színeseknek nevezhetném
írásait, amelyek Izsák közelmúltjának mindennapjaiba kínáltak bepillantást, megidézve az egykori idők hangulatát. Mindig szívesen olvastam őket, ahogy olvasóink közül is sokan.
Ez a hozzánk és a hozzá eljutott visszajelzésekből is tudható
volt. Óriási örömöt jelentetettek az ilyen jelzések számára.
Ezt veje és fia, a temetésen is elmondták, s azt is, hogy Henrik
bácsi mennyire kedvelt, sőt szeretett engem. Megható volt
ezt hallani. Még akkor is, ha valójában tudtam róla, hiszen
személyes találkozásainkkor is ezt tapasztalhattam, például
abból, hogy pertu jó barátjává fogadott.
Sajnos nem annyiszor került sor ezekre a találkozásokra,
mint kellett volna. Tudjuk, a mindennapi rohanás, a rosszul
súlyozott teendők sokszor olyan dolgoktól veszik el az időt,
amik azoknál sokkal-sokkal fontosabbak lennének. Valahogy
így lett nekem is kevesebb találkozásom Henrik bácsival.
Nehéz szembesülni ezzel, mert immár pótolhatatlan. Már
az illúziója sincs meg annak, hogy ma ugyan nem jutottam
el hozzá, de majd holnap. Nincs több holnap. Csak a ma van,
benne az eltávozott hiánya, aki már csak a gondolataink
holnapjaiban létezik. Ha most abból, a hite, hitünk szerinti
másik világból olvassa e soraimat, ahol elsimulnak az e világi
bajok, mulasztások, bizonyára örül, hogy e gondolatokkal
- amelyeket a vele való kapcsolatom inspirált, s így közös
munkánknak is tekinthető -, üzenhet valamit az olvasóknak.
Valami olyat, hogy vedd észre mi az igazán szép és fontos
az életedben, s cselekedj aszerint. Ő egész életével ezt tette.
Politikai okokból való kirekesztettsége, mellőzöttsége és sok
évtizedes súlyos betegsége ellenére sem keseredett el. Azt
nézte ami szép az életben. Felesége – akit szintén hosszú
betegség sújtott, s decemberben közel hat évtizedes közös
élet után el kellett temetnie -, gyermekei, unokái adtak erőt
a mindennapokhoz. Írásai is ezt a családból merített derűt,
optimizmust sugározták. Egy ideje már nem jelentkezett
lapunkban, mert mint mondta, elfogytak azok a történetei,
amelyek nem csak a szűk családot érintik. S lassan e világi
napjai is elfogytak. Ám azok a történetei, amelyeket a közösséggel is megosztott tovább éltetik emlékét nemcsak a családban, hanem mindazokban, akik az Izsáki Híreket fellapozva,
bármikor elolvassák hangulatos írásait. Isten veled, Henrik
bácsi! Emlékezni fogunk Rád!
Tetézi Lajos

Fügét

Jön a meleg globálisan,
Ültess fügét kertbe gyorsan!
Hasznosítja a meleget
Bőven hoz majd terméseket.

Termése sok vitaminnal,
Apró-maggal zamatokkal.
Meghozza majd a szép nyarat,
Háromszor is szeded magad.
Fikusz a füge ősi neve,
Eperfának a testvére.
Termése az szép és kerek,
A levele meg gyógyít sebet.
Aki ültet fát most gyorsan,
Jobban bízhat majd a sorsban.
Unokája többet ehet,
Árnyékban majd tűr meleget.
Jöjjön hát a melegedés,
Lesz itt bőven fügetermés.

Nem kell hozni messzi földről,
Magyar nép majd ezzel flörtöl.
Szállítási költség nulla,
Magyar nép meg gazdag újra.
Nem költ pénzt a jó fügére,
Kertjében hull az ölébe.

Dr. Nagy László

(A versben lévő biztatás egyre
aktuálisabb, hiszen mind nagyobb biztonsággal terem meg
már nálunk is a füge.
Az átlaghőmérséklet emelkedésével és a mind enyhébb telekkel
egyre ideálisabb életkörülményeket talál nálunk is ez a nagyon finom gyümölcsöket termő
fafajta.

Szerk.)

Árok
Bozontos hajlat, virággal fedett,
volt mindég köztünk, -árok!
Parányi mélység, válaszút,
bógáncsok, meg virágok.
Ha két partjára telepedtünk,
meséket szedtünk kicsi lányom
vidám kedvünkben átugrottunk
minden virágon.
Tüske ha szúrt, meggyógyítottam,
Miért?- Elmagyaráztam, hogy értsed,
most, a túlsó parton állok,
s nézlek!
Megnőtt az árok, most mélyebb,
lapu befedte, s sás,
megszaporodott a könnytől,
csak egy szál pitypangvirág
lett az örömből.

A túlsó parton állok,
még kinyújtom kezem, eléred?
Hallod a hangom te gyermek?
Te felnőtté cseperedett! Megérted?
Keress valahol vadvirágot!
Mérd fel az árkot!
Hozzál!- Csak egy szál pitypanvirágot!
De egyre több a víz, a könny,
idegen gazok nőnek! Látod?
Az esti árnyak felénk jönne4k,
félelmetesen ránk köszönnek,
Lépd át az árkot!
Leányom
napján.

emlékére. Írva 1976 anyák
Magyar Gyuláné
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v a l l á s
Kedves izsáki Testvéreim!
ROSE F. KENNEDY, John
F. Kennedy elnök édesanyja jegyezte meg: Végre
eljutottam arra a végeredményre, hogy az emberi
életben legfontosabb dolog
a HIT. Ha Isten egyszer
minden áldását megvonná
tőlem, az egészséget, a testi
erőt, a gazdagságot, és akár
értelmemet is elvenné, én
csak egyet kérnék Tőle: a
HITET. Ha hiszek Benne,
az Ő jóságában, irgalmában,
szeretetében, ha hiszek az
örök életben, ez a hit mindenért kárpótolna engem és
boldog lennék. Ha napomat
imádsággal kezdhetem el,
csak akkor vagyok egészen
nyugodt és boldog, akkor
viszont nyugodtan nézhetek
a jövő elé.
Jézus mondta mennybemenetele előtt: AKI HISZ ÉS
MEGKERESZTELKEDIK,
AZ ÜDVÖZÜL!
IGEN, csak hittel lehet hirdetni az evangéliumot. Mi
keresztények, akik Krisztusban keresztelkedtünk
meg, hiszünk Jézus Krisztusban, Isten Fiában, aki
elküldött mindnyájunkat,
hogy hirdessük az Ő EVANGÉLIUMÁT. Az Ő evangéliuma pedig örömhír minden
ember számára.
Testvéreim! Bárhol élünk,
bármilyen életállapotúak is
vagyunk magunk közvetlen
környezetében kell hirdetnünk az evangéliumot. Elsősorban az életünkkel. Ahogy
élünk, ahogy megtartjuk a
jézusi kettős parancsot: az
Isten- és emberszeretetet.
Ma kérdezzem meg magamtól, hogyan állok ezen
a téren?!
Hiszek-e Gondviselő Istenemben? Rá merem-e bízni
az életemet? Tudok-e Hozzá alázattal és bizalommal
imádkozni? Hogyan kezdem
a napom? Kérem Isten áldását? Ki tudom mondani,
Uram, legyen meg a Te akaratod úgy a mennyben, mint
a Földön is? Étkezéseim
előtt és után, hálát adok-e
az ételért és italért, amit
ma kaptam, a mindennapi
kenyeremért és gondolok-e
néha arra, hogy hány ember
nem lakhat jól aznap? Este,
amikor minden elcsendesedik, megköszönöm-e, hogy

