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Tizenöt néptáncos tanév

Az izsáki néptáncoktatás
tulajdonképpen a Strullendorf-i testvérvárosi kapcsolattal kezdődött. A testvérváros meghívására kiutazó
izsáki küldöttségnek része
kellett legyen egy művészeti
csoport is, amely bemutatja
kultúránkat, és nem lévén
helyben ilyen, bizony Szabadszállásról kértünk kölcsön néptáncos fiatalokat.
Akkor vetődött fel, hogy
meg kellene szervezni Izsákon a néptánc tanítását, és
meghívtuk Lukács Lászlót
és Haránt Esztert, hogy
oktassák az izsáki gyerekeket – emlékezett vissza a
kezdetekre Mondok József
polgármester úr.
Az egykori meghívás több

hetően Bőtös Barnabás és
Drozdovszky Dóra élethivatásuknak választották a
néptánc művelését, tanítását. Eszter és Laci munkáját
a kezdetektől segítették:
Szabó Katalin és Molnárné
Tóth Ibolya tanítónők is.
Amikor Eszter és Laci
szakmai útja Kecskeméthez
kötődött, az izsáki gyerekek
és fiatalok nem maradtak tanítók nélkül: immár három
éve Dóri és Barni oktatja
őket a néptáncra, néphagyományaink megőrzésére.
Az eltelt 15 tanév munkájának eredményében gyönyörködhetett a nézőközönség
2015. május 30-án a Sportcsarnokban megrendezésre
került néptáncgálán.

óvodások és első osztályos
táncosok, és a népi játékok
mellett már az egyszerűbb
tánclépéseket is elsajátították. Drozdovszky Dóra
vezette a csoportot.
A 4. osztályosok Lukácsné
Haránt Eszter tanította magyarbődi táncokat mutattak
be. Ezt követően a Szőlőfürt
és Mazsola csoport rábaközi
táncokat, a Szőlőfürt és
Szőlőtőke csoport lányai
kalocsai táncokat, a Szőlőszem és Szőlőfürt csoport
tagjai nagyecsedi táncokat,
a Szőlőtőke csoport tagjai
Dél-alföldi táncokat, illetve
a Szőlőfürt csoport kalotaszegi táncokat adtak elő
Drozdovszky Dóra és Bőtös
Barnabás vezetésével.

Ára: 150 Ft

Bajnok a Sárfehér SE futballcsapata

A bajnokcsapat és segítőik

Az őszi-tavaszi bajnokságot megnyerve, a megye
három bajnoka lett a Sárfehér SE futballcsapata.
Akik figyelemmel kísérik
csapatunk működését jól
tudják, ez az összeállítás szűk három éve állt
fel serdülő, ifi és öregfiú
tagokkal, így a mostani
siker igen figyelemreméltó.
A bajnokavató kapcsán
Ungor Pál edző elmondta, az első szezonban a
14 csapatos tabellán a 8.
helyen álltak, majd a téli
felkészülés idején több
vidéken játszó izsáki játékos is visszajött hozzájuk, s velük kiegészülve a
második évadban már a
4. helyre jöttek fel. A harmadik szezont pedig most
imponáló adatokkal, 18
kapott, 108 rúgott góllal,
5 pont előnnyel magabiztosan nyerték. A szurkolók is felfigyeltek a csa-

patra, hiszen mérkőzésről
mérkőzésre egyre többen
látogattak ki a pályára. A
záró mérkőzésen már kétszázan biztatták a fiúkat.
Ez a nyújtott játéknak és
annak köszönhető, hogy
izsáki játékosok alkotják
a csapatot. Sok izsáki érzi
magáénak az együttest.
Ez abból is látszik, hogy
vannak támogatóik, akik
a hazai mérkőzések után
egy-egy vacsorára hívják
a játékosokat. Ezek a
vacsorák családias, baráti
hangulatban zajlanak,
tovább erősítve a csapatszellemet. Az edző és a
csapat ezúton is köszöni a
támogatók segítségét!
Ungor Pál több mint
negyven éve dolgozik
a helyi labdarúgásért.
Mint utánpótlás nevelő
edző, serdülő és ifi csapatokkal már számos
sikernek, köztük bajnoki
eredménynek örülhetett.

Most ezek mellé sorolhatja a felnőtt csapattal szerzett bajnokságot is. Mint
fogalmazott, ez lett négy
évtizedes edzősködésének
a koronája.
Gréczi Gábor, a Sárfehér
SE elnöke – aki maga
is játszik a csapatban
– az éremátadáson így
fogalmazott: - Valóra vált
az, amiben három éve
reménykedtünk, hogy
lesz előrelépés az izsáki
labdarúgásban, a sajnálatos visszalépés után.
A tavalyi év is már azt
bizonyította, hogy e felé
haladunk. Most elmondhatjuk, hogy egy mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen
felsőbb osztályba lépünk
ezzel a győzelemmel. Az
egész évet nézve teljesen reális csapatunk első
helye. Gratulálok hozzá,
köszönöm mindenkinek
a segítő munkáját, a családtagok türelmét.

Az iskolától búcsúztak
mint egy évtizednyi munkát,
tanítást jelentett Eszter és
Laci számára, személyes és
szakmai életük gazdagodását. Gyermekek sokaságával
ismertették és szerettették
meg a népzenét, néptáncot,
és munkájuknak köszön-

Először az óvodások léptek színpadra Lukácsné
Haránt Eszter vezetésével.
Népi játékokat adtak elő
felszabadultan, örömmel,
szívet melengető gyermeki
bájjal. Őket követték a Szőlőmag csoport tagjai, akik

Külön élmény volt nézni a
mester és tanítvány táncát:
Eszter és Laci, valamint
Dóri és Barni Küküllő-menti
táncokkal örvendeztették
meg a nézőközönséget.
Folytatás a 3. oldalon.

Keresztszentelés
Mint arról korábban már
beszámoltunk, a kecskeméti Porta Egyesület
Szent Ilona Keresztköre
felújíttatta az Orgoványi úti, 1918-ban állított
Birkás-keresztet. A megújított feszületet május
28-án dr. Bábel Balázs,
a Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye érseke
szentelte meg. Dr. Czár
János, a Solti esperesi
kerület esperese köszöntötte a megjelent híveket.
Birkás Menyhért - a kereszt egykori állítója, Birkás Menyhértné unokája
– meghatottan mondott
köszönetet mindazoknak,
akik segítettek a megújí-

Közel hat évtizeden át volt városképi
jelentőségű épülete Izsáknak a „nagyiskola”

tásban (a Birkás család
több mint húsz tagja volt
jelen a jeles eseményen). A
Porta Egyesület és a család köszönetét fejezte ki a
megújítást támogatóknak:
Izsák Város Önkormányzata, Római Katolikus

Egyház, Birkás család,
Bajáki Ede és családja,
Bognár Béla, Balogh József, Németh Ferenc, Dr.
Gál János, Farkas József,
Farkas Pál, Frankó János,
Losonczi Mihály, Tetézi
Lajos, Borsos István.

Június 13-án, a délelőtti
ballagást követő délutánon
egy és hat óra között, már
nem csak a ballagó diákok,
hanem sok egykor volt
izsáki tanuló is búcsúzni
jött a „nagyiskolába”. Mint
tudható, a mostani volt az
utolsó tanév az 1959-ben
épített iskolaépületben.
A ballagás, s vele a végső
búcsú délutánján, folyamatosan érkeztek az egykori
diákok – köztük évtizedekkel ezelőtt és alig néhány
éve végzettek - , hogy még
egyszer bejárják az egykori izgalmak, örömök,
gyermekkoruk helyszíneit,

felidézzék az emlékeket.
A búcsúzók örömmel ismerték meg egymást, s a
folyosókon a tablókat nézegetve, magukat és egymást
keresve nosztalgiáztak,
vagy éppen az osztálytermekben beszélgettek egy-

kori élményeikről. Többek
elmondása szerint vegyes
érzelmekkel járták körbe
az épületet. Egyrészt sajnálják az iskolát, hiszen
életük meghatározó épülete, helyszíne volt, másrészt
örülnek, hogy helyére egy
korszerű intézmény épül.
Mint Gera Árpádné igazgató elmondta nagyon örülnek, hogy megszervezték
ezt az alkalmat, hiszen több
mint háromszázan jöttek
el búcsúzni, s láthatóan
örültek a lehetőségnek. A
vakáció első hetétől megkezdik az iskola kiürítését,
s várhatóan szeptemberben kezdődnek a bontási
munkák.

A búcsúzók egy egész falat megtöltöttek
aláírásaikkal

-te-
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Az adófizetés kötelesség!
Több alkalommal gondolkodtam azon, hogy melyek lehetnek azok az eszközök, melyekkel
elősegíthetem (bár jogszabályi kötelességem), hogy a kötelezettek eleget tegyenek adófizetési
kötelezettségüknek. Nem könnyű a nyilvánosság eszközét kezelni az „adótitok” fogalmával
összeegyeztetve, de a 2015. május 27-én tárgyalt testületi előterjesztés megállapításai - „A hátralékok keletkezésének okai: a) a jelenleg hatályos jogszabályok nem segítik az önkormányzati
adóhatóságok behajtási tevékenységét és a felszámolásra kerülő gazdasági társaságoknál az
állami adóhatóság nem vizsgálja a kialakult helyzet okait,
b) a Jegyző Úr nyilatkozata szerint: „eddig nem voltak elég bátrak”, hogy az adósok névsora
a helyi Izsáki Hírek újságban közzétételre kerüljön,
c) következetes végrehajtást nagyban hátráltatja a cégek gyors „átváltozása”, a tulajdonosi
szerkezet alakulása, ismeretlen és elérhetetlen tulajdonosok részére történő értékesítés. „- arra
adnak felhatalmazást, hogy megkezdjem a közzétételt. Az első alkalommal a felszámolás alatt
álló gazdasági társaságok adótartozásairól adok nyilvános tájékoztatást. E tartozások megfizetésének valószínűsége nulla környékére prognosztizálható.
____________________________________________________________________________________
Adózó neve
adótartozás
összesen
komm.
iparűzési
gépjármű
pótlék
tartozás
____________________________________________________________________________________
Fodor Fuvar Kft.
0
4.542.100
17.525.791
9.591.123
31.659.014
Halimax Kft
2.000
1.012.100
9.263.789
3.396.116
13.674.005
Fruktus Leno Kft.
0
12.463.000
0
714.559
13.177.559
Origo Play Kft.
53.500
1.398.165
4.460.906
4.234.814
10.147.385
Friss-Hasáb Kft.
0
461.850
254.426
147.626
863.902
Un-He Festő Bt.
25.300
578.739
63.975
191.120
859.134
Darlux Kft.
12.000
542.180
78.510
181.727
814.417
Agro-Import Kft.
0
0
0
791.958
791.958
Cesar Kft.
0
439.550
132.938
130.547
703.035
Flavor Kft.
5.500
463.600
0
215.353
684.453
F&M Trade Kft.
0
221.400
255.299
59.039
535.738
Piktor Perfekt Kft.
14.000
328.850
0
113.204
456.054
Tulipan Cafe Kft.
17.000
212.550
0
87.616
317.166
_____________________________________________________________________________________
Összesen:

