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A felsővárosiak új fogorvosa
Mint arról lapunkban
is hírt adtunk, dr. Fillér
Katalin tavaly májusi nyugdíjba vonulása
után, dr Kávássy Sándor
vette át a felsővárosi
körzetet, aki e mellett
Kecskeméten is vitt egy
praxist. Kávássy doktor
januártól öt hónapos
németországi továbbképzésre távozott, s helyettesítésére dr. Sztanó
Dóra érkezett hozzánk.
Alapos, lelkiismeretes,
kedves. A február 1-je
óta itt praktizáló csinos
fiatal doktornőről máris
így beszélnek páciensei. Körzetébe tartozóként mindezt magam is
megerősíthetem, hiszen
nemrégiben egy kisebb
kezelésre nekem is szükségem volt.
Sztanó doktornő csongrádi, ott járt gimnáziumba, majd Szegeden
végezte el az orvosit,
kitűnő eredménnyel.
Három évig Cegléden
praktizált a körzeti ellátásban, majd fél évig
Németországban volt
nyelvet tanulni. Ez év
februárjában vette meg
Kávássy doktor kecskeméti, s vele izsáki körzeti praxisát. Ugyanis
mint kiderült, Kávássy

Dr. Sztanó Dóra és Királyné Korán Katalin a felsővárosi fogorvosi körzet új rendelőjében

Sándor Ausztriában fog
dolgozni miután befejezi
a németországi továbbképzést.
Elődje igen rövid izsáki
pályafutása okán önkéntelenül adódott a
kérdés, Szatnó doktornő milyen távra tervez
nálunk. Mint elmondta
hosszú távban gondolkodik, nincs szándékában
máshová menni, így a
júniusban lejáró helyettesítési időszakot követően is maradni kíván.
Kecskeméten telepedett
le, nemsokára férjhez
megy.
Beszélgetésünkből kiderült, hogy a doktornő
máris jól, mondhatni
otthonosan érzi magát
Izsákon is. Ebben nyil-

ván része van a körzetben immár harmincegy
éve asszisztensként dolgozó, Királyné Korán
Katalinnak is, aki mint
friss és nagyon büszke
nagymama, talán még
az eddigieknél is közvetlenebb, vidámabb
módon segédkezik a kezelésekben, szervezi a
betegeket, s látja el a
doktornőt helyi információkkal.
Úgy tűnik tehát, hogy
dr. Sztanó Dórára hosszabb távon számíthatnak a felsővárosiak. Két
praxisa okán (a felsővárosi önmagában kevés
egy praxishoz) viszont,
az izsáki rendelési idő
továbbra sem lesz, lehet
több.
-tetézi-

Ungor Erik lovas kitüntetése

A Magyar Lovas Szövetség 2016. február
20-i Díjátadó Gáláján vehette át Ungor
Erik Lázár Vilmos elnöktől a Sándor Móric
Díjat
A díj névadója, Gróf Sándor Móric művelt,
jó kedélyű, bátor, egyenes jellemű, igazságszerető, a közügyeket támogató, igazi sportember, népszerű személyiség volt. Nem az
elismerés, hanem a teljesítmény érdekelte.
Több mint háromszáz egyedülálló lovaska-

landját jegyezték fel. Például átúsztatott a
Dunán. Rakott szekeret ugratott lovával.
Lóháton járt fel palotájának emeletére.
Nacsa Richárd szobrászművész ez utóbbit
örökítette meg, a 2010-ben alapított Gróf
Sándor Móric Díj emlékszobrában, melyet
a díjazottak megkapnak.
A kitüntetés átadásakor a következők
hangzottak el: „Ungor Erik a több évszázados izsáki szőlő- és borkultúra hagyományaira támaszkodó, Közép-Európa egyik
legnagyobb és legmodernebb pezsgőgyára,
a Royalsekt Pezsgőpincészet Zrt. tulajdonosa. A szülői házból hozott szeretete a lovak
iránt már gyermekkorában is meghatározó
volt. Napjainkban Fülöpszállás melletti
Biczó lovas tanyáján ápolja a lovas hagyományokat, védett történelmi lófajtánkat,
negyven lipicai lovat tenyészt és hasznosít
a lovas turizmusban. Lassan egy évtizede
fogathajtó sportunk nemzetközi rangú
versenyeinek támogatója. Már 2009-ben ott
volt a Kecskeméti Kettesfogathajtó Világbajnokság támogatói között. Azóta három
világ-, egy Európa-bajnokság, kilenc Lovas
Világkupa és öt Nemzeti Vágta szponzora. Ezek mellett az Együtt a Leukémiás
Gyerekekért Alapítvány, a Kutya Barátok
Egyesülete és a magyar borok jó hírét keltő
és ápoló Duna Borrégió Borút Egyesület
támogatója.”

Ára: 150 Ft

Államtitkári tájékoztatók Izsákon
Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője meghívására március 8-án Kis
Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár
tartott tájékoztatót Izsákon
a vidékfejlesztési operatív
program keretében futó
pályázati lehetőségekről.
Ezt megelőzően a gazdaköri esték sorozatban az
izsáki dr. Feldman Zsolt
FM helyettes államtitkár
tartott előadást az agrá-

rium helyzetéről, 2016-os
kilátásairól. A programokon
elhagnzottalról részletes

információkat kaphatnak
az érdeklődők az ITV műsoraiból.

Március 15-én a Művelődési Házban tartotta
az önkormányzat ünnepi
megemlékezését. Műsort
az általános iskola tanuló
adtak. Emlékező beszédet
Mondok József polgármester mondott:
Tisztelt ünneplők!
Amint egy ember életének vannak kiemelkedő,
meghatározó eseményei,
pillanatai, úgy egy nemzet
történetének is vannak hasonló momentumai. Amikor új irányba fordul a
közösség élete. Persze nem
magától, hanem a nemzet egészének akaratából.
Amikor egy nemzet tagjai
ráébrednek, hogy tenni
kell azért, hogy tényleg egy
öntudatos népként éljenek.
Ne más erők, hatalmak
játékszereként, hanem a

maguk akarata szerint.
Szabadon, demokráciában. A magyar nemzetnek
az egyik legkiemelkedőbb
ilyen pillanata volt 1848.
március 15-dike. Mely
pillanat aztán a nemzeti
szabadságharc elindítója
lett. Ahol megmutatta a
magyarság, hogy egy kis

nemzet bármekkora önkénnyel szemben is képes
helytállni. Sőt hőssé válva
a lehetetlent is megkísérelni. Mert mi másnak is
nevezhetnénk azt a küzdelmet, amelyet az osztrák
túlerővel szemben vívtak
’48-as hőseink.
Folytatás a 2. oldalon.

Tavaszi forradalmunkra emlékeztünk

Antal Mihályné kiállítása Szabadszálláson
Antal Mihályné közel két
évtizede kezdett gobelineket
varrni. Munkáit eddig három
izsáki kiállításon láthatták
az érdeklődők. A március 14én Szabadszálláson nyílt és
április 8.-ig nyitva tartó negyedik kiállítása alkalmából
pedig már a szabadszállási
érdeklődők is megismerkedhetnek szép munkáival.
Folytatás a . oldalon.

Könyvbemutató Kecskeméten

Szerző és méltatója a könyvbemutatón
Március 5-én a kecskeméti
művelődési és konferencia
központban, a Bács-Kiskun
Megyei Költők és Írók Baráti
Köre márciusi összejövetele

keretében mutatták be Magyar Gyuláné (aki maga is a
Kör tagja) nemrégiben megjelent „Tenyered ráncaiban”
című gyűjteményes verses

kötetét. A szerzőt és munkáját a Kör elnöke, Kovács
István József Pilinszky-díjas
költő, a Magyar Kultúra
Lovagja méltatta, Tetézi
Lajos kötethez írt előszavát
is idézve. Véleményének
összegzésében elmondta,
hogy Magyar Gyulánét a
megye tíz legjobb költőinek
sorában tartja számon. A
Kör tagjai nem csak írók,
költők, hanem tehetséges
versmondók is. Ők idéztek
Magyar Gyuláné verseit a
színvonalas programban,
melyről részletes beszámolót az ITV műsorában
láthatnak az érdeklődők.
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. oldal

Tavaszi forradalmunkra
emlékeztünk
Folytatás az 1. oldalról.
Vagy azt, hogy a még nagyobb orosz túlerővel is bátran,
hősiesen szembeszálltak és
hosszasan kitartottak a küzdelmekben.
Mi, mai tisztelgő utódok már
tudjuk, amit ők akkor csak
remélhettek, hogy nem volt
hiábavaló a hősies küzdelem.
Annak ellenére sem, hogy az
1848-49-es szabadságharcunk
végül elbukott a túlerővel szemben. De utána az élet még sem
mehetett tovább a régi önkény
szerint a monarchiában. Nem
lehetett már úgy tenni, mintha
misem történt volna. A Habsburgok kénytelenek voltak engedni. Ami az 1867-es kiegyezésben kapott közjogi formát.
Valamint a jobbágyrendszer
felszámolása is elindult a forradalom után.
Petőfi, Jókai, Irínyi, és a többi
márciusi ifjú 1848. március
15-én a nemzet történetének
egy dicső lapjára írták fel az
első szavakat. Melyek közül
kiemelkedő jelképként Petőfi
Nemzeti dalának sorai ma
is ott visszhangoznak valamennyiünk szívében. Aztán a
szabadságharc eseményei már
vérrel íródtak e lapokra, de
hőseink nem riadtak vissza az
áldozattól, mert egyet akartak
– szabadságot. És ezért semmit
sem tartottak drágának. Még
az életüket sem.
Tisztelt ünneplők!
Ilyenkor, ’48-49-re emlékezve
mindig és mindenütt elmondjuk, hogy az akkori példa ma is
kötelez. Időnként talán már át
sem gondolva ennek valódi jelentését, jelentőségét. Mert hála
Istennek mi békében élhetünk.
Nekünk már nem kell életünket áldozni a szabadságért. Az
emberhez méltó életért. Ám ez
nem jelenti azt, hogy nekünk
ne lennének tennivalóink! Nekünk a hétköznapok harcait
kell megvívnunk. Azzal, hogy
jól végezzük a munkánkat.
Azzal, hogy békében élünk egy-

mással úgy, hogy nem csupán
a magunk érdekeit hajszoljuk,
hanem figyelemmel vagyunk
másokra is. A közösség sorsát
is fontosnak tartjuk.
Önkormányzatunk is e szerint
végzi munkáját. Öröm azt látni, hogy a képviselő-testületben
megvan az egyetértés közös
feladataink elvégzésére. ’48as elődeink fogalmazták meg
először a legfontosabbat, hogy
magyarként egy nyugodt, gyarapodó polgári demokráciában
kívánnak élni. A maguk javára munkálkodva. Másokkal
békességben élve. Nem mások
rovására, hanem másokkal
együttműködve megtalálni a
boldogulást. Mindezek java ma
már nem kívánság, hanem a
valóság. Itt nálunk, Izsákon is.
Mindazok a fejlesztések, amelyek eddig is növelték városunk
komfortosságát ehhez vittek közelebb mindannyiunkat. A most
előttünk álló iskola fejlesztés,
majd az egészségügyi centrum
megvalósítása ezen az úton visz
tovább bennünket. Ehhez most
is, nekünk is egyet akarással
össze kell fognunk.
Tisztelt ünneplők!
Szerencsére sokszor érezhetjük, hogy jó magyarnak lenni.
’48-49-re emlékezve különösen
indokolt ez az érzés. Teljessé
és hitelessé azonban csak azzal
válhat, ha mi mindannyian
megtesszük a magunkét azért,
hogy a nemzet, benne szűkebb
hazánk, Izsák, olyan része
legyen az országnak és a világnak, amelyre valóban indokkal
lehetünk büszkék. Így lehetünk
mi is 1848 méltó örökösei. Köszönöm, hogy meghallgattak!
Az ünnepség után előbb a
’48-as emlékműnél helyzetek el
koszorúkat az emlékezők, majd
az Erdélyi Kör hagyományos
megemlékezésére került sor a
Bocskai kopjafánál, ahol Nagy
Árpád méltatta a bő 400 év
előtti győztes Bocskai-szabadságharc eseményeit és azok
tanulságait.