megérhettem az estét és
mennyi ajándékot kaptam
Istentől? Vasárnaponként
fontosnak tartom-e, hogy
elmenjek a templomba és
az egész hetemért hálát
adjak? Hálát az életemért,
az egészségemért, a családomért, sok-sok mindenért,
amit természetesnek tartok,
hogy megadatik nekem,
mindaddig, amíg egy napon
elvesztem az egészségem, a
munkám, netalán egy szeretett családtagomat?
Tudom-e szeretni a felebarátomat, mint önmagamat?
De ki az én felebarátom?
Testvérem! Elsősorban
az, akit a jó Isten melléd
rendelt: a szüleid, a házastársad, a gyermeked,
az unokád, a testvéred, a
munkatársad. Hogyan mutathatom ki szeretetemet
irántuk? Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében
szépen ír erről: akit szeretek, ahhoz türelmes vagyok,
akit szeretek, ahhoz jóságos
vagyok. Akit szeretek, azt
féltem, aggódom érte, de
nem vagyok rá féltékeny.
Akit szeretek, az előtt nem
kérkedem, nem vagyok vele
gőgös, sem tapintatlan, nem
a magam akaratát akarom
érvényesíteni. Nem haragszom rá, gyarlóságait nem
rovom föl neki. Nem örülök
a gonoszságnak, de tudok
örülni az igazság győzelmének! Akit szeretek, annak
mindent eltűrök, mindent
elhiszek, minden helyzetben
remélek és érte mindent elviselek, mert a SZERETET
NEM MÚLIK EL SOHA!
Kedves izsáki Testvéreim!
A mi Urunk Jézus Krisztus azt a parancsot adta
nekünk, hogy hirdessük az
egész világnak az evangéliumot. Hirdessük mindenkinek Jézus életét, tanítását,
szeretetét, kereszthalálát
és dicsőséges feltámadását.
Jézusunk! Taníts meg minket arra, hogyan adhatnánk
át másoknak is az evangéliumod örömhírét! Tölts el
Urunk, bölcsességeddel és
segítsd munkánkat Szentlelked erejével! AMEN!
Dr. Czár János
esperes,
plébános

Egyházközségi hírek
- Egyházmegyei majális lesz Solton, május 30-án, melyre
mindenkit szeretettel várnak! 8.30-14.30-ig! Gyerek és felnőtt lelki programokkal, játékokkal.
- Pünkösdhétfőn csak egy szentmise lesz délelőtt fél 11-kor!
Este litánia és igeliturgia lesz.

Református múltunk 70.
„1817.Augusztus 3. Tellyes
Gyűlésben. A Templom tetejének sindelyezésére nézve
jónak itéltetett kegyelmesen,
hogy elsöbben Bukoi Mátyás
Rátzkevi ácsmesterrel probáljanak tenni alkut átallyában,
ha ott nem succedál egyuttal
menjenek Pestre sindelyt és
szeget vásárolni. Erre nézve
a Város alkalmatossága el fog
kéretni. Deputaltatnak a Tiszteletes Prédikátor, Damásdi
János Curator és Szegedi Pál
Elöljáró.
Augusztus 25. Tellyes Gyűlésben. Referálták a Prédikátor, Damásdi János és Szegedi
Pál , hogy Bukoi Mátyás ács

mesterrel megegyeztek és
Contractust is kötöttek, mely
Contractus az Elöljáróság
elött fel olvastatott.
Szeptember 15. Jelentvén a
Pallér, hogy sem sindely, sem
létz, sem sindely szeg nem lesz
elég, elküldődött Rátzkevibe
az ács mesterhez, ki is az alku
szerént az Contractusban
meg határozott árért köteles
szolgáltatni, és hozatott: 200
létz és 21 ezer sindely. Sindely szeg pedig és létz szeg
hozatott Ketskemétről 105
forintokon.
Szeptember 26. Vége fele
járván a sindelyezés, de még
kevés sindely szükséges lévén,

Az bizonyosnak tűnik a fentiekből, hogy bár
a Dzson Dir-dur-ok és a Porse Öcsik még nem
voltak sehol fene nagy segítségükkel, de az atyák
gyűlni, azt tudtak, s mintha idejük is lett volna
reá. Kíváncsi lennék arra a presbitériumra,
amelyik ilyen rendszerességgel, viszonylag
hosszabb távon összehívható lenne?! Mindez,
egyszerűen szólva: felelősségérzetről tanúskodik. Persze az már régen is úgy volt, hogy ha a
prédikátort és a kurátort deputáltuk, akkor még
szerződés is születhetett, a többiek megelégedtek
azzal, hogy „…f. olvastatott…” – hogy pontosan
idézzem a napló szövegét.

az atsok haza küldetvén, és
egy maradván tsak itt a munka elvégzésére, azon a kotsin
mely az atsokat haza vitte,
hozatott még másfél ezer sindelyt. Egyszersmind ekkor a
Pallerral a Contractus szerént
számolt el az Eklésia, és a mi
még hátra volt, kielégitette.
Nem álván azonban az áts
mesternek azon kivánságára,
hogy mivel 47 ezer sindelynél
több ment fel a Templomra,
tehát az atsoknak is több fizetődjön. A fundamentomon t. a
munka átallyában tevődött fel
a contractusra.”
(P.IV.:63.ol.)
közli: Nagy Árpád

