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Zarándoklat Vácra és környékére

Születési centenárium

100 éve született Marosi Izidor
Izsák egykori, mindenki
által nagyra becsült plébánosa, későbbi váci püspök,
városunk első díszpolgára 1916. március 27-én
született Tiszakécskén,
egy tizenkét gyermekes
parasztcsalád gyermekeként. Életútja: Vácott
szentelték pappá 1941.
június 22-én. Lajosmizsén, Kunszentmiklóson
hitoktató, Debrecenben

egyházközségének plébánosa legyen. Mint egy
lapunknak adott nyilatkozatában mondta, nehezen
szánta rá magát az Izsákról való távozásra. „Izsákról nem akartam eljönni.
Betegségek is gyötörtek.
Fáradtnak is éreztem magam. A száműzetésből
visszatért Endrev Mihály
püspök urat viszont nagyon becsültem, nagyra

Találkozás II. János Pál pápával

kórházlelkész, Homokon
plébános, a háborúban
tábori lelkész volt. Szentesi, hódmezővásárhelyi
hitoktatói szolgálata után
Szentlőrinckátán, Izsákon, Kecskeméten lett
plébános. 1979-ben váci
segédpüspökké, 1987-ben
pedig püspökké nevezeték ki
Élete, munkássága az
izsákiak előtt nyitott
könyv, hiszen papságának hatvanhárom évéből
huszonegyet itt töltött el.
Szándéka és vágya szerint
itt is fejezte volna be pályafutását, ám 1977-ben felkérést kapott, hogy a nem
kevés gonddal küszködő
kecskeméti Nagytemplom

tartottam. Személyesen
kért meg: segítsek, hogy
egy ilyen nagy egyház,
mint a kecskeméti, ne veszítsen több lelket. Eleget
harcolt azért, hogy az kerüljön ide, akit ő akar, s ne
az, akit az állam. Nem volt
veszélytelen és könnyű
az átköltözés, túl a hatodik X-en.” Ezt követően
tíz éven át a kecskeméti
Nagytemplom plébánosa
volt. 1979. március 5-i
kinevezése után már mint
váci segédpüspök szolgált
a hírös városban, majd
Bánk József váci püspök
nyugalomba vonulását
követően megyéspüspöki
kinevezést kapott 1987.
március 5-én. Erről így

II. János Pál pápa mellett (balról) Rómában a
püspöki karral

Ára: 150 Ft

Marosi Izidor

beszélt: „A püspökké való
kinevezésem, ami engemet
is váratlanul ért, igazából a
pápa szándéka volt. A lengyel hagyományok szerint
a Szentatya a területen
élő lelkipásztorok közül
javasolt papokat. Akik
kint éltek a nép között. A
tárgyalások általában úgy
folytak, hogy Rómának
is volt egy listája, meg az
Állami Egyházügyi Hivatalnak is, ezt kellett
valahogy közös nevezőre
hozni.” Így visszaemlé-

2016. március 27-én ünnepeltük Marosi Izidor püspök
atya egykori Izsáki plébános
100. születésnapját. Ebből az
alkalomból buszos zarándoklatot szerveztünk, sírjához a
váci székesegyházba. Szinte
mindannyiunknak személyes ismerőse volt, mindenki
szívében ott él egy-egy kedves emlék Róla. Ő Izsák első
díszpolgára.
Marosi Izidor 63 éves papságából 21 évig szolgálta az
Izsákiakat, 24 évig püspöki
szolgálatot teljesített a váci
egyházmegyében.
Izidor Püspök atya nyugvóhelyénél imával, énekekkel
emlékeztünk, koszorúkat
és 100 darab mécsest helyeztünk el. Talapka István,
Izsák apát–plébánosa szervezte és vezette a csoportot.
Pár történetet is elmondott,
ami személyesen Izidor püspök atyához fűzte. Ez még
bensőségesebbé tette az ünnepet. Innét rövid sétára
indultunk Vác főterére, gyönyörködtünk a Duna parton,
igaz az idő elég hideg volt,
de eső nem esett. Betértünk
még a Fehérek templomába,
ami egy építészeti csoda. Ezután Vácot magunk mögött
hagyva elindultunk Váchartyánba.
Festői szépségű utunk volt,
amerre a szem ellátott, mindenfele a frissen rügyező és

Marosi Hermina
a hűséges segítő

kezve hozzátehetjük, ez
nem volt egyszerű, mivel a
kommunista hatalom nem
kedvelte a hozzá hasonló
egyenes, hitükhöz, elveikhez hű embereket. Izsákon
is meg-meg keresték az
államvédelmisek, de nem
boldogultak vele, semmire
sem tudták rávenni.
Püspökségének öt éve
alatt a bekövetkezett politikai változások hitéleti
változásokat is hoztak.
Első nagy feladata, az Országos Hitoktató Bizottság
elnökeként, a hitoktatás
újjászervezésének megkezdése volt (e téma mindig is közel állt szívéhez),
a második pedig az egyházmegye híveinek lelki
fölkészítése II. János Pál
első magyarországi lelkipásztori látogatására.
Folytatás a 2. oldalon.