129.300

22.664.084

32.035.634

19.854.802

74.683.820 Ft

Jogos kérdés, hogyan lehetséges ekkora hátralék falhalmozása? A válasz, hogy a gépjárművek
üzemeltetői (adózói) állapotváltozása utólagosan jut tudomásunkra, kialakult egy gyakorlat,
hogy a cégek egymás között változtatják a lízinget és az átadó cégen rajta marad az adótartozás.
A gazdasági társaságnak foglalható vagyona nincs.
A felsorolásban két cég esetében is előfordult, hogy állami pályázaton nyert építésre/gépbeszerzésre sem tudtunk végrehajtást foganatosítani, mivel az egyik esetben más ingatlanán került
sor az építésre, a másik esetben pedig a gépek fenntartási idő alatt kerültek értékesítésre.
Jelzéseink ellenére sem indult a vállalkozók ellen eljárás.
Ugyancsak problémás, hogy például a Fruktus Leno Kft. (telephelye: Izsák, Szajor dűlő) felszámolásáról a lekért cégkivonat „felszámolás alatt” bejegyzéséről értesültünk. Az még nagyobb
probléma, hogy a cég 2012 szeptemberében jelentkezett be adóalanynak és 2014. február 11.
napjától felszámolás alatt áll. Sajnos a jelenleg hatályos jogszabályok lehetővé teszik, hogy közel
másfél év alatt ilyen módon is „rendezhető” az adóügy Magyarországon.
Jelenleg az egy éven túli adótartozások ügyén dolgozunk. Itt kezdeményezzük a NAV felé a
behajtás megindítását, illetve az adóalany gépjárművek forgalomból történő kivonatát. Iparűzési
adónál a legmagasabb adótartozás jelenleg 1.009.600 Ft., míg gépjármű esetében 11.118.353,Ft.
A következő számban tájékoztatást adok a tett intézkedések eredményeiről, illetve együttműködés hiányában közzéteszem a 200.000 forint adótartozással rendelkező vállalkozások és
magánszemélyek adóslistáját.
Az Izsáki Polgármesteri Hivatal a jogszabályok adta lehetőségei között segíti a hozzá fordulókat
problémáik megoldásában, de ugyanakkor következetesen elvégzi munkáját.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Kábeltévé hírek
Beérkezett kérdések és az
azokra adott szolgáltatói
válaszok:
- Sokan panaszkodnak a net
minőségére. Sokat ingadozik
a sávszélesség.
- Az ígért bejövő sávszélesség bővítése május végén
történt meg. Addig valóban
előfordulhattak ilyen jellegű hibák. Azóta ezeket már
kiküszöböltük és megszüntettük. A nyáron az előfizetői
csomagok sávszélességének
emelését is meg fogjuk oldani. Ennek pontos időpontjáról tájékoztatni fogjuk
ügyfeleinket.
- Továbbra is sokszor elő-

fordul, hogy teljes hétvégére
kimaradnak csatornák.
- Sajnos még nem tudunk
minden csatornát IP alapon
átvenni. Ebből következik,
hogy a műholdas vételek különböző okok miatt (időjárás,
eszközhiba)meghibásodnak.
Igyekszünk ezeket a hibákat minimálisra csökkenteni
a rendszer automatizálásával. Ez az automatizálás
plusz eszközök beépítésével
jár, amelyet hamarosan el
fogunk végezni.
- Az AXN, Sport1, Sport2
visszakerülhetnek-e a bővített csomagba?
- A szolgáltatott csoma-

gok összetételét az I-TV
Zrt. állítja össze. A kérést
továbbítjuk nekik. Addig
is ajánlani tudjuk az Extra
csomagunkat amelyben az
54 analóg csatornán kívül
további 23 digitális csatornát
lehet fogni minimális plusz
költséggel.
Itt hívjuk fel a figyelmet,
hogy 2015.07.01-től változások lesznek a csatornakiosztásban. Analógból kikerül a
Duna World. Helyette 07.04től bekerül az M4 Sportcsatorna. Digitálisban pedig
bekerül egy új stream, amely
hat közszolgálati műsort fog
tartalmazni.

2015. június 23.

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)
Az újonnan alakult Helvécia-Izsák Térsége Szőlő-és Bortermelőinek Mezőgazdasági Szövetkezete a következő igazgatósági
közgyűlését 2015. június 30.-án tartja.
Az évközi záró mérleg és vagyonleltár jóváhagyása után a
beolvadt szövetkezetek közös közgyűlést tartanak, melyen
a szükséges intézkedéseket, változtatásokat is megvitatjuk.
Meghívót postázzuk.
A gazdák szokásos szakmai és kulturális kirándulását az alábbi
időpontban és programmal szervezzük, amire még foglalási
lehetőséget biztosítunk.
Ez alkalommal a szakmai és Honismereti utat a „szlovák tokaj”, és a történelmi hőseink emlékhelyeihez
szervezzük.
Időpont: 2015. augusztus 07-08. (péntek, szombat).
Indulás:
Izsák 2015-augusztus 7.-én (péntek) 5 órakor a Hegyközségi,
Gazdaköri iroda előtti parkolóból.
Útvonal és felszállási helyek: Ágasegyháza, Ungor vendéglő 5 óra 10, Hetényi birtok 5 óra 20, Kecskemét Sasfészek
vendéglő 5 óra 35.
Utazás: Korszerű, 49 személyes autóbusszal. Szükséges
utaslétszám: 45 fő.
Útvonal (magyar oldalon) Izsák-Kecskemét-Miskolc- Szerencs-Sátoraljaújhely-Hercegkút-Miskolc- Kecskemét- Izsák.
Felvidéki NAGY MAGYARORSZÁG oldalon: Borsi-Tőketerebes-Kisgéres-Dobóruszka-Szelmenc-Kistoronya.
Borsiban: Rákóczi szülőháza-, kastély megtekintése.
Tőketerebes: Andrássy Gyula Mauzóleum megtekintése,
(koszorúzás).
Kisgéres: Híres pincesor meglátogatása.
Dobóruszka: Dobó István sírjának megtekintése (koszorúzás).
Szelmenc magyar település, amit a Trianoni Paktum a fő utcáján osztott kétfelé, szlovák, és Ukrán határterületként.
Kistoronya: Borbemutató a legnagyobb szlovák oldalra átkerült tokaji pincében. Ugyanott vacsora, helyi szlovák ételkülönlegesség. Vendéglátónk Csorba Zsuzsa főborász.
Szlovák oldalon idegenvezető, Soltész Tímea kalauzol bennünket
Szállás: Sárospatak, Hotel Bodrog
2015-augusztus 08 (szombat)
Reggeli a szálláshelyen.
Hercegkút: Kálvária és a kilátó megtekintése. A híres Gombos
hegyi pincesoron borbemutató, borkorcsolya a Götz Pincészetnél
Miskolc-Avasi és Görömbölyi pincesoron pincelátogatás, borbemutató, borkorcsolya.
Szerencsen a Bonbon Kft. üzletében sokféle csokoládékülönlegesség között válogathatunk, kedvező vásárlási lehetőség.
Hercegkúton, Tállyán, Miskolcon pedig lédig és palackos
borvásárlási lehetőség.
Hazautazás.
Költségek: Várható költségminimum: 25.000 Ft, a létszám
függvényében. Részvételi foglaló érvényesítés a szövetkezeti
irodán 10.000 Ft befizetésével lehetséges.
45 fő alatti jelentkezés esetén a szakmai út elmarad a jelentős
buszköltség miatt.
Várjuk jelentkezésüket
Az újjá alakult szövetkezet tagjai továbbra is kereshetnek bennünket, kérdéseikkel, személyesen, telefonon, vagy interneten
(aranysarfeher@sv-net.hu).
Vezetőség
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2015. június 23.
Folytatás az 1. oldalról.
E rövid felsorolás több mindent elárult a kedves olvasónak: a Sárfehér Néptánc Egyesület keretében 6 csoportban
folyik oktatás, valamint az
iskolában is elsajátíthatják a
gyerekek a néptánc tudományát. A különböző csoportok
különböző korosztályokat is
jelentenek: az óvodástól a felnőttekig összesen 110-en élnek
a tánctanulás, hagyományőrzés
lehetőségével. A Sárfehér szőlő
hazájában természetesen a cso-

Tizenöt néptáncos tanév
ményt nyújtott a néptáncgála,
hiszen nemcsak néptáncművészetünk gazdagságából kap-

hattunk ízelítőt, de a mi gyermekeink, ifjaink, felnőttjeink
osztották meg velünk a sok-sok
próba csodálatos eredményét.

portok elnevezése a szőlőhöz
kötődik.
Számomra felejthetetlen él-
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Gondolom...