Az is feltűnhet többeknek, hogy a nem magyar
és nem tudományos nagy beleszólók előtt olykor
érdekesen ragzották a finnugrot; de vajon ők
vagy mi megyünk-e hátra?
Végül, de nem utolsó sorban, a „messze földről”
előkerült mesteremberrel is tartatták a szerződést, mert ez volt az egyház érdeke, s talán még
az adott szó tisztessége is. Ugye emlékeznek
még?
S hogy jó dolgokban legyen úgy, mint régen
volt, talán ma is lehet imádkozni és cselekedni?!
Isten segítsen minden jószándékú embert!
-na-

Gyülekezeti hírek

IKEM hírek

- május 21-22-23., 18.00: bűnbánati-előkészítő istentiszteletek a gyülekezeti házban
- május24., 10.00: Pünkösd ünnepe; II.éves konfirmandusok
fogadalomtétele

- május 16.(szombat),
16.00: Dr. Mandics György
tart előadást: „Rovásírásos
krónikáinkról” címmel.
Helyszín: Vino Étterem
pincéje.
- június 7., 10.: Trianon
vasárnap, helyszín: református templom.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

- május 25., 10.00: Pünkösd ünnepzáró istentisztelet.
- május 31., 14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus
kápolnában
- június 7., 10.00: Trianon-vasárnap emlékbeszéddel.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik szerettünk

MEGEMLÉKEZÉS
Kovács Lajos
halálának első
évfordulója alkalmából

Szűcs Jánosné
szül. Dudás Irén
temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak,
valamint
a Jóindulat Kft-nek
is köszönetünket
fejezzük ki.

A gyászoló család

„Nem dobog már a szív,
mely a jóság tükre volt.
Ajka sem szól többé,
mert lezárt, holt.
Megállott a kéz,
mely csak adott.
Soha semmit nem kért
és el nem fogadott.”
Fájó szívvel emlékeznek:
Szerető feleséged,
keresztgyermekeid és családjaik
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TÁJÉKOZTATÓ
a parlagfű mentesítési
kötelezettségről

Áprilisi események
* „Mesélj Európa!”
2015. április 23-án az iskola 5. évfolyamos
tanulói közül tízen részt vettek a kecskeméti
Katona József Könyvtár, az Alternative English School és az Europe Direct Információs
Hálózat által meghirdetett „Mesélj Európa!
– Tales from Europe” angol nyelvű vetélkedő
elődöntőjén Békéscsabán. Erre a vetélkedőre
a dél-alföldi régió iskoláiból jelentkezhettek
csapatok. Az izsáki diákok két internetes

2.évfolyam:
I. helyezett: Futó Xavér 2.c, Bartek Viktória
2.a
II. helyezett: Balogh Dávid 2.c
3.évfolyam:

I. helyezett: Perjés Kenéz 3.b
II. helyezett: Szabó Milán 3.c, Nagy Huba 3.b,
Zsoldos Márton 3.a
4.évfolyam:

fordulót megnyerve jutottak az elődöntőbe,
végül 5. és 6. helyezést értek el a versenyen.
Bár a döntőbe való bejutás nem sikerült, de
pozitív élményekkel és hatalmas tervekkel
tértek haza a tanulók.

Ezúton is köszönjük Polgármester Úrnak és
Izsák Város Önkormányzatának, hogy támogatták a diákok versenyre való utazását!
* Pályaválasztás
A Bács-Kiskun Megyei Iparkamara támogatásával és szervezésében 39 hetedikes tanuló
vehetett részt 2015. április 28-án a Szakma
Sztár Fesztiválon Budapesten. A diákok 39
szakmát ismerhettek meg a pályaválasztás
segítése céljából, megfigyelhették a szakmai
tanulmányi verseny döntőjének munkáját.
Az Iparkamara nemcsak a gyerekek utaztatásáról, hanem ellátásáról is gondoskodott
(hideg úticsomag, pizza), melyet ezúton is
köszönünk!
Tanulmányi versenyek
* Olvasás verseny
Az alsó tagozatos munkaközösség minden
tanévben megszervezi az olvasás versenyt. Április 28-án osztályonként 3-4, jól olvasó tanuló
mérhette össze tudását hangos olvasásban
és szövegértésben. A következő eredmények
születtek:

I. helyezett: Tóth Rebeka 4.b
II. helyezett: Révész Rebeka 4.a
III. helyezett: Papp Nándor 4.a
Versenyfelhívás
„Közlekedik a Család”
A Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében 2015. június 6-án (szombaton)
9 és 17 óra között Kecskeméten az OBI Áruház
parkolójában közlekedésbiztonsági nyílt nap
megrendezésére kerül sor „Közlekedik a Család” címmel. A Bács-Kiskun megyei selejtezőre
nevezhet regisztrációs lap kitöltésével minden
olyan Bács-Kiskun megyei lakóhellyel rendelkező
család, ahol az egyik szülő rendelkezik érvényes
B kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6-17
év közötti gyermek(ek)et nevelnek. A nevezés
díjtalan. További információ a www.kozlekedikacsalad.hu oldalon.
Torna
2015. április 24-én Kiskunhalason, a XV. Fazekas Kupán vettünk részt a II. és a III., IV. korcsoportosok versenyében. A tanév utolsó versenyén
összeszedetten tornáztak az izsákiak. Az alsósok
harmadik, a felsősök második helyezést értek el
az összetett csapatversenyben.
Csapattagok - II. korcsoport: Bencsik István,
Bognár Bence, Csősz Tamás, Perjés Bendegúz,
Perjés Kenéz és Tóth Marcell, III-IV. korcsoport:
Bárdi Áron, Hajma András, Lakos Lajos, Langó
Barnabás, Mózes László, Vida Jonatán és Fekete
Lajos.
Szabó József

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján: „ A földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig fenntartani.”
Az ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttségét helyszíni ellenőrzés
keretében hivatalból vagy bejelentés alapján, belterületen a jegyző,
külterületen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya végzi. A helyszíni ellenőrzésről a
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. A helyszíni ellenőrzésről
jegyzőkönyv készül.
Azok a földhasználók, akik nem végezték el a kötelező védekezést
tizenötezer és ötmillió forint közötti növényvédelmi bírság kiszabására
is számíthatnak. A bírság kiszabására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jogosult.
A parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget.
A földhasználót nem kell értesíteni arról, hogy helyszíni ellenőrzés
történik ingatlanán, továbbá nem kell külön felszólítani a parlagfű mentesítésre, mivel az élelmiszerláncról és hatósági ellenőrzés
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése úgy
rendelkezik, hogy a földhasználó köteles folyamatosan gondoskodni az
ingatlan parlagfű- mentesen tartásáról a vegetáció során, függetlenül
a hatóság erre irányuló intézkedéséről.
A lakosság a parlagfűvel fertőzött belterületi ingatlannal kapcsolatban személyesen a Polgármesteri Hivatalban Bak Nándor Aljegyző
Úrnál, vagy a 76/568- 066 számú telefonon tehet bejelentést.
A külterületi ingatlanokkal kapcsolatos bejelentéseiket a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatalnál Osztályánál (6200. Kiskőrös Kossuth Lajos u.16.- illetékes ingatlanügyi
hatóság) szíveskedjenek megtenni.
Kérem a Tisztelt Földhasználókat, hogy a parlagfű mentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget. A hatósági ellenőrzés belterületen
2015. július 1. napjától kezdődik.
I z s á k, 2015. május 14.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Szennyvíz beruházási megállapodás