V. TAVASZI
NAGYTAKARÍTÁS
A Tegyünk Izsákért Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park
és a Madárvédelmi Egyesület hívja és várja a környezetükre
igényes gyerekeket, felnőtteket, az április 2-án tartandó szemétszedési akcióra, 9 órára a fogathajtó pályára. Kesztyűt és
szemeteszsákot biztosítunk!
A Kolon-tó szélét és főbb dűlőútjait közös erővel varázsoljuk
tisztábbá.
A jól végzett munka után ebéddel várjuk a szorgos kezű segítőket!
Tegyünk Izsákért Egyesület

HÁROMHATÁR TALÁLKOZÓ

A Tegyünk Izsákért Egyesület hívja és várja a természetkedvelő izsákiakat Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre közös határpontjára, ahol természetvédelmi tájékoztató táblát helyezünk ki
közösen, piknikkel egybekötve. A túra alatt Izsák környékének
legszebb természeti kincseit tekinthetik meg túravezető segítségével. Gyülekező 9 órakor a sportpálya bejáratánál.
(Inni és ennivalót mindenki hozzon magával.)
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Helvécia-Izsák Térsége Szőlő-és Bortermelőinek
Mezőgazdasági Szövetkezete
Tájékoztató
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)
Borvidékünkön rövid időn
belül befejezik a gazdák a
szőlőültetvények metszését.
A tél nem okozott károkat
az ültetvényekben. Az ültetvények már túl vannak a
nyugalmi állapoton, beindult
a nedvkeringés. A mélyebben
fekvő területeken az átlagosnál nagyobb mennyiségben
lehullott csapadék jelenthet
problémát, vegetációban a
levegőtlenségből adódó lombsárgulást mély talajlazítással
mérsékelhetjük. Az évjáratra
vonatkozó előjelek eddig kedvezőek, a fagykár nem okozott
gondot a szőlőültetvényekben.
A Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet munkatársai által
elvégzett rügyvizsgálatok is
optimizmusra adnak okot.
A borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről
szóló 81/2015. (XII.16.) FM
rendelet szerint az új borszőlő
ültetvénytelepítések számára
engedélyezhető terület nagyságát 2016. évre vonatkozóan
648 hektárban került megállapításra. A Rendelet 5. § (1)
bekezdése alapján az új telepítési engedély iránti kérelmet
2016. március 10. és március
31. között lehet benyújtani az
illetékes hegybíróhoz, közölte
az FM miniszter.
Mint ahogy az agrárszektor
internetes lapja is beszámolt
róla, a magyar mezőgazdaság
egyik legnagyobb jövőbeli
kihívása a generációváltás.
Térségünkben különösen is
problémás a helyzet, hiszen a
nyugdíjba készülő, vagy vonult
generáció után nincs minta
az utódlásra és a cégvezetés
átadására. Ez pedig sok vállalkozás, szövetkezés bukását
is okozhatja a jövőben. Ezzel
szemben tőlünk nyugatabbra
az utódlásnak jól kialakult
menete van. A generációváltás legnagyobb kérdése, lesz-e
megfelelő utód a gazdaságok,

szövetkezések továbbvitelére,
és ha igen, akkor lesz-e ideje,
módja megtanulni a vezetést.
FM hír. Drága a növényvédőszer?- így csökkenhet felére
a költség. Támogatja a Földművelésügyi Minisztérium a
szőlőtermelőket abban, hogy
megfelelően védekezhessenek
a szőlő aranyszínű sárgaságát
okozó fitoplazma fertőzés ellen.
A tárca most első alkalommal
nyújt közvetlen forrásokat egy
növényi zárlati károsító elleni
védekezéshez. A támogatás a
felhasznált növényvédőszer
árának felét is elérheti.
Újabb gazdabarát programot
indít a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
- jelentette be az intézményt
felügyelő földművelésügyi
miniszter. A „Gazdabarát 2vel” tovább egyszerűsítenék
az eljárásokat és gyorsítanák
az ügyintézést. Lázár János
Miniszterelnökséget vezető
miniszter korábbi nyilatkozatai szerint viszont az MVH
is szerepel azon állami intézmények listáján, amelyeket
megszüntetnének, illetve átalakítanának a közeljövőben.
Erősödött a borexport, csökkent az import 2015-ben, írja
a kormány.hu. A mennyiség
szinten tartása mellett nőtt
a magyar borexport értéke és
csökkent a borimport mennyisége 2015-ben az előző évhez
képest – közölte az FM eredetvédelemért felelős helyettes államtitkára Budapesten.
Gál Péter az Országgyűlés
Mezőgazdasági Bizottságának
szőlő-, bor-, pálinka-albizottságának ülésén elmondta:
a magyar borkivitel a múlt
évben, értékben mintegy 2
millió euróval (mintegy 600
millió forinttal) nőtt, és elérte
a 73,1 millió eurót (mintegy
22 milliárd forintot). Az export mennyisége azonos volt
a 2014. évivel, meghaladta
a 600 ezer hektolitert. Így a

magyar bor literenkénti átlagára a múlt évben emelkedett.
A Magyarországra behozott
bor mennyisége ugyanakkor
csökkent 2015-ben az előző
évihez viszonyítva. Tavaly 196
ezer hektoliter érkezett az országba, míg 2014-ben 368 ezer
hektoliter. Az importbor döntő
hányadát, mintegy 75 százalékát Olaszországból szállították
Magyarországra. Az import értéke 18,5 millió euró (mintegy
5,5 milliárd forint) volt. Ebből
az olasz import értéke 9,5 millió eurót (mintegy 3 milliárd
forintot) tett ki. Az Olaszországból érkezett bor mintegy
84 százaléka a múlt évben 2
liternél nagyobb csomagolásban érkezett az országba. Ez
az arány egy évvel korábban
még 89 százalékot tett ki. A
magyar borimportban növekvő szerepet tölt be Spanyolország. Míg tavalyelőtt 6500
hektoliter ékezett az ibériai
országból, addig a múlt évben
már mintegy 20 ezer hektoliter. Továbbá a magyar piacon
megjelentek a román borok is.
Ez év első két hónapjában a
magyar borexport mennyisége
62 ezer hektoliter volt, míg az
import 31 ezer hektoliterre
rúgott. Az import szerkezetét
tekintve 79 százalék származott Olaszországból, 20 százalék Spanyolországból, míg
1 százalék Romániából. Font
Sándor, az albizottság elnöke
felvetette: továbbra is jelentős
piaczavaró tényező az olasz
bor Magyarországon. Ezért
úgy vélte: további lépések
szükségesek mennyiségének
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, telefonon,
vagy interneten is (aranysarfeher@sv-net.hu) kereshetnek
bennünket. A www.aranysarfeher.hu weblapon is igyekszünk
friss információkkal segíteni
tagjaink tájékozódását.
Vezetőség

Beiskolázási körzet kijelölése
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése értelmében a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kijelölte az általános iskolai felvételi körzeteket. Izsák
város közigazgatási területe az OM027879. számú Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola intézményhez tartozik.
Kérem az érintetteket, hogy a beiskolázási hirdetmény szerint szíveskedjenek eljárni.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Gedeon focitorna gyerekeknek

A díjakat a Gedeon Birtok Kft. megbízottjaként, Kovács
Bettina adta át. Felvételünkön a második helyezett
izsáki csapat tagjainak nyakába akasztja az érmeket
Előző számunkban olvashattak a Gedeon Kupa Teremlabdarúgó Tornáról, amely
a felnőtt amatőr focistákat
várta az izsáki sportcsarnokba
itthonról és vidékről. Most a
gyerekek számára rendezett
hasonló tornáról adhatunk
hírt, melyet Nagy Oszkár
és Gréczi Gábor szervezett
a Gedeon Birtok Kft. (Varga Árpád), a Vino étterem
(Prikkel László) és a Zöld
Nefelejcs presszó (Gerencsér

TETÉZI LAJOS

Gyula) támogatásával. Hét
csapat játszott körmérkőzéseket a következő eredménnyel:
1. Kiskunhalas, 2. Izsák, 3.
Akasztó, 4. Dunaújváros, 5.
Jakabszállás, 6. Lajosmizse, 7.
Bugac. A legjobb teljesítményt
nyújtó játékosokat külön is díjazták: Legjobb hazai játékos:
Duráncsik Gyula (Izsák). Gólkirály: Serestély Bence (Izsák),
Legjobb kapus: Tóth Szabolcs
(Izsák). Legjobb játékos: Lengyel Szabolcs (Kiskunhalas).

Gondolom...