...nemcsak azok emlékeznek nosztalgiával
a nemsokára lebontásra kerülő úgynevezett
„nagyiskolában” töltött diákévekre, akik az
idei ballagás délutánján ellátogattak a régi
alma materbe egy utolsó emlékidézésre, hanem mindenki, aki e falak között ismerkedett a tudományok
alapjaival. 56 esztendőt élt meg az épület. A közel hat évtized
alatt generációk sora végezte itt általános iskolai tanulmányait,
s indult ismeretekkel jól felvértezve a városi középiskolákba,
szakiskolákba továbbtanulni. Különös hangulata volt ennek
a búcsúzó délutánnak. Sorra érkeztek az egykori diákok, akiket a mai pedagógusok fogadtak. Kik évtizedekkel korábban,
kik alig pár éve, vagy éppen tavaly ballagtak el, de fontosnak
érezték, hogy még egyszer bejárják diákéveik helyszíneit. A
nosztalgiázók órákat töltöttek el a régi tablókat nézegetve, az
osztálytermeket bejárva, egymással, s a tanárokkal beszélgetve.
E beszélgetésekben felidézték egykori élményeiket, jókat és kevésbé jókat. Persze inkább a kedves emlékek jöttek elő, hiszen az
idő mindent megszépít – tartja a mondás és van benne igazság.
Szóba kerültek tanárok, diáktársak. Élők és elmenetek. Mert
az évtizedek nemcsak az iskola felett jártak el.
Gondolom, akik kedvelik a számokat, számolgatták, hogy
hányan is ballaghattak el e falak közül? Becslésem szerint
összesen annyian, ahányan ma Izsákon élünk, ugyanis ötezer
feletti számról beszélhetünk. Családom és magam is e számot
gyarapítjuk. Nekem is vannak emlékeim a kezdetekről, hiszen
1961-ben ötödikesként az elsők között kezdhettem felsős pályafutásomat az akkor „újiskolaként” emlegetett épületben. Nagy
megbecsülés övezte a község nehezen megszerzett büszkeségét,
hiszen Szabó Lajos igazgató és Illés István tanácselnök sok
éves kijárása kellett ahhoz, hogy végre a volt Tüzép helyén felépüljön. Emlékszem, a csillogó parkettás tantermekbe csak az
utcai cipőnkre húzott mamuszokban mehettünk be. Nem volt
egyszerű ezt a rengeteg gyerekkel megoldani, de néhány évig
ment, aztán az újdonság varázsának múltával elmaradtak a
mamuszok, majd a parketták csillogása is. Fiam már e kevésbé
csillogó parkettákat és ugyanazokat a padokat koptatta mint
én. Emlékszem a tanárokra, diáktársakra, akik közül senkit
sem emelnék ki külön, hiszen mindenkit ki lehetne valamiért,
az pedig túl hosszúra sikerülne.
Gondolom, sokan emlékeznek arra is, hogy a teljes felső tagozat
az új iskolába járt délelőtt, míg az alsósok néhány osztálya délutánosként tanult ugyanitt. A többi alsós osztály a régi (Kálvin
téri, Alsóvárosi, Felsővárosi, Szent István téri) iskolákba járt,
majd a délutáni oktatás megszűntével csak a felsős osztályok
jártak a „nagyiskolába”. Régi emlék már az is, hogy 1969 volt
az az év, amikor bővült az iskolaépület. Diákotthont építettek
mellé. Többen felidézték, hogy ők még pucolták azokat a téglákat, amelyeket a volt Tüzép épületeinek elbontásából mentettek
ki az új iskola építéséhez. A falak, s velük a régi téglák most
emlékké válnak. A régi átadja helyét az újnak. Az élet örök körforgásában egy kerék átfordul és általa új generációk új emlékei
kelnek útra - talán a régieket is kézen fogva...

E sok tanítvány pásztorolása
nem könnyű feladat. A „Tegyünk Izsákért Egyesület” tag-

jai erre gondolva egy pásztorbotot ajándékoztak Drozdovszky
Dórának és Bőtös Barnabásnak,
hogy ezután is hasonlóképpen
sikeresen vezessék a rájuk
bízott „nyájat” - szorgos,
táncos lábú
tanulóikat.
A 15 évet ünneplő néptáncosoknak készített hatalmas torta nemcsak
szép, de nagyon finom volt, és
gyorsan elfogyott.
Ezen az estén a Suttyomba
zenekar húzta a talpalávalót,
kísérte a fellépők táncát.
Remélem, lesz még jónéhányszor 15 év néptáncoktatás,
hagyományápolás Izsákon,
mert őseink hagyatékát kötelességünk megőrizni, és kötelességünk ezzel az örökséggel
utódainkat gazdagítani.
Végezetül álljon itt köszönet azoknak, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal,

tombolatárgyak felajánlásával
segítették az évforduló megünneplését: Alföldi Garabonciás
Kft., Dudás László, Edit butik,
Farkas Jánosné, Góhér Zoltán,
Holsza Trafik, Izsáki Házitészta Kft., Izsákért Közalapítvány,
Kovács András, Kozma Józsefné, Központi Zöldségbolt,
Mezei Birtok Kft., Millemoneta
Kft., Nagy Traktor Kft., „Nem
adjuk fel!” Hagyományőrző
Egyesület Ágasegyháza, OTP

Mariann, Tetézi Lajos, Tetézi Attila, Varga Birtok Kft.,
Varga László, Vino Étterem,
Virág Jánosné. Köszönet illeti
a Sárfehér Néptánc Egyesület
tagjait, és utoljára, de nem

Bank Nyrt., Rácz Sándor, Dr.
Rezner Károly, Royalsect Zrt.,
Saci Virágbolt, Szabó József,
Sztakó Erika, Táncsics Mihály
Általános Iskola dolgozói, Táncsics Mihály Általános Iskola
szülői munkaközössége, Tege

utolsó sorban néptáncos gyermekeink szüleit.
Fotóink a nagyszerű hangulatú
est pillanatait idézik. Fotók:
Dudás László
Nagyné
Igaz Melinda Sára

Egészségünk védelmében

Vérnyomásmérés és újraélesztési bemutató a majálison
Vélhetőleg sokaknak van vagy saját tapasztalata,
Izsákért Egyesület és a Máltai Szeretetszolgálat
vagy hallott már arról, hogy egészségünk megőrkecskeméti irodájának szervezésében kihelyezett
zése érdekében mennyire fontosak a különböző
tüdőszűrést végeztek a városban. Majd nem sokkal
szűrővizsgálatok. Magyarán, hogy mielőbb kideezután, az Izsáki Futó Főző és Lovas Majális alkalrüljön, ha valamilyen betegség van kialakulóban
mából Rézműves Mihály izsáki mentőszakápoló
szervezetünkben. A legtöbb estben a kellő időben
kezdeményezésére és szervezésében (aki néhány
történő felismerés a teljes gyógyuláshoz vezet. Míg a
kecskeméti és szabadszállási kollégáját is „rávette”
késői diagnózis gyakorta végzetes lehet. Ezért lenne
az izsáki közreműködésre) szintén alkalma nyílt
fontos, hogy minél többen menjenek el szűrővizsgáaz izsákiaknak egészségi állapotuk, cukorszintjük,
latokra (tüdő, rák, cukor, csontritkulás, vérnyomás,
vérnyomásuk ellenőrzésére. E programban az újrakoleszterin, stb.). Mindezek fontosságával gyakorélesztés technikájával is megpróbálkozhattak a vállatilag mindenki tisztában
lalkozókedvű résztvevők.
van, ám kevesen élnek a
A gyerekeket kézműves
lehetőséggel. Indok van
foglakozásokkal csábítotbőven. Nincs időnk, egyébták sátrukhoz a mentősök,
ként sem vagyok beteg, hihogy az ő figyelmüket is
szen semmi panaszom - és
felhívják az egészségmegsorolhatnánk még tovább
őrzés fontosságára. Mint
a hangzatos kifogásokat.
A tüdőszűrőbusz előtt hosszú sorokban vára- mindent, ezt is időben
A tapasztalat viszont azt
kell kezdeni. Rézműves
koztak, közel száznegyvenen kérte szűrést
is mutatja, ha ezek a szűMihály kezdeményezésérővizsgálatok helybe mennek, akkor sokan élnek
nek indokaként elmondta, élethivatásának tekinti
a lehetőséggel – Izsákon is. A Kolon Kupa futóvera segítségnyújtást, s munkája során szinte naponta
senyek alkalmával dr. Rigó József Zsolt koordinátapasztalja, hogy életeket lehetne menteni, ha az
lásával már évek óta végeztek vérnyomásmérést,
emberek néhány alapvető egészségügyi, újraéleszkoleszterinszint mérést Izsákon. Dr. Bíró Sándor
tési tudnivalóval tisztában lennének, ezért feltett
rendelőjében prosztataszűrés, Rigó doktornál
szándéka, hogy a jövőben is módot keres arra, hogy
hallásszűrés is volt már. Nemrégiben a Tegyünk
az izsákiak ebbéli ismereteit bővíthesse.
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v a l l á s
Kedves izsáki Testvéreim!
Déryné Széppataki Róza /1793-1872/, az első magyar operai primadonna mondja emlékirataiban: „Kedves jó anyám gyermekkoromban csepegtette lelkembe, hogyha valami dologba kezdek, mindig
Isten nevében kezdjem. Legelső színpadra lépésemtől kezdve soha,
soha nem léptem föl, amíg el nem mondtam csendesen az Úrangyalát. Félreléptem egy szegletbe, s ott végeztem a rövid kis imát,
s egész megkönnyebbülve léptem ki, azon hitben, hogy engem ma
semmi veszély nem érhet”.
A művésznő édesanyja jó magot hintett, a mag kihajtott és termést
hozott.
A Jézustól kapott evangelizációs parancs arra kötelezi az Egyházat,
hogy minden korban egyik legfontosabb küldetésének tartsa az
örömhír terjesztését. Különösen az igehirdetést végző szolgálattevők, de ugyanakkor minden keresztény ember is a magvetőhöz
hasonlít, aki az igazság magvait hinti a világba. Ha ezt a feladatukat
lelkiismeretesen teljesítették, elvégezték küldetésüket.
Az eredmény már nem tőlük, hanem a megbízótól, Istentől függ,
illetve attól, hogy a hallgatóság jó szívvel fogadja-e azt vagy visszautasítja.
Fontos tudnunk azt is, hogy bár sokféle veszélynek van kitéve
Isten tanítása, mégis termést hozhat. E veszélyek azonban nem
az embereken, a hallgatókon kívül álló okok, hanem olyanok, amelyek az ő szívükből származóan akadályozzák meg, hogy a tanítás
megfoganjon és gyümölcsöt teremjen bennünk. De figyeljünk arra
is, hogy ISTEN MENNYIRE BŐKEZŰ, amikor termékeny magokként szívünkbe ülteti igazságát. Ha az ő jóságából és bőkezűségéből
fakadó tanítás nem terem bennünk gyümölcsöt, akkor tényleg nem
hibáztathatjuk az isteni magvetőt, hanem csak önmagunkat.
Ha nyitott szívvel fogadom az isteni igét, bizalommal hallgatom
az örök élet felé mutató igazságot, akkor az bennem is bőséges
termést hozhat.
Jézus azért beszélt példabeszédekben, mert így tudták megérteni az emberek. Vajon megértem-e, hogy szavai valóban nekem
szólnak?
Ha valaki feltétel nélkül egész személyiségét átadja Istennek, akkor
benne megvalósult az Isten országa. Egyházunk ennek lehetőségét
kínálja tagjainak, de nem azonosítjuk Egyházunk egészét az Isten
országával. Nem véletlen, hogy JÉZUS önmagát és életét folytató
Egyházát úthoz hasonlítja. Úthoz, amelyre rá kell lépnünk, amelyet
meg kell járnunk, hogy eljussunk Isten országába. Ez a célba érés
nem csupán saját erőfeszítésünk gyümölcse, hanem Isten ingyenes
ajándéka. Az elvetett mag tőlünk függetlenül fejlődik és nemcsak
tőlünk függ növekedésének mértéke.
ISTEN AZ, AKI A NÖVEKEDÉST ADJA!
Ma olyan sokan ezt nem hiszik el. Olyan sokan kételkednek. Ám
én tudom, hogy akkor is van növekedés, ha nem látszik. Az elvetett
mag új és új magukat hoz. Ugyanígy terjed a Te igéd is. Köszönjük,
Uram, ezt a nagy csodát, ezért merünk Hozzád így imádkozni!
Urunk, Istenünk! Ahogyan a magvető ember bízik abban, hogy
a természet titokzatos rendje és a Te áldásod gondoskodik majd a
mag kikeléséről, ugyanezzel a bizalommal végzik szolgálatukat az
igehirdetők és azok, akik hitükről tanúságot tesznek a világban.
Lehet, hogy veszélynek lesz kitéve a tanítás magja, de emiatt nem
veszítjük el kedvünket és lelkesedésünket.
Te mindannyiunkat meghívsz, hogy munkatársaid legyünk Isten
országa terjesztésében. Segítsd munkánkat és szolgálatunkat, hiszen MINDEN NÖVEKEDÉS NEKED KÖSZÖNHETŐ!
Dr. Czár János esperes, plébános