„Izsák és térsége szennyvízberuházása” elnevezésű projekt
támogatási igényéhez szükséges
konzorciumi megállapodás megkötésére került sor május 12-én
Izsákon. Az 568.568.200 Ft.
előirányzatú beruházás városunk gesztorságával és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda

közreműködésével készül el. A
megállapodást a Programiroda
képviselője, Ágasegyháza, Izsák
és Orgovány polgármesterei
írták alá. Várhatóan a tervek
2015-ben készülnek el, a megvalósítás 2016 márciusában indul
és legkésőbb 2017 tavaszára
fejeződik be.

Ovi foci

15 éve működik az óvodás futball Izsákon, heti egy edzést tartanak az óvodában, szerepelnek a Bozsik Programban. Évente
hat alkalom van versenyeken való részvételre és nagyon jól
szerepelnek ezek a lányok, fiúk.

FOCI TÁBOR!

Június 15-től június 19-ig az izsáki Sárfehér Sport Egyesület
foci tábort szervez gyerekeknek!
Bővebb információ: 06-70-93-58-138
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Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. május
5.-én tartotta meg soron következő ülését. A lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
szóló polgármesteri előterjesztés
hat határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást.
Az első napirendi pontként a
Képviselő-testület a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint Kiskőrös HTP
2014. évi munkájáról szóló jelentést tárgyalta meg. E pontnál
felhívom a város lakosságát, hogy
mivel nálunk nincsen tűzgyújtási
önkormányzati rendelet, így az
utcai avarégetés csak bejelentés alapján lehetséges a 2015.
március 5-én hatályba lépett új
tűzvédelmi szabályok szerint. A
rendelet megalkotására álláspontom szerint a következő ülésen
sor kerül.
Ugyancsak tudni kell, hogy a
külterületi ún. „legelő megújításos” égetést 10 nappal korábban
be kell jelenteni a kiskőrösi
tűzoltósághoz és ez 3.000 Ft.
illetékfizetési kötelezettséggel
jár együtt. Célszerű odafigyelni,
mivel 20.000 forinttól 2 millió
forintig terjedhet a kiszabható
bírság. Fontos tudni, hogy ha
a „szomszéd jóindulata a saját
területemen történő tűzgyújtáshoz vezet” akkor a terület
tulajdonosa (használója) vonható
felelősségre.
A második beszámoló a Szabadszállás Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság 2014. évi munkájáról szólt. Tudni kell, hogy
városi rendezvényeinket mindig
ők biztosítják és a távolság miatt
is legtöbbször elsőnek érkeznek a
tűzesetekhez. A testület évente
rendszeresen támogatja működésüket (ami egyébként jogszabályi
kötelezettség is.)
Harmadik napirendi pontként
a Képviselő-testület az „Átfogó
értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014.
évi ellátásáról„ szóló előterjesztést tárgyalta meg. Az anyag
kiegészítésre szorul, mivel a vonatkozó kormányrendelet szempontjai szerinti jövőbeli célokat,
a bűnmegelőző tevékenységet és
a civil szervezetekkel való együttműködést nem tartalmazta. A
következő beszámoló részben
választ adott az e napirend keretében felmerült kérdésekre.
A következő évi beszámolónál
célszerű az együttes tárgyalása
a beszámolóknak, mivel közös
célterületre vonatkoznak.
A következő beszámoló Izsák
Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2014. évi
működéséről szóló előterjesztés
volt. Sajnálatos, hogy két terület
kiemelt szerepet kapott az előző
évi munkájukban, melyből az
egyik az iskolakerülés, a másik
pedig a családon belüli erőszak.
Ezeket alapesetekben tudja – kellene, hogy tudja – a család maga
is kezelni, azonban megjelenik az
„intézményekre való felelősség
áthárítás „ – oldja meg az iskola,
vagy a veszélyeztetett gyerek
hallgasson. ,,Az intézmény és a
Hivatal az elkövetkező időben
is minden lehetséges eszközzel
elősegíti a megelőzést, a problémák kezdeti szakaszban történő
feltárását és nem fogja engedni,
hogy a gyerekek félelemben,
testi és lelki elnyomás alatt él-
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Önkormányzati hírek
jék életük azon szakaszát, ahol
jövőjüket kell megalapozni. A
jelzőrendszereket jobban fogjuk
működtetni és kérjük a jóakaratú
emberek segítségét is.
Az ötödik napirendi pontban
a központi háziorvosi ügyelet
ellátásáról szóló előterjesztést
tárgyalta meg és fogadta el a
Képviselő-testület. Az új rendszer
2015. július 1-től lép működésbe
és működési elvét néhány gondolatban foglalom össze:
- Izsákon a változás nem lesz
érezhető, mivel a telefonos bejelentés alapján a diszpécserközpont – mentőápolói szakvégzettségű dolgozóval- – az eset veszélyeztettségi fokának megfelelő
döntést fog hozni. Ha súlyos az
eset és kórházi ellátását igényel,
akkor azonnal mentőt irányít a
helyszínre.
- Ha helyszíni ellátás lehetséges,
akkor az ügyeletes orvos és egészségügyi végzettségű gépkocsivezető megy a helyszínre. Ezáltal és
a rendelkezésre álló műszerparkkal akár helyszíni újraélesztés
feltételei is meglesznek.
- Ha a Szabadszálláson lévő
ügyeleti rendszer orvosa több
helyre – azonos veszélyeztetettségi fokot képviselő beteghez
– kap hívást, akkor a szomszédos
Kiskőrös, Solt, Kunszentmiklós
településekről érkezik segítség.
Annak tudatosulnia kell mindenkiben, hogy az ügyelet nem
azonos a háziorvosi rendeléssel.
Itt rendkívüli veszélyhelyzeteket
kell kezelni és nem az elmulasztott receptfelírást, vérnyomásmérést, vagy lázas állapotokat kell
megszüntetni.
A központi háziorvosi ügyelet
ellátását a Murrow Medical Zrt.
fogja biztosítani.
A fogorvosi ellátás területén új
helyzet állt elő Dr. Fillér Katalin
nyugdíjba vonulása miatt a 2.
számú háziorvosi körzetben. A
személyi változás mellett helyszíni változás is lesz, mivel a
Bercsényi utcai – 2014. évben
közfoglalkoztatás keretében
kialakított - orvosi rendelőben
kezdődik meg az érintett körzet
ellátottjainak ellátása 2015. július 1. napjától.
A feladatot egy új fiatal orvos
és a régi asszisztens fogja ellátni
közalkalmazotti jogviszony keretében. A működési engedély az
Önkormányzat nevére szól, míg
a praxissal egy évig Dr. Fillér
Katalin rendelkezik. Az új rendelő
felszereléseinek beszerzéséhez
szükséges előirányzatot a Képviselő-testület biztosította. A 2015.
június 1-30 közötti időszakban
a helyettesítési feladatokat Dr.
Horváth Csaba látja el.
A Képviselő-testülete felhatalmazta a Polgármester Urat,
hogy a működési engedély megszerzésével, az OEP-pel kötendő
finanszírozási szerződés megkötésével, a közalkalmazotti
besorolású szakdolgozók (orvos,
asszisztens) alkalmazásával, a
szükséges eszközök és felszerelések beszerzésével, biztosításával
kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg és az Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének
módosítását a Képviselő-testület
soron következő rendes ülésére
nyújtsa be.
Hetedik napirendi pontként
került megtárgyalásra az „Izsák