...így húsvét táján talán többször és többeknek
jut eszébe, hogy az Isten miért éppen egyszülött
fia földre küldésével és kínhalálával adta meg
az emberiségnek a megváltás lehetőségét. A kereszténység legnagyobb titka, hogy az Úr ilyen
módon lépett közvetlen kapcsolatba az emberiséggel, s változtatta
meg annak történelmét. Vallásfilozófiai, teológiai értekezések, elemzések keresik, s adják meg e – nekünk földi embereknek nehezen
megérthető – kérdésre a választ. A mélyen hívők, érdeklődők nyilván
ismerik ezeket. Ám a többségben inkább az István a király című
korszakos opera Koppányának kérdése munkál: „Milyen Isten az,
aki megöli fiát?” Igen, a mi földi dimenziónkban ez egy igen nehezen
értelmezhető és megválaszolható kérdés.
Gondolom, ennek ellenére azzal sokan – akár a nem hívők közül
is - egyetértenek, hogy Jézus fellépése, tanítása után már nem működhetett ugyanúgy a világ, mint előtte. S ha ezt elfogadjuk, talán
azzal is azonosulni lehet, hogy ehhez viszont úgy kellett beteljesednie
Jézus sorsának, ahogy beteljesedett. Mert az ember nehezen ért. Erős
figyelemfelkeltésre van szüksége. Nézzünk csak körül a világban, a
történelemben, a napi történésekben. Világégések, tragédiák, ellenségeskedések „színezik” folyamatosan az emberi életet. Mindennek
a legfőbb oka, a szeretetlenség. A másik ember semmibevétele, az
önzés, a csakis én minden áron és minden körülmények között-féle
hozzáállás. Jézus mindennek az ellenkezőjét képviselte. Ő a megtestesült szeretetként járt ebben az önzésben, egoizmusban elmerült világban. Maga és az Atya szeretetét a kínhalál felvállalásával
bizonyította. S mint tudjuk ez a nyilvánvaló jel is csak hosszú idő
után nyitotta fel a szemeket, s tudhatóan akkor sem mindenkiét,
ahogy ma sem. Amikor azt látjuk, hogy a tradicionálisan keresztény
alapokon létrejött és felvirágzott Európában, annak vezetői közül
sokan, miként fordulnak szembe ezekkel az alapokkal és értékekkel,
vagy a világ sok helyén ismét virágzik a keresztényüldözés, akkor két
kérdés vetődik fel. Az egyik: az emberiség egyáltalán megérdemelte-e
a jézusi áldozatot? A másik: ha ez az áldozat sem volt elég, akkor elég
lehetett volna-e bármilyen más szelídebb megoldás?
Gondolom, lesznek, akik túl profánnak, földhözragadtnak vélik a
fenti sorokat, pláne a két utóbbi kérdést. Vállaltan azok, mert nem
teológiai értekezés kívánt lenni ez az írás, csupán egy csendes húsvéti tűnődés azon, hogy az emberiség mennyire képtelen megérteni,
felismerni Húsvét valóságát, hogy mit is jelenthetne, ha tényleg
értenénk a lényeget: nem Jézus megöletése, hanem feltámadása
hordozza mindazt, amitől reményteljes kehet ez a gyakran reménytelennek tűnő földi élet. Hogy a megöletés emberi dimenzió, míg a
feltámadás messze azon túlmutató, de megértése és elfogadása által
az ember is részesévé válhat ennek a messzire mutató reménynek.
Ám kizárólag akkor, ha tényleg akarja ezt és képes vállalni a jézusi
feltételeket. Persze nem a kínhalált, csupán a normális, emberséges,
másokat is megbecsülő életet. Szomorú, hogy sokaknak már ez is
kínt jelent manapság...
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Főhajtás a kommunizmus áldozatainak
emléknapján
Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett
határozatával minden év február 25-ét a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapjává
nyilvánította. 1947-ben ezen a
napon Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a
megszálló szovjet hatóságok
jogellenesen letartóztatták,
majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától
megfosztott képviselő nyolc
évet töltött börtönökben és
munkatáborokban. Kovács
Béla 1959-ben, 51 évesen halt
meg. Letartóztatása az első
állomása volt annak az eltervezett folyamatnak, amely
során a kommunista párt az
ellenszegülők kiiktatásával
a totális egypárti diktatúra
kiépítése felé haladt. A képviselő önkényes fogvatartása
a demokratikus jogok lábbal
tiprásának jelképévé vált,
amely a pártállami rezsim
majdnem fél évszázados uralmát jellemezte. Sorsa egyfajta
típuspéldája lett azoknak, akiket ma a kommunizmus áldozataiként tarthatunk számon.
A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik.
Kelet-Közép-Európában a
számuk eléri az 1 millió főt.

Ennyien vesztették életüket
éhínségben, kényszermunkatáborban, vagy kegyetlen
kivégzés által. Jóval többre
tehető azonban azok száma,
akiket a diktatúra hétköznapi
valósága testileg és lelkileg
megnyomorított. A rendszer
áldozata volt az is, akit vallattak és kínoztak, akit megbélyegeztek, akit kirekesztettek
vagy börtönbe zártak, akit
csoport- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek; mindenki, akit megfosztottak a
szabad cselekvés és választás
lehetőségétől. Február 25-én
emlékezünk a több tízezer,
családjától elválasztott és

kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a koholt
vádak alapján mészárszékre
küldött emberekre, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre. Ezen a napon idézzük
mindazok emlékét, akik az
erőszakrendszer áldozataivá
váltak, családtagjaikra és
szeretteikre, akiket a kommunista rezsim meghurcolt
és kiszolgáltatott.
Izsákon a diktatúrák áldozatainak emlékművén Mondok
József polgármester, Bagócsi
Károly címzetes főjegyző és
Tetézi Attila képviselő helyzeték el február 25-én az emlékezés és a tisztelet koszorúját.

V. Topa Kupa
Az izsáki Városi Sportcsarnokban 2016. február 27-én nyolc csapat részvételével rendeztük meg az V. Topa Kupa - Tóth Mihály Emléktorna - öregfiúk teremlabdarúgó tornát.
A résztvevő csapatok sportszerű játékkal,
körmérkőzéses rendszerben döntötték el a helyezések sorsát: 1. Ballószög; 2. Topa Barátai
(Izsák); 3. Örökifjak (Helvécia); 4. Kiskunlacháza; 5. Szabadszállás; 6. Jakabszállás; 7.
Kiskunfélegyháza; 8. Tabdi;
Különdíjak: A nap gólkirálya, 11 góllal a
ballószögi Sallai Zoltán lett. A legjobb játékos
díjat az Örökifjak csapatából Nádudvari Zsolt,
a legjobb kapus díjat pedig a Topa Barátai
csapatából Geiger János kapta. Az Örökifjak felajánlásából, a „nap szeniorja” díjat a
kiskunlacházai csapatból, mint a legidősebb
pályára lépő játékos, Salga Imre vihette haza.
Továbbá, minden csapat kapott egy-egy, erre
az alkalomra címkézett üveg bort.
A 2014-ben, Tóth József által alapított vándorkupát, immáron másodszorra, Ballószög
csapata vihette haza.
Az eredményhirdetést követően baráti beszélgetéstől és anekdotázástól hangos vacsorával
zárult a nap a Vino étteremben.

A kupagyőztes ballószögi csapat

Az emléktorna támogatói: Beke és Beke 2000
Kft., Birkás Bor- és Pálinkaház, Dunapálma
Borozó, Tóth József és Ungor Pál.
Szervezők: Tóth József, Nagy Oszkár, Gréczi
Gábor és Szabó József
ICKinfo

Az emléktorna résztvevői

IZSÁKI Hírek
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Megnyerni!
Olyan szándékot, igyekezetet
jelent ez a szó, amely szerint
másokat a magunk által jónak
tartott életfelfogás elfogadására invitáljuk, agitáljuk, kényszerítjük. Ezzel, a görög újszövetségi szó szerint „valamivé
tesszük”, azaz olyanná, amivé
ő nem is akar. /Máté 23:15./
Napjainkban a legerősebben
ható szándék ez!
Legtöbb embertársunk, - itt
Európában különösen, - nem
megállapodott az élet fő dolgaival kapcsolatosan, azaz meggyőződés nélküli. Az ilyenek
könnyen befolyásolhatóak.
Régi vicc, ami a bizonytalanságban lévőket leleplezi, hadd
frissítsem föl a bántás és sértés
legkisebb szándéka nélkül:
Abban az időben, amikor a fővárosban a közlekedési lámpák
kihelyezésre kerültek a paraszt
bácsi csodálkozva nézte, hogy
a gyalogosok közül a piroson
senki, a sárgán néhányan, de
a zöld színnél már tömegesen
indulnak az út túloldalára.
Érdeklődésére a pesti srác ilyen
magyarázatot ad: a piroson
a kommunisták, a sárgán a
zsidók, a zöld színnél meg a
reakciósok kelnek át. Az öreg,
hogy mutassa, kicsoda is ő, a
pirosba begyalogol, viszont a
rendőr azonnal rákiáltott, mire
a bácsi: Csöndesebben, biztos
úr! Én sem vagyok meggyőződéses!
A bizonytalankodókért, a
meggyőződésre nem jutottakért folyik ma egyre inkább
a félelmetesen erős szellemi
hatalmak közötti harc. Az
egész világra érvényesen ilyen
szándék először a Teremtő
terve volt. Krisztus halála és
feltámadása általi megmentő
szeretetének hírét vitték szét
az apostolok minden népnek./
Mt. 28:18-20./ Ez által benne
bízókká, tőle tanulókká akar
tenni. Amit pogány népek ma

is örömmel hallgatnak, azt
a „keresztyén” Európa már
unalmasnak és hatástalannak
tart. Nem kell a szeretet és a
kegyelem!
Ne
gondoljuk lelki fásultságunkba,
nemtörődömségünkbe süllyedve, hogy ezzel már minden
elrendeződött! Nincs nyugalom
és békesség sem lelkünkben,
sem a világban a népek között!
Ennek pedig az a következménye, hogy megbomlott elméjű
emberek veszik a bátorságot,
hogy akár fegyver, akár valami
veszélyes méreg birtokában
a világ ura, és életünk ura
legyen. / Ezt az igyekezetet
látjuk – izgulva, - és félelemmel
a fantasztikus krimi filmekben!/ Szolgává, elpusztítandó
férgekké akar tenni az ilyen
szándékú őrült minden népet,
istenítve magát.
Van még más megnyerni szándékozó erő is, a politika ereje.
Ennek a lényege az, hogy meggyőzni akar tudományoskodón
arról, hogy az ember minden
problémáját meg tudja oldani
a maga lehetőségeivel. „Sej,
a mi lobogónkat fényes szellők fújják…” kezdetű ifjúsági
ének egyik sora így hangzik:
„holnapra megforgatjuk az
egész világot!” Politikai síkon,
bármelyik irányzatról is legyen
szó, csak ideig-óráig tudják az
emberiséget befolyásolni, addig
amíg ki nem derül a különböző
gazdasági, szociális és szellemi
síkon is rosszul megfogalmazott
tételeknek a használhatatlansága és tarthatatlansága. Hatalmon maradásának érdekében
csak eszközévé akar tenni.
A megnyerés-téma különösen
időszerűvé vált itt Európában
az iszlám vallásnak egyáltalán
nem békés eszközökkel történő
térnyerése miatt. Általuk nem
titkoltan felsőbbrendűségüket
hangoztatva meggyőzni akarnak mindenkit az istenhit, a