MEGEMLÉKEZÉS
„Fájdalom költözött három éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre,
Most sírod előtt állunk, talán te is látod
Körülötted van szerető családos
Könnyes szemmel fel az égre
Szeretünk téged most és mindörökre.”

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
Németh Nórára
halálának 3. évfordulóján.

Szerettei

Református múltunk 71.
„1817. október 15.Tellyes
gyűlésben. Már a gyermek (ek , valószínűleg-N.Á.) tavasszal az új oskolába által költözvén és a Tanito is oda által
menni akarván kéri, hogy olak
tsnáltassanak. Határoztatott,
hogy az Eklesia Curatora a
régi oskolánál lévő kamarát és
ólakat elbontatván, mivelhogy
a fái jók, azokból tsináltasson
két új olat, és a fakalitzkának
tetejét.
1818.január 17. Tellyes gyűlésben. Még a múlt hónap
végén elhasadván a legkissebb
harang. Új harangnak vételére deputáltattak, Ns. Csukás
Ferentz és Czirkos János

Elöljárók, a Város alkalmatosságán, remélvén hogy ezt meg
nem fogja tölünk Biró úr. Oly
utasitassal, hogy a mostani
hasatt harang nyomván 28
ftot, ezt vagy újra öntessék
vagy ha készen találnának új
harangot mint egy egy mását,
tehát vegyenek.
1818. január 20. Meghozván a
deputált Elöljárók a vásárlott
103 ftos harangot, melynek
fontja volt 3ft. Öszvességgel a
koronájával együtt, a bé adott
kis harang árán kívül, melynek fontja 2ftban vevődött bé.
Került 309 forintba. Minthogy
az előbbi oszlopon el nem fér,
az oszlopok széllyelebb tétele

Kis hírek, rövid határozatok, de beszédes
tudósítások, a kor színes életképei. Egyrészt,
örömteli, hogy a fáradozások révén elkészült
az új iskola. Pályázati pénz nélkül! Igaz, dzsakuzzi (magyarul beszélőknek: fenék buzogtató)
valószínűleg nem volt benne, de ólakat lehetett
mellé építeni, mert még igen világos volt azok
után is, hogy kinek hova kell menni… A megélhetés munkálása és a tanulás megfért egymás
mellett. Sőt, lehet, hogy így volt természetes,
hiszen vita nélkül határoztatott.
Az alig 15, 6 kilós harang repedtében fialt egy
57,6 kilósat. Mindehhez kellett az adakozók
nem kis nekibuzdulása, s az a jóindulat, amely
ma is mindenkor jól jön (-ne) az eklézsiában:
akinek adatott több is, az segítse ki ilyen hathatósan a kisebb tehetséggel megáldottakat. Már
csak a krisztusi példa okán is; de azért is mert

rendelődött, meg meg lévén
más nap meg huzatva is, az
Érdemes Elöljáróság tetszését
meg nyerte. Az erre adakozók
között különösen említést
érdemell Érdemes Curator
Damásdi János, ki e végre 100
forintokat ajándékozott.
Január 28. Gáspár Gergelynének kertbéli istállója meg
gyulladván, marhái benn
égvén segedelmet kért az
Eklésiától, ámbár maga volt
oka a kárnak vigyázatlanságból esvén e szerentsétlenség,
egy publicatio rendelődött
számára.”
(P.IV.: 64.ol.)
közli: Nagy Árpád

a könyvek mellett, a harangoknak is meg van a
maguk sorsa. A fent említett harang már nem
lakik a toronyban. Az ezt követő (ma legrégibb)
harangunk 1839-ben öntetett, 218 kg-os. A ma
fennlakók között ez a „középső”.
Egy szépnek és keresztyéninek mondható gyakorlat, melyet a bálványosváraljai (dési egyházmegye) testvérgyülekezetünkben megélhettünk:
a kárt szenvedett testvért a többiek összefogással
segítik a talpraállásban. Ha pedig valaki saját
gondatlanságából szenved, annak is viselnie
kell a következményét. Azért egy közhírré tételt
megérdemelt, hiszen Jézus sem elsősorban érdemünk szerint bánik velünk!
Mennyi jó példa! Kövessük a jó példát és az
áldozatos hitet, mert azok gyümölcseiként vagyunk még ma mi is – Isten kegyelme által.
-na-

Gyülekezeti hírek
- június 28., 14.30: istentisztelet Kisizsákon, az Ökumenikus
Kápolnában
- június 22-26: 9.00 -12.00: bejárós RINYA- ifjúsági tábor a
gyülekezeti házban
- június 21., 17.00: tanévzáró hálaadó istentisztelet
- július 30.- augusztus 2.: bálványosváraljai testvérgyülekezeti küldöttség látogatása
- július 26., 10.00: aratásért való hálaadó istentisztelet,
úrvacsora
- Minden kedves Testvérünknek áldott és tartalmas nyári
pihenést kívánunk!

IKEM hírek

- az előadások szeptembertől folytatódnak: Dr. Szalai Attila:
„Lengyel-magyar két
jó barát… a lengyelmagyar kapcsolatokról” címmel értekezik.
Térjenek bé!

Sirató
TRIANON TRIANON
Árpád Hazáját
szép hazánk földjét
a Kárpátok koszorúját
siratom siratom
Párizs Versailles Trianon
- hol nemzet süllyedt el minden magyarnak
örök siralom
TRIANON TRIANON
Mohács véres pokla után
még szörnyűbb sírhalom
Erdély Délvidék Felvidék
a nemzet szívét-lelkét
ordasok kitépték

TRIANON TRIANON
égbe kiáltó tilalom!
Nemzeti nagy létünk
átkozott lakaton
TRIANON TRIANON
keselyűk törtek ránk
s Hazánk gyönyörű testét
tépték szaggatták szabadon
A magyarra lesújtott
sátáni hatalom
Jöttek fenevadak:
wilsonok clemenceauk
s hazánkra dobták
a gyűlölet fegyverét
akár a lasszót

TRIANON TRIANON
nem múlik haragom
A Tisza-Duna táján
s az alföldi rónán
él még a magyar
és szebbet jobbat akar
TRIANON TRIANON
minden bánatom
fejedre olvasom
Él még Himnuszunk Istene
s egyszer ránk tekint
vigyázó bölcs szeme
s Trianon átkát eltiporja
le a porba
és szívünket úgy vigasztalja
hogy ŐS HAZÁNKAT
egy csokorban összefogja
s mindörökre visszaadja
Budai Kulcsár János
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. május 27-én tartotta meg soron
következő ülését.
Az ülés megnyitása után
Mondok József polgármester
két jó hírt közölt a testülettel
és a televíziónézőkkel. Az
egyik, hogy nyert az Izsák
és térsége szennyvízpályázat, melynek keretén belül
530.722.786 Ft. állami támogatással megvalósul a szennyvíztisztító felújítása és ezzel
megoldódik a Kisizsákiak levegőszennyezési problémája,
valamint ugyanez érvényes
a Katona József utcára is.
Több korszerűsítési munka
kerül elvégzésre a vezetékhálózaton is, mely a szennyvíz
gyorsabb eljutását segíti elő
a tisztítóba.
A másik, hogy a Duna-Melléki LEADER Központ irodája
Hajósról Izsákra kerül áthelyezésre. Tudni kell, hogy
ez a szervezet 40 település
vállalkozóinak munkáját segíti pályázati keretek között
nyújtott támogatásokkal. A
döntést a Miniszterelnökség
Agrár- Vidékfejlesztési Programokért Felelős Államtitkársága hozta meg. Az iroda
2015. július 1-től működik.
A jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáról előterjesztés
9 döntés megvalósulásáról
adott tájékoztatást, mely
anyagot a testület elfogadott
és jóváhagyott.
A napirend elfogadásakor
– hasonlóan az előző napi
bizottsági döntéshez – a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a meghívón első és
második napirendi pontként
felsorolt előterjesztéseket
összevontan tárgyalja.
Első napirendi pontként a
„Beszámoló az Izsák InnoKom Nonprofit Kft. 2014. évi
munkájáról (zárszámadás),
kiegészítés az Izsák Inno
–Kom Nonprofit Kft. 2014. évi
beszámolójához.” előterjesztéseket tárgyalta a testület.
E napirendi pontnak annyi
előzménye volt, hogy a zárszámadási beszámolót a JogiPénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság 2015. március 30-i
ülésén nem találta alkalmasnak testületi megtárgyalásra
és ezért az előterjesztő visszavonta.
Ekkor határoztam el, hogy
egy kiegészítést csatolok az
anyaghoz, melyből – aki természetesen akarja és elhiszi
az általam leírtakat – látható,
hogy a feladatok elvégzése
költségekkel jár, melynek
mértékét lehet vitatni, de nincsenek „országos” egységes
feladatmutatók. A 2015. évi
10 hónapos ismertető valós
számokon alapul és megállapítható, hogy a költségek