és térsége szennyvízberuházása”
projekt támogatási igényéhez
szükséges konzorciumi megállapodás megkötése„ előterjesztés,
melynek lényege, hogy a szennyvízhálózat bővítése és a szennyvíztisztító korszerűsítése (régi
kisizsáki probléma) pályázatunk
újabb tárgyalási – megvalósítási
körbe került, melynek nyomán
megvalósulhat az 568.568.200
Ft előirányzatú beruházás, mely
városunk gesztorságával és a
Nemzeti Fejlesztési Programiroda közreműködésével készül el. A
megállapodás aláírására Izsákon
2015. május 12-én került sor a
Programiroda, Ágasegyháza,
Izsák és Orgovány polgármesterei
között. Az elképzelések szerint a
tervek 2015-ben készülnek el, a
megvalósítás 2016 márciusában
indul és legkésőbb 2017 tavaszára fejeződik be.
Módosításra került az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2014.(XII.4.) önkormányzati
rendelet, mivel az 52.§-ban a
bizottságok felsorolásánál technikai hiba volt. A módosítás
alapvetően a kialakult és működő
szervezeti formákat, feladat- és
hatásköröket nem érinti.
A következő rendelet megalkotását döntően jogszabályi változások tették szükségessé. Az egyik,
hogy a fizetendő talajterhelési
díj szorzószáma a tízszeresére
emelkedett, a másik pedig, hogy
a „szennyező fizet elv” alapján
megjelenik a szennyvízrendszerre történő rákötés kötelezésének
lehetősége.
Az ülésen többször elhangzott,
hogy aki érintett a díjfizetésben
az éljen a rákötés lehetőségével
és alaposan tanulmányozza a
megalkotott rendeletet, melynek
értelmezésében és a megfelelő
megoldások kiválasztásában
Munkatársaimmal együtt szívesen állunk rendelkezésükre. Minden fizetésre kötelezett a hónap
végéig névre szóló értesítést fog
kapni a lehetőségekről.
Módosításra került az iparűzési
adóról szóló korábbi rendelet is,
melynek lényege, hogy a jogalkotási előírásoknak megfelelően
készült el az új szabályozás és
csak lényegi részekre – fizetendő adó mértéke – terjed ki. Az
egyéb korábbi szabályok törlésre
kerültek.
A 11. napirendi pont keretében
Mondok József adott tájékoztatást a debreceni székhelyű
GREEN PRO-TECH Kft. munkahely teremtési szándékáról. Elhangzott, hogy a „magánvállalat
helyi állattartó telepet szeretne
létrehozni, ami kb. 40 fő számára
jelentene munkahely lehetőséget
az itt élő emberek számára. Az
önkormányzat minden segítséget
megad a vállalkozások részére
és segíti letelepedésüket a településen.”
Az egyebek napirendi pont
keretében a Polgármester Úr az
alábbiakat mondta el: „
- Izsák István levelet írt az
önkormányzatnak, melyben lemondott tiszteletdíjáról és társadalmi munkában kívánja ellátni
tevékenységét a Jogi–Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság
tagjaként.
- Az Óvoda - bölcsőde átalakítási
folyamatok elindításra kerültek

a módszertani vélemény beszerzésével. Az előkészítés úgy indul,
hogy be kell szerezni egy módszertani véleményt, amit az Országos
Főigazgatóság készíti el. Megkeresték őket, hogy jöjjenek és
véleményezzék a környezetet, az
alapdokumentumokat. Várhatóan
május végén jön az ellenőrzés.
- Az iskolaberuházás jó ütemben
halad. A konténeres iskola lehetőségén gondolkodnak, amelyet a
Sportcsarnok területén helyeznének el. Másfél éves időtartam az
építkezés.
- Május 16.-án lesz a „Főző Futó
és Lovas Majális” elnevezésű
családi jellegű összejövetel.. A futóversenyen kb. 350 fő vesz részt.
További program: főzőverseny,
öregfiúk labdarúgó mérkőzés és
e napon kerül sor a mentőautó
átadására is.
- A Magyar Röplabda Szövetség
részéről támogatási felajánlás
érkezett az önkormányzat részére. Sportlétesítmény támogatási
együttműködési szerződés megkötésére nyújtottak lehetőséget,
amely 3.000.000 Ft-ot jelent összeg szerint. Ebben az évben kell
elvégezni a parketta felújítását
a Sportcsarnokban, amelyre augusztus első hetében kerül sor.
Végh Tamás képviselőnek a
Holló utcai ingatlan és a lovas
pálya térítés ellenében történő
használatára vonatkozó kérdésére a Polgármester Úr elmondta,
hogy a számlát a Magyar Lovas
Szövetség fogja fizetni.