90 esztendő
családi élet és a szórakozás
területén, - azaz az egész élet
területét érintően. A rosszul
értelmezett humanitás és a
nyugati országokban erőssé
vált liberális, azaz szabadelvűség miatt az iszlám Európába betolakodott képviselői
nagyobb védelmet kapnak a
jog és törvény előtt, mint az
európai kultúrához tartozók!
Ez a kis írás csak egynéhány
ezres lakosú város lakóinak
szól, de gondolják csak át a
többnejűség terheit, a finom
falatokkal való élés tiltását, és a
férfiember magasabbrendűségének elvét, amely lustasággal
is jár….. milyen elfogadhatatlan is számunkra, bármennyire
agitálnak is, elfogadást ajánlva!
Ösztön által vezérelt törvényeskedővé akar tenni. Ezen a
ponton különösen felvetődik:
minek kell bekövetkeznie, hogy
ezt a megnyerni akarást ne
ellenszenvvel fogadjuk!
Végül a megnyerni témához kapcsolódóan mellesleg
eszünkbe jut a lottó ötös elérése. A téma huncutságához és
előre fel nem ismerhetőségéhez
tartozik az a rendszeresen megtapasztalható szomorú tény, az
eddig főnyereményhez jutottak
életéből okulva, hogy bizony
nem mindig a megnyerő az
uralkodó, hanem a nyeremény,
amely tönkre teszi a „boldog”
győztest! Elpusztít.
/Lehetne még a fiatalokhoz
szólni külön az életük párja
megnyeréséről! Sok váratlan,
nem mindig kellemes meglepetésekkel találkozunk!/
Ki, hogyan engedi magát
befolyásolni? Van-e biztos alapunk, amelyen állva el tudjuk
utasítani és le tudjuk győzni a
káros hatásokat? Nem kellenee a kétezer éves, változatlanul
értéknek számító keresztyéni
hitalapon megmaradni?
Bérces Lajos képviselő

Tavaszi túrák a környéken
III. STRÁZSA Honvéd Teljesítménytúra – 2016. április 2. (szombat)
A szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub túra szakága által szervezett túra 15, 25, 35 és 50 km-es
távokon, a Felső Kiskunságban. Minden táv Szabadszállásról indul, és ugyanoda érkezik vissza.
XIII. PETŐFI-TÚRA – 2015.április 16. (szombat)
A kecskeméti Hírös Hátizsák Egyesület és a kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnázium szervezésében
megvalósuló Petőfi Túrasorozat az idén 20, 40 és 70 km-es távú gyalogos és kerékpáros, valamint
55 és 90 km-es csak kerékpáros távokon kerül megrendezésre. A távok Kiskőrösről indulnak,
és ugyanoda érkeznek vissza, kivéve a 40 km-es táv, amely Izsákról, a Katolikus Közösségi
Háztól indul.
HÁROM HATÁR TALÁLKOZÓ – 2015. 23-án (szombat)
A Három Határ Együttműködés keretében megvalósuló harmadik találkozó a három település
közös határpontján. A 11 órakor kezdődő közös rendezvény színhelyére mindhárom településről
önálló túra indul.
Túraútvonal bővítés
A túrakedvelők figyelmébe ajánljuk, a sárga túraútvonal-bővítés Vadason keresztülmenő, a
Biczó csárdától a Selyem erdőig terjedő mintegy 6 km-es szakaszát, kiegészítve a selyemerdői
pihenőpark meglátogatásával, amely kiváló terepe
egykellemes családi kirándulásoknak.
További információ: IZSÁKI PROGRAMTÁR
ICKinfo
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Az állam és a városi önkormányzat nevében Bagócsi Károly címzetes
főjegyző köszöntötte Czeglédi Imréné Győri Annát 90. születésnapja
alkalmából. Az Aranyfürt Idősek Otthonában élő ünnepelt, aki korábban kecskeméti lakos volt, 1926. március 7-én született Szelevényen.
A szép évforduló alkalmából családtagjai mellett az otthon dolgozói
és lakó is köszöntötték Anna nénit.

Antal Mihályné kiállítása
Szabadszálláson
Folytatás az 1. oldalról.
Az alkotó munkásságát méltató
tárlat megnyitót Horváthné Fülöp Katalin tartott, majd Antal
Mihályné szólt magáról néhány
szót, egyebek mellett megköszönve Száfner Jánosnénak,
hogy egykor elindította őt ezen
az úton. Életének egy nagyon
nehéz szakaszán segítette, át s
segíti ma is őt a képek varrása.
Bemutatkozó gondolatait a következőkkel fejezte be: „Köszönet
mindazoknak, akik észrevették,

észreveszik munkáimat, megérezték és megérzik bennük azt
a szeretetet, amivel készítem és
megmutatom azokat. Köszönöm,
hogy ezt néhányan el is mondják nekem. Nem is gondolják,
mennyire sokat segítenek ezzel
mindennapjaim megélésében.
Bízom abban is, hogy mindazoknak a szabadszállásiaknak, akik
megnézik képeimet és szépnek
találják azokat, szerzek egy kis
örömöt az itt kiállított munkáimmal.”

Királybúza kenyér
Varga Frigyes izsáki búzanemesítő munkásságáról az Izsáki Hírek
hasábjain és az Izsáki Televízió műsoraiban már többször olvashattak és hallhattak. Nemesítői munkájának kiemelkedő eredménye a
királybúza, amely egy teljesen új faj. A spelta és a tönke búza (melyből
a durum is származik) keresztezett származéka. Az új fajban egyesült
a tönköly életrevalósága, robusztussága, igen magas fehérjetartalma a
tönke búza keménységével, kiválóan rugalmas sikér-szerkezetével és
a rendkívüli szárazságtűrésével. Mindezek mellett szinte vegyszerezés
nélkül termeszthető, így a belőle készült élelmiszerek fogyasztása,
a gazdag beltartalom mellett ezért is egészséges. Az Izsáki Malom
Pékség Kft. nemrégiben megkezdte a királybúzalisztből sütött, igen
finom kenyerek forgalmazását, amely az egészséges étkezés híveinek
különösen ajánlható.

Tanyavillamosítási felmérés
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal május 1.-ig lefolytatja a
megyei tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó
felmérését.
A Kormány a B/38. számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről,
fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozatban foglaltak 2011.
és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésben kiemelt célkitűzésként
szerepel, hogy az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos
energiával történő ellátása megvalósuljon.
A Kormányhivatal munkatársai április végéig felkeresik a megyében
található összes tanyát a felmérés elvégzése céljából. A munkatársak
kizárólag kérdéseket tesznek fel az ott lakóknak egy kérdőív alapján,
valamint fényképfelvételt készítenek, hogy minél pontosabb képet
kapjanak a tanyák állapotáról, helyzetéről, egyéb hatósági intézkedés
kezdeményezésére nem kerül sor.
Kérjük a tanyák lakosságát, szíveskedjenek segíteni a kiérkező
kormányhivatali dolgozók munkáját azzal, hogy együttműködnek a
felmérések során.
Továbbá felhívjuk a tanyán élők figyelmet a csalók esetleges tevékenységének kivédésére. A kormányhivatali munkatársak minden
esetben igazolják magukat fényképes igazolvánnyal és megbízólevéllel.
Magát igazolni nem tudó személyt ne engedjenek be az ingatlanaik
területére, ne válaszoljanak a kérdéseire.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Tel.: 76/513-713, fax: 76/513-703,
E-mail: kormanyhivatal@bkmkh.hu
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v a l l á s
A Golgota
Az előző számban Jézus keresztútjáról olvashattak, amely a Golgota nevű helyen ért véget. Hol
lehet az a hely, amelyet Golgotának, Koponya-hegynek, latinul
Calvariának hívnak? A római és
zsidó büntetőjog megegyezett abban, hogy halálos ítéletet csak a
városon kívül szabad végrehajtani. Ahogy Lukács és János beszél
a keresztútról, abból arra lehet
következtetni, hogy ezt a szabályt
Jézus esetében is megtartották.
Lukács azt mondja, hogy Simon,
akit kényszerítettek, hogy vigye
Jézus keresztjét, éppen a mezőről jött hazafelé (23,26). Ennek
alapján joggal lehet feltételezni,
hogy Jézust a városból kifelé vezető úton vitték a vesztőhelyre.
János ezt megerősíti azzal, hogy
a kereszt feliratát sokan olvasták
a zsidók közül, „mert közel volt
a városhoz a hely, ahol Jézust
megfeszítették” (19,20). S még
egy adat szól mellette az apostoli
időkből: „Jézus a kapun kívül
szenvedett”(Zsid 13,12).
Honnan kaphatta a hely a nevét? A legkézenfekvőbb az a
feltételezés, hogy eredetileg egy
mező neve volt. A felszíni formák
alakjáról adhatták annak a területnek a koponya nevet.
De a hagyomány már korábbi
időkben sem elégedett meg ezzel
a szűkszavú magyarázattal. Szívesebben fogadták el azt a feltételezést, hogy igazában nyilvános

Református múltunk 79.

vesztőhelyről volt szó. És a szabad földön heverő, vagy árokba
dobált koponyákról gondolták a
hely nevének eredetét. De elképzelhetetlen, hogy a főtanács egyik
tagja ilyen koponyahely közvetlen közelében tartsa a kertjét és
benne saját leendő sírboltját.
Egy másik elgondolás szerint a
kereszt azon a helyen állt, ahol a
sziklában, a mélyben Ádám teste
pihent, és Krisztus vére a szikla
hasadékán át lecsorgott Ádám koponyájára, s így fizikailag is jelezte a megváltást. Már Origenész
ezt a megoldást választja és minden kritika nélkül összekapcsolja
a zsidó hagyománnyal, amely
szerint Ádám sírja Jeruzsálemben, a világ közepén van. A zsidó
hagyomány általában Hebronban
kereste Ádám sírját. A művészi
ábrázolások ezt vették alapul
és tették népszerűvé: a kereszt
lábánál ott van a koponya.
Ha egy Jeruzsálembe érkezett
keresztény Krisztus megfeszítésének helye után tudakozódott, minden helybélitől ezt az
eligazítást kapta: A Golgota.
Golgotának, Koponyának hívni
egy helyet csak akkor érdemes,
ha külalakjáról rá lehet ismerni
a helyre. A valósághoz legközelebb tehát akkor járunk, ha
a Golgota hallatára egy olyan
sziklaképződményre gondolunk, amely koponyaformát
mutat.

Egyházközségi hírek
- A Nagyheti szertartások rendje: Nagycsütörtökön, Nagypénteken
és Nagyszombaton 18 órakor kezdődnek a szertartások. Nagypénteken 17:30-tól csendes keresztút.
- Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn fél 8-kor és 9 órakor lesznek
szentmisék. A vasárnapi 9 órai szentmisében ételszentelés lesz.
- Kérjük mindazokat, akiknek sírhelymegváltási elmaradásuk van,
rendezzék azt.
- Kérjük a híveket, hogy aki megteheti rendezze egyháziadóját is.
- Hivatali órák a plébánián: kedd, csütörtök 14-16 óráig, pénteken
9-11 óráig.

Húsvétkor Mindenkinek!
Új széllel borzol a tavasz virágot,
új színeket nyit, új hangokkal neszez,
megcsodálod a most forgó világot,
s látod, az útszélen ott áll a kereszt!