2014. évben csak nagyobbak
voltak – ezért is szerveződött
át a gazdasági társaság – és a
közfoglalkoztatás olyan települési probléma, melyet akkor
is végezni kell, ha nem egységes annak megítélése.
Az ülésen több felvetés elhangzott a közmunkaprogramról, az azzal kapcsolatos
szerződésről és elhangzott
az is, hogy a költségek mellé
nincs mellékelve pontosan,
tételesen az elvégzett munka.
A vélemény szerint szükséges
az anyag korrekciója, hogy
a későbbi ellenőrzések se
találjanak hiányosságot. A
hozzászólással kapcsolatban
kinyilvánítottam, hogy a leírt
és általam készített anyagért
vállalom a felelősséget.
Az előterjesztést végül a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és három nem szavazattal
elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a könyvvizsgáló
által jelzett tőkeemelésről
az Önkormányzat zárszámadásának elfogadása után
gondoskodni kell. A feladat
végrehajtási határideje 2015.
június 30. napja, a munka
folyamatban van.
A második napirendi pont
egy technikai jellegű költségvetési rendelet módosítás
volt, melynek az a célja, hogy
a tervezett előirányzatok és a
teljesítések közötti megfelelőség meglegyen. Ennek egyik
alapvető oka a számviteli rend
2014. január 1-jétől történő
változása a pénzforgalmi és a
kormányzati funkció szerinti
könyvelés párhuzamossága.
A harmadik napirendi pont
keretében a Képviselő-testület megalkotta „Izsák Város
Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a 2014. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról „ szóló önkormányzati
rendeletét.
Az előző napirendi ponthoz
szorosan kapcsolódott a „Beszámoló az intézményi és belső ellenőrzésről” előterjesztés,
amit a jogszabályi előírások
szerint együtt kell tárgyalni
a zárszámadási anyaggal. Itt
részletesen szóltam kiegészítésemben az adózási fegyelem
rossz állapotáról, a tervezett
intézkedésekről és egy radikálisabb behajtási tevékenység
megindításáról.
A határozat megfogalmazta
a legszükségesebb feladatokat
is, melyek az előrelépéshez
szükségesek: - a központi
költségvetéssel való kapcsolatrendszert, a támogatások
alapját képező mutatószámok alakulását folyamatosan
kísérjék figyelemmel és a
szükséges módosításokat a
vonatkozó szabályok szerinti
határidőben végezzék el,
- a folyamatban lévő EU és
állami támogatásokkal meg-

valósuló projektek esetében
a Támogatási Szerződésekben
foglaltak végrehajtását fokozottan ellenőrizzék és amennyiben szükséges kezdeményezzék azok módosítását,
- amennyiben lehetőség nyílik a Támogatási szerződéssel
rendelkező projektek esetében
EU Önerőalap igénybevételére, akkor annak benyújtását
azonnal kezdeményezzék a
Közreműködő Szervezetnél és
a Képviselő-testületnél,
- fokozott figyelmet fordítsanak a Belső Ellenőrzési
Kézikönyvben foglaltak végrehajtására.
Az ötödik napirendi pont
keretében hiánypótlási jogalkotást végeztünk el, melynek
során megalkotásra került „A
szabadtéri égetés szabályairól
szóló” 9/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet. Ennek lényege, hogy csak a leírt szabályok szerint lehet belterületen
avarégetést végezni. Ha nem
lenne helyi szabályozás, akkor
valójában tiltott tevékenység
lenne az égetés és szabálysértési bírsággal járna együtt.
Az egyebek napirendi pont
keretében Mondok József polgármester Úr az alábbiakról
adott tájékoztatást: - 2015.
július 1.-jével megkezdődik a
kormányablak helyiségének
kialakítása a Kft. irodájában.
- Lezsák Sándor úr Kisizsákon fogadónapot tartott
a művelődési házban 2015.
május 21.-én.
- Támogatási kérelem érkezett a „Birkás kereszt” felújításának ügyében. A támogatási összegről zárt ülés keretein
belül fognak dönteni.
- 2015. június 1. – 2015.
június 30. között a 2. számú
fogorvosi körzetre vonatkozó
helyettesítést Dr. Horváth
Csaba fogorvos látja el a saját
rendelőjében. 2015. július 1.től pedig megkezdi működését
Dr. Kávássy Sándor fogorvos
a Bercsényi utcai új fogorvosi
rendelőben.
- Kéri a lakosságot, hogy a
sok esőzés miatt a vízelvezető
árkok állapotát figyeljék, és
tartsák rendben.
- 2015. május 16.-án családi
napot szervezett az önkormányzat a fogathajtó pályán.
Nagyon jók a visszajelzések az
eseményről. Sok száz ember
jelent meg a családi napon.
A visszajelzések alapján minden évben szükséges ennek a
programnak a megszervezése.
Köszönetet mond a szervezőknek, a kollégáknak és a
versenyzőknek egyaránt.
- A május 16.-i rendezvényen Takács Gyula Izsák
városának ajándékozott egy
mentőautót, amit ismételten
szeretne megköszönni a Képviselő-testület nevében is.
Takács Gyula magánszemély-

ként adta ezt az ajándékot. A
műszaki vizsga után döntenek
a használatáról.
- Strullendorf, németországi
testvérvárossal idén ünnepli
Izsák város a kapcsolatfelvétel 20. évfordulóját. A strullendorfi utazás 2015. július
2.- 7.-ig lesz. 60 fős delegáció
utazik majd Németországba,
jelentkezni még lehet.
- Hétfő délután Szigetszentmiklóson megtekintenek egy
konténer iskolát, és tárgyalást
folytatnak le a konténer iskolát felépítő céggel. Áralku még
folyamatban van. Terveznek
étkező helységet, 12 db. tantermet szeretnének kialakítani, valamint egy összekötő
folyosót, amin keresztül átjutnak a konténer iskolából a
gyerekek a Sportcsarnokba.
- 2015. május 31.-én 11 órakor a Hősök napja alkalmából

koszorúzást tartanak.
A zárt ülésen egyetlen határozat született. Egy lakossági
bejelentés alapján ezeket a
döntéseket minden esetben
közzé tesszük. „Izsák Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 30.000.- (harmincezer)
forint összeggel támogatja a
„Birkás kereszt „ felújítási
munkáit.
Határidő: azonnal. Felelős
Mondok József polgármester”
A bejelentésekhez kiegészítés: A Szigetszentmiklóson
látottak alapján indokolt a
konténeriskola (ebédlő) kialakítása, az oktatási feltételek
biztosításához szükséges a
költségek felvállalása. A Képviselő-testület döntését ebben
az ügyben a június 30-án tartandó ülésén hozza meg.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Kipróbált receptek
Gyümölcsös joghurt
Hozzávalók: 1/2 doboz élőflórás biojoghurt, 1 liter friss,
hőkezeletlen tej (lehetőleg bio
vagy friss, leginkább kecsketej),
cukor vagy édesítőszer
Elkészítés: A fél doboz joghurtot beleöntjük egy nagyobb,
kifertőtlenített befőttesüveg aljába. Ezután a tejet felforraljuk,
majd annyira hagyjuk lehűlni,
hogy az ujjunkat bele tudjuk
dugni anélkül, hogy leégne.
Vagyis még ne legyen langyos,
de ne is legyen forró, hanem
csak meleg. Itt adjuk hozzá
az édesítőszert, ízlés szerint
adagolva. Ebben az állapotában
beleöntjük a befőttes üvegbe, és
lezárjuk. Száraz dunsztba tesszük, azaz betekerjük töröközőbe, vagy takaróba, és amikor
kihűl, gyönyörű és finom házi
joghurtot kanalazhatunk. Vagy
betehetjük a hűtőbe, ha nem
akarunk rögtön enni belőle.
Ekkor adjuk hozzá az éppen
érő friss gyümölcsöt, amit apró
darabokra vágva jól összedolgo-

zunk a joghurttal.

Vaníliafagylalt
Hozzávalók 4 főre: 250 ml tej
(2,8 %-os), 250 ml habtejszín
(30%-os), 2 db vanília rúd, 1
tk 100 %-os vanília kivonat, 4
tojássárgája, 80 g cukor (vagy
édesítőszer)
Elkészítés: A tejet a vaníliarudakkal és a kivonattal épphogy
felforraljuk, lehúzzuk a tűzről és
fél órát állni hagyjuk. Harminc
perc elteltével a vaníliarudakat
kivesszük, kettévágjuk, és a
magokat belekaparjuk a tejbe.
Egy tálban a tojássárgáját kézi
habverő segítségével kikeverjük
a cukorral. Állandóan keverve,
kis adagokban hozzáadjuk a
tejet, az egészet visszaöntjük az
edénybe és egy ideig lassú tűzön
melegítjük, közben folyamatosan keverjük. Felforralni nem
szabad. Mikor kezd sűrűsödni,
félretesszük és hűlni hagyjuk.
Amikor kihűlt, hozzákeverjük
a habtejszínt, és az egész mehet
is a fagylaltgépbe.