A Képviselő-testület zárt ülésen
két döntést hozott, egyhangú 7
igen szavazattal. Az egyikben az
Izsáki Törpikék Nonprofit Betéti
Társaság részére a bővített napközbeni ellátás biztosításához 250
ezer forint kiegészítő támogatást
biztosított azzal a feltétellel, hogy
2015. augusztus 1-i hatállyal biztosítania kell a 2014. augusztus
hónapban aláírt feladatellátási
szerződésben foglaltakat.
A másikban a testület hozzájárult, hogy a GREEN PRO-TECH
Kft. munkahelyteremtő beruházásnak támogatása céljából az
Önkormányzat megvásárolja a
0374/9. hrsz-ú ingatlant, azonban itt feltételül szabta, hogy
valamennyi költséget a gazdasági
társaságnak kell megelőlegeznie
és felvállalnia és az összeget ügyvédi letétben kell elhelyezni.
Ez pedig azt jelenti, hogy az
önkormányzat csak technikai
segítséget nyújt a gazdasági
társaság részére a beruházáshoz
kapcsolódó pályázati források
igénybevételéhez és közvetetten
a helyi munkaerő foglalkoztatásához. A híresztelésekkel ellentétben ez az Önkormányzatnak
nem kerül pénzügyi kiadásba.
(Időközben egy lakossági beadvány is érkezett hozzám, melyben
kérték a zárt ülés döntéseinek a
közzétételét is a honlapon. Erre
természetesen lehetőség van és
eleget teszünk a leírtaknak, valamint ezért is ismertettem részletesen a döntések lényegét.)
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Rendőrök elismerése

Szent György Nap alkalmából Mondok József polgármester
tárgyjutalmakat adott át a Kiskőrösi Rendőrkapitányság állományához tartozó három rendőrtisztjének. Kothencz Zoltán
százados a közlekedési osztály vezetője, Pozsgainé Avramucz
Erzsébet hadnagy és Berta József zászlós, (ők ketten Izsákon
teljesítenek szolgálatot) egy-egy tabletet vehettek át jó munkájuk elismeréseként. Felvételünkön Kothencz Zoltán veszi
át a jutalmat.

Németországi utazás
Önkormányzatunk meghívást
kapott német testvértelepülésünktől, Strullendorftól a templomünnepre szóló látogatásra.
A látogatás időpontja 2015. július 2-től július 7-ig.
Kérjük, hogy az utazásra való
jelentkezést a Polgármesteri
Hivatal titkárságán vagy a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál szíveskedjenek megtenni
2015. június 15-ig.

Az utazás költsége 10.000.-Ft az
előző évekhez hasonlóan.
Elsősorban azok jelentkezését
várjuk, akik fogadtak már német
vendégeket és a jövőben is szándékoznak fogadni. Természetesen
várjuk azon izsákiak jelentkezését is, akik ezután szeretnének
a testvérvárosunkkal való közös
programokhoz csatlakozni.
Sörösné Boldozki Tímea
főszervező

IZSÁKI Hírek
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2015. május 22.

„Mesés Székelyföldön az izsáki Sárfehér Néptánc Együttes”
/Idézet egyik résztvevő táncosunktól/

A tavalyi tésztamajálisunkon
vendégül látott Székelyudvarhelyi Kékiringó Néptánccsoporttól
meghívást kaptunk az általuk
minden évben megrendezésre
kerülő fesztiváljukra. Fiatal
táncosaink örömmel és lelkesedéssel vállalták ezt a kihívást.
Április 9.-én hajnalban elindultunk úti célunk felé. Első látványos helyszín a fölénk magasodó
Déva vára volt. Egy rövid kis
pihenő és egy megérdemelt töprengés (a várról és történetéről)
után folytattuk utunkat. Dévát
elhagyva a csapat minden tagja
kezdett felélénkülni az egyre
látványosabb magas hegyek tetején lévő hósapkák látványától.
Először csak a Retyezát távoli
csúcsait pillanthattuk meg, de

Ilyen és ehhez hasonló csodás tájakon át vezetett az utunk

kelyudvarhelyre. Mondhatom,
hogy egy igazán baráti fogadtatásban részesültünk. Szállást
helyi családoknál kaptunk. Vacsora, majd táncház volt az esti
program. Ez csütörtökön volt,
amikor minden héten tartanak
táncházat az itteniek, a saját

Csoportunk a Székelyföldi vendégszereplésen

nemsokára a Fogaras felső egyharmadát borító hófödte hegytető látványa is hihetetlen szép és
felejthetetlen élményben részesített mindannyiunkat. Nem is
hagyhattuk ki, hogy egy áprilisi
hógolyózást és egy kis hangulatos pihenőt ne tartsunk.
Szászvár, Nagyszeben, Medgyes, Temesvár csodálatos települései után megérkeztünk Szé-

kedvükre. Másnap kirándulást
szerveztek nekünk vendéglátóink. Már előre tetszett, hogy
nem felkapott kirándulóhelyekre vittek bennünket, hanem
eldugott, hegyek közötti kis
falukba.
Első állomásunk a Székelykeresztúri múzeum volt, melynek
vezetője az a nyugdíjas régész
volt, aki nemcsak az igazán ér-

15 éves a Sárfehér
Néptáncegyüttes
2015. május 30. Izsák, Sportcsarnok

18.00
18.30
20.30
21.30

Megnyitó
Jubileumi néptáncgála
Vacsora
Táncház
a Suttyomba zenekarral
23.00 Tombola

(Fõnyeremény: 3 éjszaka a siófoki
Club218 wellness apartman házban.)

14 éves kor alatt a belépés ingyenes!

Belépõjegy vacsorával: 2.900,– Ft
Belépõjegy vacsora nélkül: 1.000,– Ft
Támogatói jegy 500 és 5000 forintos címletekben
Vacsorajegyek csak elõvételben kaphatók az Edit
és Saci virágboltban, valamint a 06-70/504-88-94-es
telefonszámon május 25-ig!
A legbõkezûbb támogatónkat egy festménnyel jutalmazzuk
Balogh József (Öcsi) felajánlásából.