1-ször, hogy az Ekklézsia
mostani szükségeinek felsegéllésére, ami jó szivü hitünk
sorsosai a Cathedrából hathatosan serkentessenek. Örömmel
tellyesitette a Prédikátor július
16-án az Ekklézsia Elöljáróinak
kérését; és azon kívül hogy sokan, az ő szabad akarat szerént
való segedelmeket a Prédikátor
kezébe letették; erre a végre
tétettek ki a perselyek is a
határozás szerént 23-ikán és
30-ikán Júliusban.
2-szor: szülségesnek és illendőnek itélődött, hogy a Torony újj
tetejéhez képpest annak fala is
kimeszelődjön, és az óra táblák
kifestessenek.
3-szor: hogy Ekklézsia Elöljárója, egyszersmind Városunk
Bírája, Hajma Jánost, az ő véle,
egy darab idötöl fogva együtt
lakó Fekete Ferentz özvegyétől
való külön válásra, vagy annak
magától való elbotsátására, úgy
mint a kik a 2-ik és 3-ik grádusban a sógorságnál fogva atyafiak lévén, botránkozás nélkül
együtt nem lakhatnak; mivel
az asszony / … pecta – talán:”
suspecta”=gyanúsított –N.Á./
Bírói hatalmával kénszeríttse.
1820.augusztus 6. A július
9-én tartott Gyűlésben szükségesnek ítélődvén a Torony
falának és fa Tábláknak kifestése; most midőn ez eránt Szabadszállásán dolgozó Kőműves
Mester Bihalek Bálint jelentette: az Ekklézsia Elöljárói
öszve hívódtak, hogy a feltett

Ha eltekintünk attól, hogy az olvasottak megerősítenek minket, magyarul még tudókat abban,
hogy mégis csak voltak az ún. „nyelvújításnak”
áldásos dolgai; akkor is sok tanulságos emlékre
bukkanhatunk. Úgy látszik az idő tükrében, hogy
a legalább százévente esedékes vizsgákat, a gyakorlati teológia tárgykörében a mi nemzedékünk sem
kerülheti el. Isten megsegített minket abban, hogy
„…e mostani templomunk…” ugyanaz lehet, mint
amelyért áldoztak a kétszáz évvel ezelőtt élt őseink is.
A megújítás is jó úton halad. Hogy is írták az atyák:
„… reménységünk lévén, hogy ha Isten Ő Szent

meszelésről és festésről végezzenek, s a Kőműves Mesterrel
megegyezzenek. – Úgy ítéltünk
elősször, hogy egy úttal, szükséges lévén a Templom falaira
nézve is kivülről a reparáltatás,
azt is kivakoltatnánk, s bé meszeltetnénk. De azután jobban
gondolora vévén Ekklézsiánk
mostani tetemes költségeit,
s kívánván egyszersmind az
újjonnan építendő Parochiális
Házra is költségünket kínálni,
határoztatott:
Hogy ezúttal tsak a Torony fala
meszeltessen, és az Óra Táblák
festessenek ki; reménységünk
lévén, hogy ha Isten Ő Szent Felsége életünknek kedvezénd, módot és tehetséget is ad arra, hogy
a mi most Templomunk külső és
belső ékesítésére nézve elmaradt,
helyre hozhatjuk, ki pótolhatjuk.
Eszerént az egyesség a Kőmíves
Mesterrel a következendő feltételek alatt lett meg:
1-ször Fizetünk néki kész
pénzben 100 Wftot.
2-szor Magának kosztot és
szállást.
3-szor A legényeknek szállást, s
a húsra mellyet magok vesznek
fözeléket adunk s elkészíttetjük.
Igérődött egyszersmind a Mesternek, hogy szükségéhez képest
Szabadszállásig, míg ott dolgozik,
azután pedig K. Sz. /Kun Szent
– N.Á./Miklósig, Bíró uram alkalmatosságot fog rendelni, mellyen
ott dolgozó legényeit megtekintse.” P.IV.: 75-76.ol.
közli: Nagy Árpád

Felsége életünknek kedvezénd, módot és tehetséget
is ad arra, hogy a mi most még” a gyülekezeti és
parochiális házakon hátra van, „…helyre hozhatjuk,
ki pótolhatjuk.”
Ennél nagyobb reménységünk kell legyen afelől,
hogy lelki dolgokban is lesz annyi becsületünk „a mi
jó szívű hitünk sorsosai előtt, ha serkentetnek”, hogy
ha az Ige szavával szólunk, akkor ne kockáztassuk
a fejünk „salómés” feltálalását… Mert a legékesebb
templom újítás mégis csak a Szentlélek e mostani
bőr és csont templomainak „megújítándására való
igyekvésünk.”
n.á.

Gyülekezeti hírek
- Március 27. (vasárnap), 14.30: húsvéti ünnepi istentisztelet a kisizsáki ökumenikus kápolnában.
- Március 24. (csütörtök), 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentisztelet.
- Március 25. (péntek), 18 óra: nagypénteki istentisztelet.
- Március 26. (szombat), 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentisztelet.
- Március 27. (vasárnap), 10 óra: Húsvét, ünnepi istentisztelet, úrvacsora.
- Március 27. (vasárnap), 17 óra: ünnepi istentisztelet.
- Március 28. (hétfő), 10 óra: ünnepzáró istentiszteletet tartunk és megterítjük az Úr szent asztalát.
- Ünnep másodnapján, délután nem tartunk istentiszteletet.
- Adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat. Technikai szám:0066.
- Másik 1%-val támogassa az izsáki egyházközség alapítványát: Feltámadunk Alapítvány, adószáma:
18351545-1-03. Köszönjük!
- Istenáldotta Húsvét ünnepet kívánunk minden Krisztusban bízó testvérünknek!

Ott állt a télben is, fehérre havazva,
Ősszel befedték a hulló levelek,
útjaidon, ha sietve jársz arra
homlokodra dobsz egy gyors keresztjelet.
De mikor süllyedni kezd már a lépted,
nyom a lét mázsás súlya a válladon,
kifeszült teste kínját akkor érted,
keresztjén, hogy mit szenvedett egykoron.
A könnyed hull, te önmagadért szenvedsz,
amíg, a magad hóhéra ostoroz
amikor egyre súlyosabb a terhed,
csak önmagadnak a terhét hordozod!
Életvándor! Mit tudsz az áldozatról?
- Mi, szeretetből az élet od’ adás?
Ki tudsz birtoklásról, boldogságvágyról,
sejted e milyen az igazi adás?
Mit tudsz a szeretetről Életvándor?
Talán, csak annyit: mily jó, ha kaphatod,
Mit értsz meg az Ő szeretetéből
abból, hogy érted egy életet adott?
Hogy menekülhess a biztos haláltól,
mikor már tested széthulló enyészet,
Lelked éljen felfénylő boldogságban
Ő halt meg, azért, hogy örökké élhess!

„1820. július 9. Öszve hívódtak, és megis jelentek az Ekklézsia Elöljárói tellyes számmal
a végre:
Hogy Nagy Tiszteletü Esperest Tóóth István úrnak
július 7-én érkezett Curense,
a mint parantsolva volt előttök felolvastasson – Felolvasódott; és annak egyik §-ára
(sic!-N.Á.)nézve, melly az új
Énekes Könyvekről szóllott,
határoztatott:
Hogy a Templomban, Cathedrából jelentődjön a népnek,
hogy ezután mind vasárnapokon, mind a Köznapokon, az új
Énekes Könyv fog énekeltetni.
Ugyan is az Ekklézsia Előljárói
ezt a módot látták jónak arra,
hogy mind a N.T. Esperest úr
kívánságának elég tevődjön,
mind hogy az Énekes Könyvek
a Gyülekezet között megszaporodjanak; mivel Ekklézsiánk
tsekély Cassájához képest, a Torony tető építtetés által tetemes
költségbe elegyedvén, azt éppen
nem tehettük, a mit tartott
a Currens, hogy az Ekklézsia
Cassájából egyszerre fizetődne
ki a szükséges Énekes könyvek
ára, nem hevertethetvén az Ekklézsia azokban, a feljebb kitett
oknál fogva, olly soká, kevés
és különben is igen szükséges
helyre fordítandó pénzét. Meg
hagyódott az Oskola Rektorának is, hogy az éneklésre nézve,
ez után, magát az Ekklézsiai
Gyűlés határozatához tartsa.
– Továbbá határoztatott:

IKEM hírek

Magyar Gyuláné

- Március 19-én (szombat), 16 óra: Hegedűs Zoltán tanár úr tart vetítéses előadást a református
gyülekezeti házban, „Szíriai úti beszámoló” címmel.
- Április 30-án (szombat), 16 óra: Dr. Oborni Teréz: „Az Erdélyi Fejedelemség kialakulása” címmel
tart előadást, HELYSZÍNVÁLTOZÁS(!): református gyülekezeti ház.
- Május 21-én (szombat), 16 óra: Babucs Zoltán: „A székely katonai vitézség ezer éve” című előadását
hallgathatják az érdeklődők, HELYSZÍNVÁLTOZÁS(!): Ipartestület Székháza (Gábor Áron utca 1.).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az előadások ingyenesek.
- Adója 1%-val támogathatja az erdélyi kultúra ügyét: Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete, adószám: 18364107-1-03. Köszönjük!

IZSÁKI Hírek
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete ez évi második ülését 2016. február 23án tartotta. Napirend előtt a
testület elfogadta a 11 határozat végrehajtásáról szóló
polgármesteri jelentést és a tett
intézkedéseket jóváhagyta.
Az első napirendi pontként
„Izsák Város 2016. évi költségvetésének elfogadása” előterjesztést tárgyalta meg a Képviselő-testület és a bizottságok
egyhangú javaslata alapján
megalkotta a város költségvetési rendeletét. A 2016. évi költségvetés harmadik alkalommal
szerepelt a testület napirendjén,
mivel a saját kialakított gyakorlata szerint először koncepciót
alkotott, második alkalommal
kialakította a pénzügyi terv
sarokszámait, míg harmadik
alkalommal már a részletes
költségvetést. Az elfogadott
rendelet közzététele ebben az
újságban megtörténik. Az mindenesetre megállapítható, hogy
2016. évi költségvetés stabil, de
a tervezett feladatok fedezete
csak akkor áll rendelkezésre,
ha a tervezett adóbevételek
határidőre teljesülnek. Ehhez
szükséges az adózási fegyelem
javítása, a határidők betartása
és következetes végrehajtási
munka.
A nagy fejlesztések nem szerepelnek a város költségvetésében, mivel azok kiemelt
kormányzati beruházások. Az
iskola építési munkái áprilisban
kezdőnek és a Sportközpontok
Igazgatósága koordinálja a
bontási, tervezési és kivitelezési
munkákat. Az Izsák és Térsége
szennyvízberuházás elbírálása
ebben a hónapban történt
meg, a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda irányítja a végrehajtást.
A napirendhez kapcsolódóan a
rendelet mellett két határozat
meghozatalára is sor került. Az
egyik az adósságot keletkeztető
jogügyletekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségekhez rendelkezésünkre álló önerő mértékét
állapítja meg a tárgyévre, illetve
a következő három évre. A felhasználható önerő évente 58 és
59,5 millió forint között alakul,
míg a fizetési kötelezettség
mértéke 6 – 7 millió forint. A
második határozat már a végrehajtáshoz kapcsolódik, mivel
feladatokat tartalmaz. Ezek a
következők: a hiányállásokra
vonatkozó ösztöndíjalap létesítése és erre később képződjön
előirányzat, a pályázatok keretében próbáljuk megoldani
a térfigyelő kamerarendszer
kialakítását és az iskola bontási
anyagát használják fel útalap
kialakítására.
A második napirendi pont „A
2016. évi közbeszerzési terv
jóváhagyása” volt. Az anyag
tárgyalását törvény írja elő, de
jelenleg a nagyberuházásokon