Tájékoztató
A ZeusNet Ltd. és a Big Arthur Szociális Szövetkezet együttműködésével, valamint Izsák Város Önkormányzatának
támogatásával a nyár folyamán infrastruktúra fejlesztést hajtunk végre a településen. A fejlesztés célja, hogy a város lakói,
valamint a vállalkozások kommunikációját hatékonyabbá,
gazdaságosabbá, korunk követelményeinek magasan megfelelő
szintűvé alakítsuk.
A rendszer használatával a felhasználók havidíj nélkül, ingyenesen tudnak kommunikálni egymással. Minden igénylő
részére telefonszámot biztosítunk, amely a más szolgáltatókkal
történő beszélgetést is lehetővé teszi.
A rendszer működéséhez szükséges internet elérés és számítógép, ezért olyan személyek,illetve vállalkozások jelentkezését
várjuk, akik rendelkeznek a megfelelő feltételekkel.
A rendszer telepítése a jelentkezők részére ingyenes.
Bővebb információt kérni, valamint jelentkezni az alábbi
elérhetőségeinken lehet.
ZeusNet Ltd.
Telefon: 06-31/320-4066, vagy 06-31/322-5070
E-mail: zeus@mail.ie
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IZSÁKI Hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015.(V.27.)önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a
2014.évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által
alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II.
A költségvetési főösszeg
2.§
(1) A Képviselő-testület a többször módosított 1/2014.(II.19.) önkormányzati
rendeletével megállapított 2014. évi költségvetésének végrehajtását a következő
főösszegek szerint hagyja jóvá:
Bevételi főösszeg:
888.014 ezer Ft
Kiadási főösszeg:
904.946 ezer Ft.
(2) A bevételi főösszeg megoszlása:
- költségvetési bevétel:
758.008 ezer Ft
- finanszírozási bevétel:
119.766 ezer Ft
- elszámolási előleg:
10.240 ezer Ft
(3) A kiadási főösszeg megoszlása:
- költségvetési kiadás:
692.006 ezer Ft
- finanszírozási kiadás:
212.940 ezer Ft
(4) Az alaptevékenységi maradvány összege -16.932 ezer forint.
III.
Izsák város önkormányzat költségvetési bevételei
3.§
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege 888.014 ezer
forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek 2014. évi támogatás
összege 61.428 ezer Ft, melynek részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
Izsák város önkormányzat költségvetési kiadásai
4.§
(1) Az önkormányzat 2014. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a
képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
Megnevezés:					
		
Működési kiadások előirányzata összesen:
600.243 ezer Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:
221.024 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
50.287 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
217.752 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
78.250 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások:
32.930 ezer Ft
(2) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését
a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
91.763 ezer Ft
ebből: beruházások
68.945 ezer Ft
felújítások
22.841 ezer Ft
(3) Izsák város 2014. évi összes költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerinti
megoszlását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A Város 2014. évi felhalmozási kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a
rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
5.§
(1) Izsák Város adósságot keletkeztető 2014. évi beruházásainak felsorolását a
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2014. évi alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege
6.§
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzeszköz változását a
rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi vagyonkimutatását a rendelet 9.
számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2014. évben adott közvetett támogatások
elszámolását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
7.§
(1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2014.
évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi f követeléseit a rendelet
12. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2014. évi feladatmutató alapján járó támogatásainak elszámolását a 13, számú melléklet tartalmazza.
IV.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
8.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi
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főösszegét 713.965 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási
főösszegét 370.939 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:
a) működési kiadások
282.102 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás
64.513 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
11.026 ezer Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások
95.388 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai
78.250 ezer Ft,
- egyéb működési célú kiadások
32.925 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások
88.837 ezer Ft, melyből
- beruházások
65.996 ezer Ft
- felújítások
22.841 ezer Ft
c) az önkormányzat 2014. évi alaptevékenységi maradványa: -20.383 ezer Ft.
Polgármesteri Hivatal
9.§
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 126.023 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése
a következő:
a) működési célú bevételek:
11.645 ezer Ft, melyből
- támogatás értékű működési bevétel
3.320 ezer Ft
- intézményi működési bevétel(egyéb sajátos bevétel)
7.576 ezer Ft
- átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
749 ezer Ft
b)fenntartói finanszírozás
114.378 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének kiadási
teljesítési főösszegét 125.873 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a
következő:
a) működési célú kiadások:
123.074 ezer Ft,
melyből
- személyi juttatás
72.627 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
17.571 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
32.871 ezer Ft
- egyéb működési célú kiadások
5 ezer Ft.
b.) felhalmozási célú kiadás:
2.799 ezer Ft,
melyből:
- beruházás:
2.799 ezer Ft.
Általános Művelődési Központ
10.§
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 155.859 ezer forintban hagyja jóvá, melynek
részletezése a következő:
- működési bevételek:
16.303 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel
16.303 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
12.998 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel
3.305 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
139.556 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 153.493 ezer forintban hagyja, melynek
részletezése a következő:
a) működési kiadások
153.366 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
67.187 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
17.258 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
68.921 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások
127 ezer Ft
- ebből: egyéb felhalmozási kiadások
127 ezer Ft
c) alaptevékenység maradványa.
2.366 ezer Ft
Egészségügyi szolgálat
11.§
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 15.561 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése
az alábbi:
- támogatás értékű bevétel( TB. alapból átvett)
10.389 ezer Ft
- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)
388 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
4.787 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2014. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 15.315 ezer Ft-ban határozza meg, mely teljes egészében
működési kiadás, ezen belül :
- személyi juttatás
10 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék
5 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
15.300 ezer Ft
(3) Az Egészségügyi szolgálat 2014. évi alaptevékenység maradványa: 246 ezer
Ft.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
12.§
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 13.041 ezer forintban hagyja jóvá, mely
teljes egészében fenntartói finanszírozás.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 12.968 ezer forintban hagyja jóvá, mely
működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
10.137 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.670 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 161 ezer Ft.
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(3) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi alaptevékenység maradványa 73 ezer Ft.
Gondozási Központ
13.§
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2014. évi költségvetésének bevételi
teljesítési főösszegét 14.034 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a
következő:
a) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj) 5.318 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás
8.716 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2013. évi költségvetésének kiadási
teljesítési főösszegét 13.418 ezer forintban hagyja jóvá, mely teljes egészében működési célú kiadás.
melynek részletezése
a következő:
a) személyi juttatás
6.550 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
1.757 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
5.111 ezer Ft
(3) A Gondozási Központ 2014. évi alaptevékenység maradványa 616 ezer Ft.
V.
Záró rendelkezések
14.§
Ez a rendelet 2015. május 28. napján lép hatályba és ezzel egyidejüleg az Izsák
Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati
rendelet és az azt módosító 10/2014.(XII.17.) és a 7/2015.(V.27.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.
I z s á k, 2015. május 27.
Mondok József s.k polgármester
Bagócsi Károly s.k címzetes főjegyző
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
A szabadtéri égetés szabályozásáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4)
bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a 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:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya
1.§
A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan
helyi szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és
betartható módon biztosítsa, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak
betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.
2.§
A rendelet területi hatálya Izsák város belterületén végzett avar és kerti hulladék
nyílttéri égetésére terjed ki.
3.§
A rendelet személyi hatálya Izsák város belterületén a természetes személyekre, a
jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
4.§
E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél,
kaszálék, nyesedék.
b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül
attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használó, bérlője az
ingatlannak.
II. Fejezet
Részletes rendelkezések
3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
5.§
A város területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.
6.§
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése csak szeptember 15. és november 30.,
valamint február 15. és március 31. közötti időszakban, naponta 9-16 óra között
engedélyezett.
7.§
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
8.§
(1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni.
Égetni enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett száraz időben szabad. Tilos az avar
és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles,
párás,ködös, esős időben.
(2) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és
annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és
környezeti kárt nem okoz.
(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
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(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti
hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar
és kerti hulladék égetése tilos.
(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális,
ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.
(6) Az égetés folyamatának gyorsítására égést elősegítő anyag nem alkalmazható.
(7) Külterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben
fennáll a veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy
földréteggel történő lefedéséről.
9.§
Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
10.§
(1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be
hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos
jogszabályok – jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapodásának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) Korm. rendelet
– szabályai vonatkoznak.
III. fejezet
Záró rendelkezések
11.§
E rendelet 2015.június 1. napján lép hatályba.
I z s á k, 2015. június 27.
Mondok József s.k polgármester
Bagócsi Károly s.k címzetes főjegyző
Hulladékgyűjtő edények igénylése
Már egy korábbi cikkemben is felhívtam a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
pályázaton 60 literes kukákat nyertünk és Izsák városban 671 db kiosztása
lehetséges. Az eddig beérkezett igények száma nem éri el százat, így most újabb
felhívással élek, mivel 2015. július 1-től jogszabály kötelezi a Közszolgáltatót
a választási lehetőség biztosítására.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Hkr.) 7.§ (1) bekezdése
2015. július 1-jétől az alábbiak szerint módosul:
(1) A vegyes hulladék szabványos gyüjtőedényben történő gyűjtéséhez a
közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább két
különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.
(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésében meghatározott kivétellela) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80
litert,
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy
ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.
(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó
csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant
egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott
igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.
A gyűjtőedény pályázat egyértelműen kimondja, hogy a beszerzett kukák után
nem kérhető bérleti díj, azokat az ingatlanhasználók részére ki kell osztani.
A kiosztásnak egyetlen feltétele van, hogy az ingatlanhasználó részére egy
átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik az átadás, melyben az átvevő vállalja,
hogy megőrzi és rendeltetésszerűen használja a gyűjtőedényt.
A kiosztási terv szerint 2015. június 22-től utcabeosztás szerint kivisszük a
kérelmezők részére a kukát , természetesen a pontos időpontról két nappal
korábban értesítést kapnak az érintettek, hogy biztosítani tudják az átvétel
dokumentálását.
Így ha élni kíván a 60 literes edény iránti igényével, akkor a készlet erejéig
teljesíteni tudjuk a kéréseket az alábbiak figyelembevételével:
A Hkr. 7.§ (2) bekezdése szerint „ a választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény
űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez,
figyelembe véve
a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos
mennyiségét,
b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát
Ez azt jelenti, hogy a kisebb kuka választásának lehetősége elsősorban még az
1-3 fős háztartásokat illeti meg a jogszabályban meghatározottakon kívül.
Az (1b) bekezdés szerinti igazolást az Izsáki Polgármesteri Hivatal házipénztárának előterében beszerezhető nyomtatványon a népesség-nyilvántartási
feladatot ellátó munkatársam Krasznai Szilvia adja ki.
Ugyancsak az igénylő nyomtatvány szükséges azon háztartások részére is,
akik 1-3 fő után kívánnak élni a kisebb edényméret igénylésével.
Kérem, hogy éljenek a lehetőséggel és legyenek figyelemmel a rendelkezésre
álló edényszámra, mert utólagosan azon változtatni nem tudunk, így a reklamációkkal sem tudunk érdemben foglalkozni. Csak zárójelben jegyzem meg,
hogy a szolgáltatási díj is alacsonyabb a kisebb edénynél. Ha valakinek jelenleg
bételt edénye van, úgy azt visszaadhatja a szolgáltató részére és a továbbiakban
nem kell díjat fizetni a pályázatból kiosztott kukáért.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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ULTRABALATON - izsákiakkal