dekes múzeumi anyag nagy részét gyűjtötte össze, hanem még
történelemből is valóban érdekes előadást tartott. Mindenkinek ajánlom, aki arra vetődik.
Tulajdonképpen semmi különleges látnivalóra nem gondoltunk, de minden településen a
különlegesnél is sokkal többet
kaptunk. Kőrispatakon a szalmakalap múzeum tulajdonosa
fogadott bennünket. Mi is lehet
érdekes egy szalmakalapban
és egy Isten háta mögötti kis
faluban? Három óra időtöltés
után, egy perc unalom nélkül
indultunk tovább, Lajostól énekszóval búcsúzva, természetesen
szalmakalapban. A szűk kis
utakon festői tájakon haladva
végül megérkeztünk Énlakára.
A falu Unitárius temploma egy
erődtemplom. Alapja római
kövekre épült, falai HÉTSZÁZ!
évesek. Egyik bejárati ajtója
a templommal egy idős, azaz
hétszáz éves, amit a tatárok
sem bírtak betörni, pedig „csak”
egy fenyőből készült 2 collos
vastagságú. Ilyen tulajdonságú
egy kárpáti fenyő, mint az ott
lakó, őt felnevelő ember. Megható tájékoztatást kaptunk a
templom 84 éves gondnokától.
A templomkertben hatan sem
bírtuk volna körbefogni a 2014.
év fáját, egy 400 éves kislevelű
hársat. Az egész település látványa és története felejthetetlen.
Sokat nem pihentünk, de nem
is bántuk. Este újra hajnalig
tartó táncház résztvevői lettünk baráti beszélgetésekkel,
és rengeteg zsíros kenyérrel, no
persze sok tánccal. Figyelemre
méltó, hogy vendéglátóink még
erre az egyszerű kis táncházra
is a legnagyobb gondossággal,
viseletben jelentek meg.
Szombaton eljött a fesztivál
napja. Izsáki táncosaink az
„előző napi” (tegnap is máma
mentünk haza - ahogyan az
ottaniak mondják) rövid pihenő
után igazán helyt állva a színpad
mellett próbálni kezdtek, amit
a helyiek megtapsoltak. Ez a
taps nem csak a táncnak szólt,
hanem kitartó lelkesedésük
elismeréseként, amit valóban
megérdemeltek.
Délután négy órakor Székelyudvarhely központjából tizenkét
településről négyszáz viseletbe
öltözött fiatal indult énekszóval a színházterem felé. Ennek
látványa, megint csak nem mindennapos esemény volt. Izsák
és táncosaink, tánctanításunk,
egyesületünk tevékenysége igen
komoly és mély érzésű méltatást

és biztatást kapott. A színpadon
tizenkettő település táncosai
léptek fel, többek között a mi
izsáki csoportunk is kétszer,
nagy sikert és vastapsot kiérdemelve. Persze a helyi együttesek
előadásáról megemlíteném a
táncuk kifinomultságát, precíz
mozdulataikat, alaposságukat
és mégis nyílt természetességüket. A késő estébe nyúló teltházas előadás után ismét táncház
következett, volt akinek szinte
a busz hazaindulásáig.
Vasárnap reggel indulás haza.
A búcsúzkodás kissé hosszúra
sikerült. Szívesen maradtunk
volna még mindannyian, de

az biztos, hogy ez után a három nap után szeretnénk egy
tartós kapcsolatot kialakítani
vendéglátóinkkal. Utánozhatatlan vendégszeretetükből
kaptunk ízelítőt. Mondhatjuk,
hogy szinte családtagként érezhettük náluk magunkat. Erre
a három napra talán még azt is
mondhatom, hogy embert formáló hatása volt. De biztos, hogy
mindannyian egy kicsit más
emberként, lelkileg feltöltődve
jöttünk haza. Viszontlátásra
Székelyudvarhelyiek!
A Sárfehér Néptánc Egyesület
nevében:

Góhér Zoltán

Segítsen műanyag
kupakokkal!
Egy 11 éves kisfiú vár segítséget.
Külföldi műtétjéhez több
millió forintra van szükség,
amit a család önmaga nem tud
előteremteni. Ön is segíthet
nekik, ha üdítős ásványvizes,

fogkrémes, öblítős flakonok
kupakjait összegyűjti és eljutattja Basa Imrénéhez, a
Nap utca 6. szám alá. Önnek
semmibe sem kerül, csak egy
kis figyelembe. A kisfiúnak az
egészségét jelentheti.

Sajnos már két leukémiás kisgyermek vár segítséget, mivel
Flaisz Daninál is újra kell kezdeni a kezeléseket. Kérjük, aki tud
segítsen, például a kihelyezett gyűjtődobozokba tett adománnyal, vagy a Tulipán presszóban elfogyasztott palacsintával,
esetleg a fent meghirdetett koncerten való részvétellel, vagy
bármi módon, ami könnyebbséget okozhat a családoknak.

Tisztelt Izsákiak!

Június 4-én 17 órakor
képviselői fogadóórát tartok
a Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!
Tetézi Attila
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2015.(V.6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló
9/2014.(XII.4.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.) önkormányzati
rendelete 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre:
a) Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
5 fővel,
b) Közművelődési- Oktatási és Sportbizottság
5 fővel,
c) Egészségügyi és Szociális Bizottság
5 fővel,
d) Mezőgazdasági Bizottság
3 fővel.
2.§
Ez a rendelet 2015. május 6. napján lép hatályba.
I z s á k, 2015. május 5.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról.

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) bekezdésében, és a 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. § (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.4.)
önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2.pontjában foglaltak alapján a Jogi- Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1.§
Adatszolgáltatási kötelezettség
(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó
kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott víz, a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége, valamint
a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében.
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék elszállítására feljogosított
közszolgáltatót a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben elszállított folyékony hulladék
mennyiségéről.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 28-ig kell
teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezettnek.
2.§
Eljárási szabályok
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében
két egyenlő részben megfizetni a (2) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő
év március 31-ig.
(2) A talajterhelési díjat Izsák Város Önkormányzatának 11732112-15340151-10000025.
számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni.
(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén 50 liter/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
3.§
Díjmentességek
(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó
a) a közszolgáltató által igazolt külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és
tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztás után,
b) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a
közszolgáltató igazolja,
c) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztás után.
(2) Mentes a 2015. adóévben a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó,
a) aki a közszolgáltató igazolása alapján a közcsatornára 70.000 forintnál nagyobb költséggel tud rákötni,
b) akinek a talajterhelési díj alapja nem haladja meg a 30 m3-t,
és vállalja a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését.
(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az esetben illeti meg a kibocsátót, ha
a) vállalja, hogy 2015. december 31-ig a talajterhelési díjjal érintett ingatlant a közcsatornára
ráköti, és erre vonatkozóan az Önkormányzattal 2015. évben hatósági szerződést köt,
b) vállalja, hogy a közcsatornára rákötés elmulasztása esetén a 2015. évre az egyéb díjkedvezmények figyelembe vételével számított talajterhelési díjat az adózás rendjéről szóló
törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal növelten egy összegben megfizeti.
(4) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül
a) a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó,
b) az (1) bekezdés szerinti kibocsátó.
4. §
Díjkedvezmények
(1) A kibocsátót a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a megállapított talajterhelési díjból
50 %-os díjkedvezmény illeti meg.
(2) Azt a kibocsátót, aki a közszolgáltató igazolása alapján a közcsatornára 70.000 forintnál
nagyobb költséggel tud rákötni 80 %-os díjkedvezmény illeti meg.
(3) Az (1) – (2) bekezdés szerint megállapított talajterhelési díjból további 25 %-os kedvezményben részesül:
a) az az egyedülálló, akinek a havi nettó jövedelmének összege nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) az a kibocsátó, akinek a közös háztartásában élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