túl, konkrét – közbeszerzés
hatálya alá tartozó – feladat
nem szerepel a költségvetésben.
Ha ilyen projekt lesz, akkor a
tervet a soron következő ülésen
módosítani kell.
A következő előterjesztés a
„Hatályos közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata” volt.
A testület a Royalsekt Zrt-vel
fennálló közétkeztetési szerződés időtartamát 2017. március
31. napjáig meghosszabbította.
Felhatalmazta a Polgármestert
a szerződés aláírására.
A testület tájékoztató jelleggel
tárgyalta a háziorvosi ügyelet
ellátásával kapcsolatos kiskőrösi előterjesztést. Ennek lényege,
hogy Kunszentmiklós helyett
az ügyeleti szolgálat Kiskőrös
székhellyel működne. A részletes tárgyalások megkezdődtek
és felmerült egy izsáki székhelyű kihelyezett orvosi ügyelet
lehetősége is, de itt finanszírozási többletigény merül fel
és ehhez egy új ellátási körzet
szervezése szükséges.
A Képviselő-testület döntött,
hogy a Zöld Város kialakítása
program keretében megkezdi
a Kossuth tér arculati megújítását és a piactér kialakítása
projektet. A beruházás bruttó
értéke 330 millió. A megvalósításhoz az önkormányzat
konzorciumot hozott létre a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nonprofit Kft-jével.
A piaccsarnok építéséhez szükséges az izsáki 1999. hrsz-ú
ingatlan építési besorolásának
módosítása a beépítési százalék
miatt. Ennek megfelelően a KLl besorolás „piac” elnevezésre
történő módosítását kezdeményezte a Képviselő-testület.
A testület a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozásul határozatot fogadott el a
következő szöveggel: „Izsák
Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a
kötelező betelepítési kvótát,
ami jogtalan és értelmetlen.
Növeli a bűnözés kockázatát
és a terrorveszélyt. A kvóta
veszélyezteti a kultúránkat és
a mindennapjaink biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi
és oktatási rendszerünkre.
Kérjük Magyarország Kormányát, hogy minden lehetséges
eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok beáramlását
és a kötelező betelepítési kvótát,
védje meg Magyarországot és a
magyar embereket. Határidő:
azonnal Felelős: Mondok József
polgármester.
A bejelentések között a Polgármester Úr az alábbiakat
közölte: „
- Kiss Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár
előadást tart március 8.-án 18
órakor a városháza dísztermében. Főként a mezőgazdaságban dolgozó nagyobb vállalko-

zókat fognak meghívni.
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kettő államtitkár
is már támogatását adta a
tanuszoda megépítésével kapcsolatban. A sportért felelős
államtitkár és a köznevelésért
felelős államtitkár. 2016. év első
hat hónapjában hoz a kormány
határozatot a 16 településre
tekintettel.
- Március 15.-én a városi ünnepséget 10 órakor tartják a
48-as emlékmű előtt.
- Az iskolaépítéssel kapcsolatban sok kérdést kapnak. Négy
pályázó maradt versenyben,
de hiánypótlást határidőre
egy nem teljesített, így három
pályázó maradt versenyben.
A miniszterelnökséget vezető
miniszter asztalán van a három
pályázat. Tíz napon belül kell
döntést hoznia. Izsákon ünnepélyes kereteken belül fog sor
kerülni az aláírásra.
- Elektronikai hulladékgyűjtés
2016. május 21.-én 9-13 óra
között lesz a piac téren. „
A Képviselő- testület zárt
ülésen tárgyalta a civil szervezetek részére nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos polgármesteri előterjesztést és az
alábbi felsorolásban szereplők
részére biztosít 2016. évben
támogatást:
- Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány 100.000 Ft
- Tanítók Alapítványa az Erdei
Iskoláért 100.000 Ft
- Izsák és Környéke Erdélyi
Magyarok Egyesülete 100.000
Ft
- Sárfehér Néptánc Egyesület
300.000 Ft
- Táncsics M. Általános Iskola
Intézményi Tanácsa 100.000
Ft
- Média Szakkör, Kölyök TV
100.000 Ft
- Izsáki Sárfehér Sportegyesület 800.000 Ft
- Református Egyházközség
400.000 Ft
- Kolontó Polgárőr Egyesület
300.000 Ft
- Szabadszállási Önkormányzati Tűzoltóság 400.000 Ft
- 882 sz. Mátyási János Cserkészcsapat 150.000 Ft
- Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub
250.000 Ft
- Izsáki Képzőművészeti
Táborok (Németh-Balogh)
300.000 Ft
- Izsáki Tornasport 150.000
Ft
- Tegyünk Izsákért Egyesület
400.000 Ft
- Hubertus Vadásztársaság
150.000 Ft
- Városi Vegyeskar 100.000
Ft
- Római Katolikus Egyházközség 400.000 Ft
- Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző
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1848/49-es izsáki és Izsák
környéki tabló
A Reviczky család neve máig
fennmaradt Izsákon. Birtokaik
központja a mai Kisizsákon volt.
Többen emlékeztek őseikre, pl.
Benyovszky János, akik a család
birtokán éltek.
A lakosság a maga bőrén tapasztalta meg a jobbágyi kötöttségekből fakadó hátrányokat,
az idegenben teljesített katonai
szolgálatot, a Habsburg udvartól
való függést. A tájékoztatás nyilván másként ment, mint ma. A
forradalom hírére Böszörményi
Mihály hívására sokan nemzetőrnek álltak Izsákról és gerillaharcokat vívtak. A népképviseletei
választásokon aktívan vettek
részt. Szabadszálláson Petőfi
Sándort kérték fel képviselőnek,
a válasza ez volt: „Születésem
földén, a kiskunoknál szeretnék
lenni.”
Kecskeméten a száz önkéntes
közül három izsáki volt: Hidas
Pál, Rácz József kézműves, Stetonovics István földműves. Izsák
ekkori képviselő-testülete: Fábián
József bíró, Csizmadia János
jegyző. Esküdtek: Dediczki Imre,
Szabó József, Takaró Pál, Nagy
Sándor, Takács Ambrus, Horváth
István, Rózsa Pál.
Gerillaharcok voltak a Duna–Tisza Közén, különösen Solt és
Kalocsa környékén. Többször
eredményesen megakadályozták
a császári csapatok mozgását,
az élelmiszer szállítást. Solt környékén a parasztok védelmi
bizottmányt alakítottak. Izsákról
kocsival is szolgáltak.

A korábbi főbíró, Madarassy
László Pest Vármegye alispánja
lett, sok korabeli iraton van az
aláírása. A kevés megmaradt
iratokból vázlatos írásra telik.
A szomszéd településektől lehet
néha ollózni. A kiskőrösi monográfia közli Fábián József izsáki
bíró levelét: „Örvendetes hír,
reggelre hozták: a magyar seregek már a Tiszánál vannak...”
Egy hadügyminisztériumba írt
levélben a bíró kérelme olvasható,
1849 februárjában száz önkéntes
ment Izsákról, leszerelésük nem
történt meg, a megígért három
hónap letelt.
A Bécs alatti ütközetben elesett
Csemniczky Gábor százados.
Reviczky István jurátus Pesten,
Petőfi barátai között. A Pilvax
kávéház eseményei, a forradalmi
lelkesedés hatására a Würtenberg
Huszárezreddel harcol Komárom
ostrománál. Menlevéllel szabadul. Izsákon hunyt el 1875-ben.
A felső temetőben pihen, ’48-as
érdemei feledve vannak.
Reviczky Judit leánya Majláth
Mária, báró Mednyánszky Lászlóhoz ment feleségül. A hazafias
Mednyánszky Lipótvár ostrománál a berohanó császári tiszt
előtt az asztalra dobta kardját.
Felségsértésért kivégezték 1849.
július 2.-án. Így a szabadságharc
első vértanúját tisztelhetjük személyében. Gondolatban hajtsunk
fejet az előttünk élők hazafias
cselekedetei előtt!

Mesznéder Klára

Házszámtáblák
elhelyezése

2016. január 1-jén lépett hatályba Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5)
bekezdése, mely szerint: „Minden házszámmal ellátott épületen
a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.”
Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete 7/2013.(VI.12.)
önkormányzati rendeletével alkotta meg a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendeletét, melynek
szabályai 2013. október 1. napjától léptek hatályba.
A lefolytatott helyszíni ellenőrzések során megállapításra
került, hogy településünkön 369 lakóingatlanon nincs házszámtábla. A helyi jogszabály megalkotásakor figyelembe vettük
a helyi postahivatal kezdeményezését is, mivel a kézbesítők
munkáját nagyban nehezíti a házszámok hiánya. Álláspontom
szerint a lakosság gyors és szakszerű ellátása (pl. mentők),
illetve a vagyonvédelem (tűzoltóság, katasztrófavédelem)
biztosítása érdekében elengedhetetlen feladat a közterületi
névtáblák és a házszámok elhelyezése.
Tisztelettel felhívom az érintettek figyelmét a hatályos jogszabályi előírásokra!
Házszámtábla elhelyezésének szabályai a jelzett törvény
szerint
15.§
(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban házszámtábla)
az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek
hiányában tulajdonosának elhelyezni.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható
állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról
az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.
Kérem, hogy a pótlásról gondoskodni szíveskedjenek. Köszönöm segítő együttműködésüket.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2016.(II.23.)önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
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 Izsák város önkormányzat 2016.
évi költségvetésének
főösszegét		
548.412 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét
548.412 ezer
forintban,
b) költségvetési kiadás összegét
548.412 ezer
forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege:
482.849 ezer Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat
főösszege: 398.818 ezer Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 84.031
ezer Ft.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 65.563 ezer Ft.
III.
Izsák város költségvetési bevételei
3.§
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek
főösszege 548.412 ezer forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését
a 1. számú melléklet 1. tábla tartalmazza.
Izsák város költségvetési kiadásai
4.§
(1) Az önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak
előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel
határozza meg:
Megnevezés:
Működési kiadások előirányzata összesen: 482.849 ezer
Ft, melyből
a) személyi juttatások:
199.051 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
56.312 ezer Ft
c) dologi kiadások:
208.415 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
14.071 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások :
5.000
ezer Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt
feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése,
mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások)
kapcsolódó előirányzatok főösszege: 84.031 ezer Ft,
melyből
a) személyi juttatások:
16.252 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
4.738 ezer Ft
c) dologi kiadások:
58.041 ezer Ft
d) egyéb működési célú támogatások
5.000 ezer Ft
(3) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 6 0 . 7 6 3
ezer Ft
Ebből: beruházások
38.000 ezer Ft
tartalék:
22.763 ezer Ft
(4) Az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai:
a) Izsák és térsége szennyvízberuházás önerő 3 0 . 0 0 0
ezer Ft
b) Területi Operatív programok előkészítése 8.000 ezer
Ft
Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege
5.§
(1) Az önkormányzat 2016. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi
és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot.
Az elkülönítetten kezelt fejlesztési jellegű céltartalék
összege: 22.763 ezer Ft.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények,
valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges
finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról
a Képviselő-testület dönt.
Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6.§
A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adós-