Az ULTRABALATON hazánk
egyik legnépszerűbb tömegsport eseménye. A tókerülő
futóverseny egyben Közép-Európa leghosszabb futóversenye,
melyen a táv „csupán“ egy kör,
de az a Balaton körül! A 220 kmes versenyen indulni lehet futva
egyéniben vagy váltóban, illetve
bringatúra résztvevőként. Ez a
verseny azonban nem csupán a
teljesítményről szól, egyszerre
futózarándoklat és egész hétvégés fieszta. Egyszerre szól
a versenyzésről, önmagunk
határainak megismeréséről, a
közösségi élményről, a buliról
és a Balaton környékének megismeréséről. Az “év leghosszabb
napja” melyen minden megtett
kilométer számít!
Az idén rekordlétszámú nevező, 200 egyéni induló, 650
csapat-váltó és 400 kerékpáros, összesen mintegy 6500 fő
vágott neki a távnak, köztük
az izsáki ASO-Futócsapat. A
vasút melletti ASO Aerobic- és
Fitness Terem törzsközönségéből szerveződött csapat legfőbb
mozgatóereje és egyáltalán a
részvétel kitalálója Bencze Erika aerobicedző így vélekedik a
felkészülésről és a versenyről:„El kell, hogy mondjam, a csa-

patunk nem élsportolókból áll,
hétköznapi emberek, akik nap,
mint nap 10-12 órás kemény
munka után este, éjjel vagy
éppen előtte, kora hajnalban kinek mikor van rá ideje -, ment
és most is megy futni, edzeni.
Dolgozó nők, férfiak, 2-3 gyermekes családanyák és apák a
csapat tagjai, akik nem keresik
a kifogásokat, nem választják
a kanapét a futócipő helyett
egy hosszú, stresszes, fárasztó
nap után, pedig megtehetnék,
de nekik/nekünk ez az igazi
kikapcsolódás, feltöltődés. Már
januártól elkezdtük a felkészülést! Volt, aki akkor kezdett el
futni rendszeresen. Kemény
volt a felkészülés, de minden
méterét megérte. Mindenki
saját maga készült a saját tempójában és megbeszéltük, hogy
heti egy alkalommal tartunk
egy közös edzést, ahol mindenki részt vesz. Hóban, fagyban,
mínuszokban sem álltunk meg!
Tudtuk, hogy sikert csak is így
érünk el. Hétről – hétre egyre
jobban és jobban teljesítettünk! A közös edzések pedig
igazi bulik voltak, biztattuk,
segítettük egymást, megéltünk
mélypontokat és szárnyalást is,
de így volt kerek az egész. Egyre

csak teltek a napok, a hetek,
egyre közeledett az utolsó hét
és már mindenki nagyon izgatott volt, egyre jobban féltünk,
hogy fogjuk mi ezt teljesíteni?!
Ami számomra a legcsodálatosabb, hogy igazi példaképek a
gyermekeik előtt! Futócsapatunknak két középiskolás tagja
is volt, akik embert próbáló
körülményeket vállaltak be és
mindenféle nyafogás nélkül teljesítették a feladatukat. A kerékpáros csapatunknak is volt
egy középiskolás tagja, aki még
a legmeredekebb hegyvidéken
sem hagyta magára a futóját,
akit kísért, vállalta az éjszakai
bicajozást is, annak ellenére,
hogy közel 24 órája talpon volt
és még ő biztatta, adta az erőt
futótársának.”
A csapat egyik futója és egyben szaktanácsadója Cséplő
Zoltán tizenkétszeres Ironman
triatlonversenyzőnk hatalmas
terhet vett a nyakába, mert
a többiek abban bíztak, ha
esetleg nem bírják, Zoli majd
besegít. Szerencsére, és az alapos felkészülésnek hála ez nem
következett be, sőt mindenki
élete legjobb idejét hozta. Az
előzetese számolgatás 22 órája
helyett 20:59:46-os idővel értek
célba, 650 csapat közül 127.ként! Igazán jó eredmény egy
amatőr csapattól!
A csapat tagjai: Cséplő Zoltán,
Hevér Zoltán, Bencze Erika,
Béres Szilvia, Haászné Hevér
Szilvia, Huszta Anikó, Huszta
Vivien, Huszta Róbert, Juhász
Csenge, Király Ágnes, Mankovicsné Halász Éva, Tege
Mariann. Kerékpáros kísérők:
Horváth Mária, Illés Petra,
Mankovics Mihály, Tóth Andrea, Szunyi Ivett.
Gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez és további hasonló
sportélményeket kívánunk!
-fg-

Focitábor

Az Emberi Erőforrás Minisztérium által meghirdetett HAT14-01-0050 pályázati számú HATÁRTALANUL! pályázat
keretében az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 55 hetedikes tanulója és 6 nevelője
2015. május 27-től 29-ig a Felvidéken töltöttek három napot.
Az elnyert összeg1.396.820 Ft volt, mely lehetővé tette, hogy
a tanulók megismerkedjenek a Felvidék néhány városával és
gyönyörű természeti környezetével.

A tanulók rendhagyó órák keretében, személyes tapasztalatok
alapján dolgozták fel az irodalom és a történelem eseményeit.
Jártak a rimaszombati magyar református gimnáziumban,
megismerkedtek a Felvidéken élő magyarság életével. A három
nap folyamán a gyerekek és kísérőik felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, bővítették kulturális ismereteiket, erősödött
magyarságtudatuk.

Sajtóközlemény

Az Izsépker Plusz Kft. Telephelyfejlesztés és
Ipartelepítés Kisizsákon, az 52. főút mellett.
Az Izsépker Plusz Kft. 66.782.210 forintos telephelyfejlesztést
valósít meg 46.491.450 forint vissza nem térítendő Európai
Uniós támogatás segítségével.
A projekt keretében egy fémszerkezet-gyártó csarnok került
kialakításra.
Megfelelő technikai felszereltséggel ellátott objektum újabb
munkahelyet fog teremteni.
A kivitelezés 2014. 10.14. és 2015. 05.31. között zajlott le.

Június 15. és 19. között húsz
4 és 14 év közötti gyermek
vett részt a Sárfehér SE által
a futballpályára szervezett
és Ungor Pál által vezetett
focitáborban. A tábor fogalakozásian a gyerekek ismer-

kedtek a futball technikájával, mérkőzéseket játszottak
egymással és persze az egyéb
játékok sem maradtak el. Sőt
még horgásztak is. Igaz, halat
nem fogtak, de az élmény
azért megvolt, s az ebéd is,

hiszen minden nap meleg
étel várta őket a sportpálya
étkezőjében. A hangulat végig kitűnő volt, amit abból is
lehetett tudni, hogy mindennap vidám zsivaj hallatszott
a sportpálya felől.

Az Izsépker Plusz Kft. Telephely fejlesztési projektje
Cím: 6070 Kisizsák, Vadvirág utca 115.
E-mail: izsepkerpluszkft@gmail.com
Honlap: www.izsepker.hu
www.darfu.hu
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A fakanál

Aki legyőzte a halált
A szülő anyák
mellett ott állt
a halál,
a gyermekágyi láz.
A bűzlő kórtermek,
a véres szennyes lepedők,
a vajúdó, haldokló
anyák és csecsemők
és még valami más,
láthatatlan, ismeretlen
gyilkos rém... szedte a
sok-sok ártatlan áldozatát.
Semmelweis legott
klórmeszes oldatban
kezet mosott,
s hívatták a vajúdó
asszonyhoz,
és csoda történt:
az anya és magzatja
élt tovább.
A nagy tudós
agyából kipattant
az isteni szikra,
hogy a halál kapujából
a vajúdó anyákat, s magzatjait
a fényre hozza vissza...
Ám az irigy képmutatók
siserehada gáncsolta ezért
a csodás tettért.
Mivel jutalmazták
a nagy tudóst, mert
legyőzte a fertőző halált?
Úgy törtek rá
a barbár emberek,
mint kies tájra
a vad förgeteg.
Így halt, rút, erőszakos halált
az anyák megmentője,
Semmelweis Ignác.
„Hálás korunkban”
egyetem, múzeum,
s szobrok, plakettek őrzik
a nagy tudós-orvos
patinás nevét.
És az anyák szívében
Semmelweis Ignác
örök hála és dicsőség!
Budai Kulcsár János
Az anyák megmentőjének emlékére, akit 150 éve 1865. július 31-én
vertek agyon a döblingi elmegyógyintézetben, ahová szakmai riválisai
juttatták.
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A sütés-főzés nagyon régi
kelléke a fakanál. Általában
nyárfából készül, mivel az könnyen faragható, csiszolható,
amellett tartós is. Hajdanán
a teknős cigányok készítették
és a piacokon, meg vásárokon
árulták egyéb fából faragott
használati eszközökkel együtt.
Manapság már leginkább fafeldolgozó üzemek állítják elő,
de még vannak, akik űzik a
régi mesterséget. Különböző
méretben kaphatók, a felhasználáshoz igazodva. A legkisebb
az ételfőzéshez kell, a lekvárfőzéshez, bográcsozáshoz már
nagyobb szükséges, a zsírsütés
bizony óriási fakanalat igényel.
Alapvető dolog, hogy az édes,
illetve sós ételek készítéséhez
más-más fakanalat használjunk. Eleinte nehéz megkülönböztetni őket, ezért célszerű
valamilyen módon megjelölni,
vagy az édeset, vagy a sósat.
Aztán már csak azt kell megjegyezni, hogy melyiket is jelöltük meg. A használat során
a fűszeres, paprikás ételek
úgyis el fogják színezni a „sósat”. Fontos, hogy a fakanalat
csak a szükséges ideig tartsuk
az ételben. A használat után
minél gyorsabban tisztítsuk
meg, mossuk el, hogy az étel
íze ne ivódjon bele. Az én gyermekkoromban a sütés-főzésen
kívül másra is használatos volt
a fakanál, mégpedig a szóban
forgó lurkó megrendszabályozására. Gondolom, manapság
már nincs így?!
Viszonylag jó gyerek voltam,
de egy alkalommal az Anyu
úgy megdühödött rám, hogy a
fejemet addig ütötte a kéznél
lévő fakanállal, míg el nem
tört. Még szerencse, hogy nem
zsírsütő fakanál volt. A helye
közel hatvan év távlatából