. oldal

c) a 2015. adóévben az a kibocsátó, akinek a talajterhelési díj alapja meghaladja a 30 m3-t
és vállalja, hogy:
ca) 2015. december 31-ig a talajterhelési díjjal érintett ingatlant a közcsatornára ráköti, és
erre vonatkozóan az Önkormányzattal 2015. évben hatósági szerződést köt,
cb) a közcsatornára rákötés elmulasztása esetén a 2015. évre az egyéb díjkedvezmények
figyelembe vételével számított talajterhelési díjat az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal növelten, egy összegben megfizeti.
(4) Az (1) –(3) bekezdés szerinti díjkedvezmény az arra jogosult adózó a tárgyévről benyújtott
talajterhelési díjbevallásában kérheti a tárgyévet követő január1-i állapot szerinti jövedelemigazolások és a hatósági szerződés becsatolásával egyidejűleg.
5.§
Értelmező rendelkezések
Ezen rendelet alkalmazásában:
1. Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy háztartásától külön él,
és egyszemélyes háztartásban lakik.
2. Folyékony hulladék elszállítására feljogosított közszolgáltató: Somogyi István 6070.Izsák
Kossuth Lajos u.
3. Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.
4. Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön mérőórával (főmérő vagy almérő) mért külön vízvételező hely.
5. Közszolgáltató: BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zártkörű Részvénytársaság.
6. Közös háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
7. Technológiai célú vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség, amely a
kibocsátó által engedéllyel végzett termelő tevékenysége során veszteség nélkül az előállított
termék részévé válik.
6.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2015. május 6. napján lép hatálya és rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejüleg hatályát veszti Izsák Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 1/2009.(II.4.) számú rendelete a talajterhelési díjról.
I z s á k, 2015. május 5.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete
Az iparűzési adóról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Izsák
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2.pontjában foglaltak alapján a JogiPénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1.§
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya Izsák város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző adóalanyokra terjed ki.
2.§
Az adó mértéke
(1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7
százaléka.
(2) Az ideiglenes építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrásokat feltáró
vagy kutató vállalkozások esetén az adó mértéke napi 2.500 forint.
3.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2015. május 6. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejüleg hatályát veszti a 6/2004.(XII.24.) kt. számú,
és a 16/2003.(XII.24.) kt. számú rendeletekkel módosított Izsák Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének az iparűzési adóról szóló 1/1995.(III.01.) kt. számú rendelete.
I z s á k, 2015. május 5.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Kedves Izsákiak!

A Selyemerdőben lévő
kirándulóhelyen a kültéri asztalok és padok a
hosszú évek folyamán
tönkrementek, elkorhadtak. Ezért egy kis

munkával felújítottuk
a park bútorzatát.
Mindenkit várunk, aki
utazás nélkül kellemes
környezetben kíván
kikapcsolódni, pihenni.

Ezekre az újonnan igényesen felújított bútorokra kérem, mindenki
vigyázzon, de érezze is
jól magát baráti vagy
családi társaságban, ha
kilátogatnak a pihenőparkba. Aki nem ismeri
ezt a helyet, vagy még
nem járt itt, bátran
ajánlom figyelmébe.
Az ütközésmentes
programok érdekében
az időpontokat kérjük Horváth Ferenccel
egyeztetni, a következő telefonszámon: 0620/318-1868
Köszönettel:
Góhér Zoltán
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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

Temetkezés
Jóindulat Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
az izsáki alsó és felső katolikus
temetők üzemeltetője
Irodáink:
Izsák, Kecskeméti u 3. H-P: 8-12
Kecskemét, Nyíri u 4. H-P: 8-15
Ügyelet éjjel – nappal!
Molnár László: 06/20/311-3572
Nagyné Emike: 06/30/963-9222

Május 27. szerda
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Esélyes - magazinműsor
Május 28. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Közvetítés a képviselő-testület üléséről felvételről
Június 3. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Tészta Majális 2015.
Június 4. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Tészta Majális 2015. (ism.)
Június 10. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Izsáki Futó Főző és Lovas
Majális
Június 11. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Izsáki Futó Főző és Lovas
Majális (ism.)
Június 17. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: 15 éves a Sárfehér Néptánc
Egyesület - gálaműsor
Június 18. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: 15 éves a Sárfehér Néptánc
Egyesület – gálaműsor (ism.)
Június 24. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Elsőáldozás 2015.
21:00: Mátyási 250. - Előadás Mátyási József munkásságáról V.
Június 25. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Elsőáldozás 2015.
21:00: Mátyási 250. - Előadás Mátyási
József munkásságáról V. (ism.)

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Bakonyi Áron (anyja neve: Tóth Szilvia), Jakab József Henrik
(anyja neve: Baranyi Gina), Molnár Evelin (anyja neve: Molnár Mónika),
Orbán Bella Vanessa (anyja neve: Radics Vanessa Amália), Bátri Fruzsina
Zoé (anyja neve: Benedek Barbara)
Házasságkötés: Knébelspisz Nikolett – Rákóczi Ferenc, Lantos Ildikó
– Szénási Tamás, Tupita Stefan – Varga Ramóna Viola, Aczél Attila – Aranyi
Ibolya
Meghaltak: Ágó György Ernő – 71 éves – Izsák, Kisizsák, Akácfa u. 55., Szűcs
Jánosné sz.: Dudás Irén – 87éves – Izsák, Széchenyi u. 17., Leitem Henrik
Mihály – 92 éves – Izsák, Damjanich u. 15., Jeszeni Istvánné sz.: Szalai Mária
– 94 éves – Izsák, Mező u. 111., Sebők Tibor – 82 éves – volt izsáki születésű,
orgoványi lakos, Duráncsik Lászlóné sz.: Tálos Margit – 84 éves.

APRÓHIRDETÉSEK
Gyógyszerész munkatársat keresünk! T.: 06-20/393-8307
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