IZSÁKI Hírek

. oldal

ságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a
2016. évben.
IV.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
7.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 528.434 ezer Ft-ban
határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok
bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének kiadási főösszegét 206.775 ezer Ft-ban
határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások
146.012 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás
31.629 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
8.335 ezer Ft
- dologi kiadások
86.977 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai
14.071 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás
5.000 ezer Ft,
b) felhalmozási kiadások
60.763 ezer Ft, melyből
- beruházások
38.000 ezer Ft
- fejlesztési célú céltartalék:
22.763 ezer Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 10 fő
(4) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz( iskola üzemeltetés,
mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik:
48.874 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
5.647 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó:
1.491 ezer Ft
- dologi kiadások
36.736 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás
5.000 ezer Ft
(5) A működési kiadások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
Polgármesteri Hivatal
8.§
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016.
évi költségvetésének bevételi főösszegét 93.124 ezer forintban határozza meg,
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016.
évi költségvetésének kiadási főösszegét 93.124 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési
kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás
59.254 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási
adó
16.743 ezer Ft
c) dologi kiadások
17.127 ezer Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 19 fő, melyből köztisztviselő 17 fő.
(4) A részletező adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

szociális hozzájárulási adó
2.223 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
177 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A költségvetési adatok részletezését az 5. számú
melléklet tartalmazza.
Gondozási Központ
11.§
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 16.472 ezer forintban
határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel:
6.276 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj:
6.276 ezer Ft
b) fenntartói (intézményi)finanszírozás 10.196 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi
költségvetésének kiadási főösszegét 16.472 ezer forintban
határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése
az alábbi:
a) személyi juttatás
6.977 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.012 ezer Ft
c) dologi kiadások
7.483 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A költségvetési adatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
Egészségügyi szolgálat
12.§
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2016.
évi költségvetésének bevételi főösszegét 23.459 ezer Ftban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:
- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)
400 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 23.059 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2016.
évi költségvetésének kiadási főösszegét 23.459 ezer Ft-ban
határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) személyi juttatás
8.541 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.052 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
13.866 ezer Ft
(3) Az engedélyezett álláshelye száma: 4 fő, ebből egy
helyettesítéssel betöltött álláshely van.
(4) A költségvetési adatok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
V.
Záró rendelkezések
13.§
Ez a rendelet 2016. február 24. napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell
alkalmazni.
I z s á k, 2016. február 23.
Mondok József s.k. polgármester
Bagócsi Károly s.k. címzetes főjegyző

Általános Művelődési Központ
9.§
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési
Központ 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét
193.562 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
működési bevételek: 193.562 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel
13.302 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
11.302 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel
2.000 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 180.260 ezer
Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2016. költségvetésének kiadási főösszegét
193.562 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése
a következő:
működési kiadások
208.428 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
85.830 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
24.947 ezer Ft
- dologi kiadások
82.785 ezer Ft
(3) Az intézmény 2016. évi működési kiadásainak címenkénti bontását és a részletező kimutatásokat a 4. számú
melléklet tartalmazza, az engedélyezett létszám: 36 fő.
(4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz( Általános
iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési
kiadások előirányzata: 35.157 ezer Ft,melyből:
- személyi juttatás:
10.605 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó:
3.247 ezer Ft,
- dologi kiadások:
21.305 ezer Ft.
- engedélyezett létszám: 7 fő.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10.§
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét
10.220 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 10.220 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét
10.220 ezer forintban határozza meg, mely működési
kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
7.820 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és

Elhunyt Látó Imre prímás
Március 9-én nőnapot ünnepeltek
Kecskeméten egy közösségi házban,
ahol több országosan ismert helyi
muzsikus is fellépett. Köztük az izsáki
zenészcsaládból származó Látó Imre
prímás, aki a „Tanulj meg, fiacskám,
komédiázni” című keserédes dalt adta
elő, amikor rosszul lett a színpadon. A mentők egy órán át
küzdöttek az életéért, de nem sikerült megmenteniük.
Látó Imre 1953-ban született Izsákon, 10 évesen Budapestre
került, ott végezte zenei tanulmányait. Színházban, szimfonikus zenekarokban és vendéglátó helyeken is muzsikált. Nagy
büszkesége volt, hogy a három híres tenorral, élükön Pavarottival is dolgozhatott. Mindene volt a zene, családja mellett
ez töltötte ki az életét. Egyforma odaadással kísérte a nagy
sztárokat és a műkedvelő amatőröket. A legjobbat igyekezett
nyújtani mindig. Tehetségét, munkásságát több állami kitüntetéssel ismerték el, a Nemzetőrség dandártábornoka volt.
Egy ideje már Kecskeméten élt, az ottani nótásokat tömörítő
Kecskeméti Nótások Baráti Körével kiváló kapcsolatot ápolt,
fellépések során énekeltek, muzsikáltak együtt. Izsákon is
szerepeltek a legutóbbi Sárfehér Napokon. Március 18-án az
alsótemetőben, szülei nyughelye szomszédságában helyezték
örök nyugalomra Látó Imrét. Talapka István apát-plébános
mellett, nótás barátai búcsúztatták őt, látható szeretettel és
meghatottsággal idézve fel a közös emlékeket és munkásságának főbb állomásait. Zenészbarátai búsan csengő muzsikával
köszöntek el nagyra becsült társuktól, prímásuktól.

Családja, zenésztársai, nótásai és tisztelőinek sokasága kísérte el utolsó útján Látó
Imre prímást
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A Kolon-tó orchideái
A Kolon-tavi őrkerület változatos élőhelyein többféle orchideával is találkozhatunk. Elmondhatjuk, hogy az orchideák
a növényvilág egyik legérdekesebb csoportja, melyek egyaránt
lenyűgözik a természetben
szemlélődőket és a kutatókat
is. A ma élő orchideák a virágos növények legfajgazdagabb
családja, becsült fajszámuk
több mint huszonötezer. Az
orchideák hazánk egész területén előfordulnak, az Alföldtől
a hegyvidékekig. E növények
családjának kora igen bizonytalan, a fennmaradt kevés
számú fosszília 15 millió évvel
ezelőttről származik. Például
a Kolon-tónál megtalálható
vörösbarna nőszőfű változata,
a Borbás-nőszőfű rendszertani
helyzete is vitatott.
A Kolon-tó környékén összesen huszonkét taxon található meg, melyek mindegyike
védett, és három fokozottan
védett. Egykoron, élt itt a fokozottan védett légybangó is,
de mára már kipusztult.
Az orchideák virágai igen
változatos formájúak lehetnek,
amit a megporzóikhoz való
alkalmazkodásuk magyaráz.
A virágnak egyik különleges
alkotója a mézajak, mely méretében, színében, mintázatában,
szőrözöttségében eltérő, és a
megporzó rovarok leszállóhelye. Az orchideák virágpora
nyálkaanyag szerű, összetapad.
Beporzójuk sokféle állatfaj
lehet, a hazai orchideáknál a
rovarmegporzás jellemző. A
megporzó rovarokat többféleképp vonzzák a növények,
például nektárral, feromonokkal. A megporzás után az
orchideák tokterméseiben több
ezer, nagyon apró méretű mag
fejődik. Ezek ugyan a széllel
könnyen terjednek, de kezdetben önállóan nem életképesek,
ezért van szükségük mikorrhiza-gombákra a fennmaradásukhoz. A mikorrhiza alatt a
gombák és a növények között
kialakult mindkét fél számára
előnyös kapcsolatot értünk,
melynek legfontosabb célja a

Az agárkosbor több helyen is megtalálható a Kolon-tó
környékén

tápanyagátadás. Gyökérzetük
lehet rizóma vagy ikergumó,
mely utóbbiról latin nevüket
is kapták.
A kosborfélék körében fajtól
és a környezeti körülményektől
függ az egyes életszakaszok
hosszúsága. Előfordulhat, hogy
egy növény csírázás után több
évig nem virágzik, és az is, hogy
két virágzás között eltelik egy
évtized.
A Kolon-tó körül az orchideák
élőhelyeinek beszűkülése több
okból is adódhat. Talán a legjelentősebb a gyepek vízborítottságának visszaszorulása, hiszen
a legtömegesebb fajok a láp-,
és mocsárrétekhez kötődnek,

A sömörös kosbor csak
egy élőhelyen található
meg a Kolon-tónál
mint a már említett légybangó
is. A valamikori, kiterjedt homoki élőhelyeknek ma már csak
töredékét találjuk meg. Ezek
a jellemzően borókás-nyáras
homoki gyepek igen érzékeny
élőhelyek, így regenerálódásuk
évtizedeket is igénybe vehet.
A homoki élőhelyekhez kötődő
fajok kiszorultak a nyárfa ültetvényekbe, és azok felújítása,
esetleg akáccal való betelepítése
további drasztikus egyedszám
csökkenéshez vezet. Például

a fokozottan védett, bennszülött fajunk, a bugaci nőszőfű
esetében is. Ki kell emelnünk
a löszös talajú élőhelyeket, melyekből ma már csak néhány
ezer négyzetméter maradt meg.
Az élőhely rombolásnak új keletű
problémája a gyepeken történő
offroad tevékenység, mely amellett, hogy fizikailag pusztítja az
élőhelyeket, még az özönnövények terjedését is segíti.
Másik két fokozottan védett
fajunk a pókbangó és a méhbangó. A Kolon-tónál a pókbangó
igen gyakori faj, melynek állománya 50 és 100 ezer tő közé
tehető, míg a méhbangó két
kisebb foltban virágzik, állománya mindössze 50 tő.
Igazi ritkaság a hússzínű ujjaskosbor foltos levelű változata,
mely hazánkban mindössze két
élőhelyen fordul elő. A törzsalakhoz nagyon hasonló változat
levelének egyik oldala foltos.
A 2009-ben talált 7 tő tipikus
példája az orchideák különleges
virágzásai szokásainak, hiszen
rendszeres megfigyelés mellett is,
csak 3-4 évente sikerül megtalálni
a virágzó töveket. Állományra a
legnagyobb veszélyt a gyepeken
végzett közlekedés jelenti.
Orchidea fajaink védelmében
ezért törekedni kell az optimális vízellátottság biztosítására,
és a helyes gyep- és erdőgazdálkodásra. Legjobb, ha a legeltetést és a kaszálást időben
és térben tudjuk kombinálni. A
megfelelő méretű hagyássávok
biztosítják a kellő magszórás lehetőségét. Ezek mellett
problémát jelent még a magas
létszámú vadállomány. Az őzek
előszeretettel fogyasztják a
friss virágzati hajtásokat, míg
a vaddisznók a föld alól túrják
ki ikergumókat, ezzel a növényt
végleg elpusztítva.
Morvai Edina, Biró Csaba

Izsáki Coop nyertes

Az Alföld Pro-Coop Zrt, a
Coop üzletlánc további népszerűsítése, valamint a forgalom élénkítése érdekében
szervezte meg a „Nyerjen a
20 éves Coop-pal!” elnevezésű
akciót.