még ma is látható. A kiváltó
okra már nem emlékszem,
csak tippelni tudok.
1956-ban ötödikes voltam,
idegen nyelvként az oroszt
tanultuk. A szavakat, ragozást úgy, ahogy tudtam, de
az írásbeli házi feladatot sosem készítettem el. Így aztán
sorban kaptam az egyeseket.
Az orosztanárnőnk B-né az
egyesek mellé még körmöst
is adott „jutalomként”. Az
egyes nem fájt, csak a körmös, az aztán nagyon! Otthon
nem mertük megmondani ha
kikaptunk, mert akkoriban a
szülők úgy tartották, ha egy
tanár testi fenyítést alkalmaz,
akkor annak oka volt. Így aztán a szülő is megtoldotta egy
nyaklevessel, vagy pofonnal,
esetleg „nadrágporolással”.
Egy-két alkalommal aláírattam Anyuval az egyeseket.
Aztán úgy láttam, nem lesz
ez így jó. Na, de nem a leckét
csináltam meg, hanem „úgy,
ahogy kell” szépen magam
írtam alá az ellenőrzőt. Ez
ment is egy ideig. A tanárnő
gyanút fogott és az egyik osztálytársammal küldte haza az
ellenőrzőmet. Ezt már nem
tudtam kivédeni. A sok egyes
miatt bukásra álltam, de jöttek az 56-os események. Orosz
helyett németet tanultunk,
azzal már nem volt gondom.
A másik dolog a cigizés volt.
9-11 éves koromban a Nagypapám megengedte nekem és
az unokatestvéremnek, hogy
pipázzunk náluk. Azonban
feltételként szabta, hogy a
pipát saját magunknak kell
elkészíteni és dohányt nem
szívhatunk. Pipát makkból
vagy gubacsból faragtunk,
szárának bodzafát használtunk, mert azt könnyen lehet

fúrni. Dohány helyett száraz
diófalevelet, vagy kukoricabajuszt használtunk. Egy idő
után már untuk a pipázást,
igazi dohányzásra vágytunk.
Pár forintom akadt, így aztán
Berta bácsi boltjában vásároltam néhány szál cigarettát és
gyufát. Berta bácsinak nem
volt feltűnő, mert a nevelőapámnak rendszeresen vásároltam cigarettát. Akkoriban
a maszek boltosok kérésre
felbontották a dobozt és annyit vettek ki, amennyit a
vásárló kívánt. A nevelőapám
napi adagja öt szál volt, amit
be is tartott. Persze volt,
hogy két-három napra valót
vetetett velem. Unokatesómmal jártuk az erdőt, mezőt
közben cigiztünk. Szívtuk a
„Munkást”, vagy az „Ötéves
tervet”. Ami megmaradt, azt
otthon a kapufélfa tetején
lévő üregbe rejtettem el a
gyufával együtt. „Addig jár
a korsó a kútra, míg el nem
törik” - persze én ezzel nem
számoltam. Anyu valahogy
kifigyelt, ezzel vége is lett a
stiki cigizésnek.
Lehet, hogy az ellenőrző
aláhamisítása, vagy a cigizés,
esetleg valami egész más oka
volt a „fakanalas kupálásnak”, mindegy, de azért nem
kellett volna ilyen drasztikus
retorziót alkalmazni.
Visszatérve a fakanálhoz,
faldíszként is alkalmazható,
festve, faragva, égetve. Piacon, boltban is vehetünk, de
egy kis ügyességgel magunk is
készíthetünk, akár ajándékba
is. Pisztoly forrasztópákával
szép motívumokat égethetünk bele, de csak új pákahegyet használjunk. Ezzel
befejeztem a fakanálról szóló
eszmefuttatásomat.
Szekér István

MSZP-s ruhaosztás

Vigyázat, betörők, csalók
Egy olvasónk küldte a következő információt: „Június 20-án,
szombatról vasárnapra virradóra
a Kodály utcában bicikliket tulajdonítottak el, több ember érintett
a kárban. Másfél évvel ezelőtt is
jártak abban az udvarban idegenek, akkor is tűntek el biciklik,
akkor nem jártak sikerrel a
felderítésben az illetékesek. Mindenki fokozottan figyeljen a kinti
értékekre, hogy ne forduljon még
egyszer elő hasonló eset.”
Olvasónk felhívásához kapcsolódóan ismételten felhívjuk a
figyelmet, hogy trükkös csalók
továbbra is újabbnál újabb ötletekkel próbálnak, főleg idősebb
emberektől pénzt kicsalni. Ne
higgyenek olyanoknak, akik azzal
kérnek bebocsátást, hogy pénzt
hoztak, netán szeretnék elváltani, esetleg egy kis vizet kérnek.
Senki olyat ne engedjenek be,

akit nem ismernek. A víz, gáz,
áram leolvasók és egyéb hivatalos
ügyben eljárók fényképes igazolvánnyal igazolják magukat. Ha
valaki ilyen nélkül próbál bejutni, ne engedjék be. Ha felmutat
valamiféle igazolványt, azt is alaposan nézzék meg, ha kétségük
támad ne engedjék be az illetőt
igazolvánnyal sem. Olvassák
le maguk az órát és adják át az
adatokat. Arra is ügyeljenek,
hogy ezen szolgáltatók soha nem
kérnek készpénzt, hiszen csekken, vagy átutalással történik az
ő számláik kiegyenlítése, semmiféle készpénzes tranzakciót nem
bonyolítanak. Ha valaki tehát
ilyen ürüggyel próbál bejutni,
netán azt mondja visszatérítést
hozott, biztosak lehetnek abban,
hogy csalóval van dolguk, s ha
beengedik ellop valamit.
Figyeljünk egymásra!

Június 5-én az MSZP BácsKiskun Megyei Szervezete
használtruha-osztást tartott
Izsákon. Mint Horváth Tamás, megyei választókerületi
elnök elmondta, szeretnék nö-

velni társadalmi szerepvállalásukat, ezért több települést
is felkeresnek hasonló akciókkal. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra is, hogy
jobban megismerjék azokat a

helyi problémákat, amelyek
orvoslást kívánnak. Tapasztalataik szerint szükség van
az ilyen kapcsolattartásra és
támogatásokra, mivel sok a
segítségre szoruló ember.
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ÜGYELETEK
A háziorvosok ügyeleti elérhetősége
Hétfő: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Kedd: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes
Szerda: 12-16 óráig Dr. Bíró Sándor
Csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Péntek: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor
Tel.: 06-20-962-4594
A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől – csütörtökig: 16 órától
Pénteken: 13 órától
Szombat-vasárnap: 0-24 óráig
Az ügyeleti irányítás KUNSZENTMIKLÓSRÓL történik.
Telefon: 76/351-222
A KISKŐRÖS, Kossuth Lajos u. 6. szám alatti ügyeletről is
kérhető ellátás. Telefon: 78/311-260
AZ ÜGYELETES SZEMÉLYGÉPKOCSI TELEFONSZÁMA:
06-30-507 5319
Az ügyelet Szabadszálláson az eddigi helyen, asszisztens nélkül működik, hívás esetén várni kell az orvosra.
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

Június 30. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
Július 1. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Közvetítés a képviselőtestület üléséről felvételről
Július 2. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Óvodai ballagások
2015.
Július 8. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Óvodai ballagások
2015. (ism.)
Július 9. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Iskolai ballagás 2015.
Júlus 15. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Iskolai ballagás 2015.
(ism.)
Július 16. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: ITV Híradó
Július 22. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: ITV Híradó (ism.)

Konyhája

ÚJ

Kedvezményes
ebéd
minden nyugdíjasnak

490 Ft

(az ár az áfát és a kiszállítás költségét is tartalmazza)

Hívjon bennünket, érdeklődjön:
76/504-423, 30/496-0675

GARÁZSTURI
IZSÁKON
a Bercsényi u. 3.
szám alatt,

Június 23. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Jótékonysági nap két
izsáki kisgyermekért
20:45: Mátyási 250. - Előadás
Mátyási József munkásságáról VI.

APRÓHIRDETÉSEK

az élelmiszer diszkont mellett.
Naponta (szombaton is) 8-12-ig és 14-18 óráig
várjuk vásárlóinkat.
Szerda: SZÜNNAP.
Jó minõségû használt gyermek
és felnõtt ruhák, cipõk, lakástextil, munkaruha.

Nálunk olcsón,
jó minõségben
felruházkodhat!
Szeretettel
várjuk Önt is!

Anyakönyvi Hírek

Születtek: Kiss Noel (anyja neve: Csépe Dorina), Aczél Izabella
(anyja neve: Aranyi Ibolya), Farkas Regina (anyja neve: Galamb Anikó), Benda Ádám és Benda Olívia (anyja neve: Horváth Berta)
Házasságkötés: Szántói Ervin – Izsák Eszter
Meghaltak: Duráncsik Lászlóné sz.: Tálos Margit – 84 éves, Bartek
Ferenc – 85 éves – Izsák, Mező u. 19., Marosvári Kálmán – 81 éves
– Izsák, Fürst S. u. 9., Perjés István – 91 éves – Izsák – Kisizsák,
Reviczky u. 44., Fazekas Ferencné sz.: Szabó Erzsébet – 92 éves,
budapesti lakos (volt izsáki lakos), Farkas Zsoltné sz.: Kozma Krisztina – 42 éves – Izsák, Garai tér 7.,, Rácz Károly – 77 éves – Izsák,
Szabadság tér 24., Pandur János – 57 éves – Izsák, Kazinczy köz
8., Falusi Istvánné sz.: Szabó Erzsébet – 87 éves – Bottyán u. 7.,
Medvegy János – 70 éves – Izsák, Gedeon d.

Izsák, Batthyány u. 20. sz
alatti lakóház eladó. Irányár:
4 millió forint. Érdeklődni:
06-30/911-5642
Kukoricás rántani való
csirke kapható! T.:0670/2810614
2 szobás, azonnal beköltözhető központhoz közel levő
családi ház eladó, Izsák, Attila
u. 12. szám alatt. Irányár: 6,2
millió forint. Érdeklődni:0620-316-0248
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Bálint Vilmos, Bagócsi Károly,
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