Az ajándéksorsoláson mindazon vásárlók vettek részt,
akik 2015. november 4. és
december 31. között az Alföld
Pro-Coop Zrt. által ellátott
Coop Mini, Coop ABC és Coop
Szuper boltokban legalább

3000 Ft. értékben vásároltak
és a pénztárnál kapott blokkot névvel és címmel ellátva
bedobták a boltokban elhelyezett szerencsedobozba.
A pályázók között 3 db
100.000 Ft értékű Coop utalványt és 70 db 20.000 Ft.
értékű Coop utalványt sorsoltak ki. A szerencse nem
kerülte el az Izsáki Coop
ABC-ben vásárlókat sem. A
nyertes Eszik Judit törzsvásárló volt, akinek 20.000 Ft
értékű Coop utalványt adott
át a bolt vezetője, Mendi Andrea. A bolt dolgozói köszönik a
nyertes vásárlásait és további
jó vásárlást kívánnak neki, s
hasonló szerencsét minden
vásárlójuknak.

2016. március 23.

Elrajtolt az idei évi
tájfutó szezon
A Kalocsai SE. tájfutói hagyományosan február végén
kezdik meg a versenyszezont.
Az egyesület minden tavasszal
a HSE. Szentendre egyesülettel
közösen rendezi meg az idénynyitó Tavaszi Boróka Kupa
elnevezésű nemzetközi tájfutó
versenyt. Az idei évben, február
utolsó hétvégéjén, Izsákra tértek vissza, hogy itt küzdjenek

olyan hagyomány ez már, hogy a
gyerekek és a szülők mellett még
a nagyszülők is részt vesznek a
versenyeken hétről-hétre.
A Kalocsa SE. versenyzői Dénes Zoli irányításával főleg a
rendezésben közreműködtek a
mostani izsáki versenyen. Nagy
öröm, hogy egyre több hazai és
külföldi klub jár vissza évről
évre erre a versenyre. Az idei

meg az Alföld dimbes–dombos
terepviszonyaival. Sokan azt
hiszik, hogy mivel az Alföldön
nincsenek hegyek itt könnyű a
terepfutás, de ez nem így van.
A homokos terepen a kisebb és
nagyobb dombok, homokdűnék
megfutása is lehet olyan fárasztó a lábizmoknak, ízületeknek,
mint egy hegyi verseny.
A tájfutás egy igazi családi
sport, hiszen minden korosztály elindulhat a versenyeken
kicsiktől kezdve az idős korig
egyaránt. Egyes klubokban

évben Romániából, Szlovákiából, Szlovéniából, Ausztriából,
Szerbiából, Horvátországból és
még Csehországból is érkeztek
versenyzők. Hetvennégy klub
versenyzői neveztek 382 hazai
és 96 külföldi versenyzővel. A
helyezettek az oklevelek mellé
még egy különleges csengődi
bort is kaptak, amit a szomszéd
község ajánlott fel a dobogós
versenyzőknek.
(Török Töce Tibor,
kalocsasportja.hu)

Kiállítás a Nemzeti Park
Központjában

Március 4-én a KNP kecskeméti központjában nyílt kiállítás az
Izsáki Madárvártán rendezett tavaly nyári festőtáborban készült
festményekből. A színvonalas tárlat képei szépen megmutatják
csodás természeti értékünk, a Kolon-tó szépségeit. Az alkotók
nevében Balogh József festőművész, a vendéglátók nevében Biró
Csaba természetőr köszöntötte az érdeklődőket a megnyitón.

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

Tisztelt Izsákiak!
Április 7-én 17 órakor képviselői
fogadóórát tartok a Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!

Tetézi Attila
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyám
Szegedi Balázsné (Hunyadi Margit)
temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Lánya és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak
akik felejthetetlen, drága anyukám
Gábor Jenőné
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek. Mély fájdalmamban
részvétükkel osztoztak
Lánya és a család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Józsa István
temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek.
A gyászoló család
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Az Izsák COOP Zrt.
márciusi akciós kínálatából!
Minden héten változó akciós kínálattal várjuk vásárlóinkat
boltjainkban!
Kedden és csütörtökön friss csomagolt csirke, kacsa, liba,
pulyka, árut, illetve darált húst kínál a COOP ABC.
Rendelést felveszünk a termékekre.

Március 16-29-ig

Tolle trappista sajt
Pick füstölt kötözött lapocka

Március 19-30-ig

Mindennap trappista sajt
Tojás 30 db. „M”
Ász füstölt főtt darabolt comb-lapocka
Ász füstölt főtt kötözött comb-lapocka
Pick füstölt Bajai lapocka 1/2

1099 Ft/kg
999 Ft/kg

949 Ft/kg
799 Ft/tálca
1149 Ft/kg
999 Ft/kg
1399 Ft/kg

A zöldség-gyümölcs napi áron kapható élelmiszer boltjainkban!
Kiadó üzleteink többféle hasznosításra!
Italboltok: alsó és felsővárosi. Volt bútorbolt egyben, illetve külön-külön is. Központunkban internettel rendelkező
irodák bérelhetők. A felsővárosi élelmiszerbolt, volt húsbolt
kiadó. Ár versenyképes!
Érdeklődni: Izsák, Dózsa tér 1. 8-16 óráig.
Telefon: 76/374-211, 30/9459-928.

Kellemes húsvéti ünnepeket és jó vásárlást
kívánnak: az Izsák COOP Zrt. dolgozói

A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves régi és új vásárlót takarmány és állattartási eszközöket
forgalmazó boltjaiban.

Tavaszi szezonkezdési ajánlatunk VETÕMAGOK széles fajtaválasztéka
-Tavaszi kalászos és kukorica vetõmagok elõjegyezhetõk

Kiváló minõségû BÁRÁNYTÁPOK és kiegészítõk, valamint
problémamegoldó készítmények kaphatók
(Báránytápok 20 000 Ft feletti vásárlása esetén grátisz nyalósó a készlet erejéig.)

Kínálatunkban még megtalálható:

CGF, szója, napraforgódara, nyúl-,baromfi-, sertés tápok, borjúnevelõ tápszerek,
koncentrátumok, toxinkötõk.
Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.
A rendelés mértékétõl függõen a termékek kiszállítását is vállaljuk elõzetes egyeztetés alapján.

Nyitva tartás:
Hétfõ-Csütörtök: 07:30-16:00 • Péntek: 07:30-15:00
Takarmány:
6791 SzegedKiskundorozsma
Kettõshatári út 6.
Telefon: +36 62 556 130

Állattartási
eszközök:
6728 Szeged
Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 120
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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
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

Március 23. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: „Tenyered ráncaiban” Magyar Gyuláné könyvbemutatója
Kecskeméten
Március 24. csütörtök
19:00: Kölyök TV
20:05: „Tenyered ráncaiban” Magyar Gyuláné könyvbemutatója
Kecskeméten (ism.)
Március 30. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Gazda Esték – Dr. Feldman
Zsolt előadása

Irodáink:
Izsák, Kecskeméti u 3. H-P: 8-12
Kecskemét, Nyíri u 4. H-P: 8-15

Március 31. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: A Fészek együttes koncertje

Ügyelet éjjel – nappal!
Molnár László: 06/20/311-3572
Nagyné Emike: 06/30/963-9222

Április 5. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-testület üléséről

Szeretettel!

Április 6. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Közvetítés a képviselő-testület üléséről felvételről

Édes jó Istenem
Hallgasd meg imánkat,
Áldd meg minden jóval,
Édes jó Anyánkat,
Áldó két kezedet tartsd mindig rajta.
Mosolyogj rá szeretettel,
Ne legyen bús napja.

Sípos Mihályné
95. születésnapja alkalmából!

Szerető családja

Április 7. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Gazda Esték – Dr. Feldman
Zsolt előadása (ism.)
21:00: A Fészek együttes koncertje
(ism.)
Április 13. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: ITV Híradó
20:30: Oltalom Alapítvány előadása
Április 14. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: ITV Híradó (ism.)
20:30: Megyei Krónika
21:00: Oltalom Alapítvány előadása
(ism.)
Április 20. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: IKEM előadás: Hegedűs
Zoltán vetítéses előadása „Szíriai
úti beszámoló” címmel.
Április 21. csütörtök
19:00: Kölyök Tv.
20:05: ITV Híradó (ism.)
20:30: Megyei Krónika (ism.)
Felhívjuk kedves Nézőink figyelmét, hogy az ITV esti adásai március 23-tól a nyári időszámítás ideje
alatt 19 órakor kezdődnek.

APRÓHIRDETÉSEK
Bálás ruha és cipő vásárt tartunk
április 8-án pénteken 8-11-ig az
izsáki művelődési házban. Nagy
választékkal, alacsony árakkal
várjuk vásárlóinkat!
Vállalkozók, őstermelők
könyvelését, valamint
magánszemélyek adóbevallásának
elkészítését vállalom. Tóth Katalin
30/205-8597

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Porter Beke Benett (anyja neve: Beke Beatrix), Farkas
Roxána (anyja neve: Farkas Enikő), Baglyas Máté és Baglyas Dávid
(anyja neve: dr. Boska Andrea), Bócsai Emma Flóra (anyja neve:
Miklovics Márta Paulina), Perjés Dorottya (anyja neve: Kiss Etelka),
Németh Adél Kamilla (anyja neve: Szabó Tünde), Tóth Petra (anyja
neve: Bédi Henrietta), Rádics Rella (anyja neve: Sponga Annamária),
Ürmös Ronaldó (anyja neve: Tonté Ildikó), Farkas Imre (anyja neve:
Harkai Erika), Laki Anna (anyja neve: Molnár Anna)
Házasságkötés: Lakatos Róbert és Radics Nancy, Rádóczi Ferenc
és Nagy Györgyi, Almási Ferenc és Szabó Éva Annamária, Cséplő
Ernő és Vékony Erzsébet
Meghaltak: Gábor Jenőné sz: Szakál Katalin – 92 éves – Izsák,
Kossuth Lajos utca 20., Borsodi Mihály András – 72 éves – Izsák,
Gedeon dűlő tanya 246., özv. Nagy Györgyné (Patkós Erzsébet) – 86
éves – volt ágasegyházi lakos, Józsa István László – 66 éves – Izsák,
Andrássi utca 15., id. Kókai Pál – 76 éves – volt ágasegyházi lakos,
Szegedi Balázsné sz: Paulen Margit – 85 éves – Izsák, Tavasz utca
15., Damásdi Istvánné sz: Rádi Margit – 82 éves – volt izsáki lakos,
Varga Lászlóné sz: Szabó Mária – 88 éves – Izsák, Cegerét sor utca
30., Rózsa László – 73 éves – Izsák, Szajor dűlő 166., Látó Imre – 62
éves – volt izsáki lakos
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