Az izsákiak mécsesei
Marosi Izidor váci
nyughelye előtt

A váci zarándoklat résztvevői
fehérbe, rózsaszínbe borult
Az Ő ottléte alatt mindháfák, bokrok, mint egy menyrom faluban felújították a
asszony vagy koszorúslány,
templomokat. Úgy mondták,
tündököltek a napfényben.
és idézem: „nagyon jó ember,
Megérkeztünk a Vácharsokat tanultunk Tőle”.
Ezt lehetett is látni, hiszen
tyáni templomba, mely tiszta, ápolt, szépen felújított
mi, a zarándokcsoport tagjai
templom. Imádkoztunk, éneis láttuk, tapasztaltuk, még
keltünk, azután folytattuk
most is tartják a rendet,
utunkat Kisnémedi felé.
tisztaságot, gondoskodnak
Itt is egy kedves, felújított,
a templomukról, ahogy a
gondosan ápolt templomban
beszélgetésből kitűnt, soktaláltuk magunkat. Jó az
szor fáradságot, időt nem
ilyen helyen akár csak pár
kímélve. A templomokban
percet is eltölteni, mert a
szebbnél szebb, gondosan
templom meghitt csendje
odahelyezett virágok díszletmindig üzen számunkra
tek mindenhol.
valamit. Igaz innen is hamaDélután 4 órakor követrosan indultunk tovább.
kezett a zarándoklatunk
Utunkat folytatva a Püscsúcspontja, a szentmise, a
pökszilágyi, neogótikus stíPüspökszilágyi Szent Márlusban épült templomhoz
ton templomban. A szentmiés a mellette lévő közösségi
se után, lelkileg feltöltődve
házhoz értünk. Először a
buszra szálltunk, és még
közösségi házba vártak minegyszer búcsút intettünk
ket finom, melegítő itallal,
vendéglátóinknak, akik hosami jól is esett mindenkiszan integettek utánunk.
nek, mert kicsit átfáztunk
Útravalónak pedig több doodakint. Leültünk a szépen
boz süteményt és italt is
terített asztalokhoz, és hozcsomagoltak.
ták a finom ebédet. Volt az
Élményekkel eltelve, haasztalon sör, bor, üdítő minzafelé megálltunk a Máriaden mennyiségben, aztán
besnyői kegytemplomnál, és
jött a sütemény, de olyan
elmondtunk egy-egy fohászt
bőségesen, mint egy lakodaazokért is akik most nem
lomban.
tudtak eljutni erre a lélekCsaládias légkörben a háemelő zarándoklatra.
ziak is odajöttek beszélgetKöszönjük Plébános atyáni. Majd a beszélgetésből
nak a tartalmas szép zaránkiderült, korábban, ebben a
doklatot!
három faluban egyszerre telIzsáki Karitász
jesített 10 évig szolgálatot a
Csoport
mi mostani plébános atyánk.
Nagyné Etelka

A Városháza új műszaki ügyintézője
Március 1-jétől Hegedűs Zoltán építészmérnök
a város új műszaki ügyintézője. Építésügyi,
vízügyi, katasztrófavédelmi, területfejlesztési,
területrendezési, környezet- és természetvédelmi, közúti ügyekben fordulhatnak hozzá
az ügyfelek.
A barátságos, szimpatikus fiatalember első
munkahelye az izsáki, hiszen a nyáron végzett
Budapesten a Műszaki Egyetemen. Jelenleg
Kecskeméten lakik párjával és három hónapos
kisfiával. Mint kiderült nem a mostani találkozása az első Izsákkal, mivel gyerekként, 6 éves
koráig, itt élt. Sőt diplomamunkáját is Izsák ihlette. Egy izsáki mintatanya és mintagazdaság
volt a témája. Az ehhez való anyaggyűjtéskor
ismerkedett meg Bagócsi Károly főjegyzővel,
aki a diploma megszerzése után felvetette,
nem jönne-e Izsákra, ő pedig szívesen igent
mondott.
A frissen végzett szakember látható lelkese-

déssel végzi munkáját. Mint mondja szerteágazó feladatai inspirálják, s azt is szereti,
hogy nemcsak irodai, hanem terepmunkái
is vannak. Ez érdekessé, változatossá teszi
a feladatokat. Az itt eltöltött másfél hónap
alatt szerzett tapasztalatai alapján úgy
gondolja, hogy hosszú távon szeretne Izsákon maradni. Biztos és biztonságos, vagyis
jövőt biztosító munkahelynek látja az izsáki
beosztását. Szakmai érdeklődőse mellett a
kerékpározás és az olvasás köti le.
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Születési centenárium

100 éve született
Marosi Izidor
Folytatás az 1. oldalról.
A pápalátogatást követően
– mivel betöltötte a püspököknél előírt 75. évét - 1992-ben
kérte felmentését a váci püspöki székből, majd visszavonult
Kecskemétre, ahol a helyi, köztük az izsáki hívek szeretetétől
övezve élt. Tőlük egyébként
soha nem is szakadt el, mivel
váci püspökként is kikötötte,
hogy rendszeresen visszajár
Kecskemétre, s így is tett.
Izsákra is mindig szívesen
jött vissza, bérmálni, misézni.
Ezen alkalmakkor ő is és hívei
is újra és újra megtapasztalhatták a kölcsönös szeretetet,
amely örökre összefűzte őket.
Az izsákiaknak ez a szeretete,
megbecsülése öltött testet

követően, a kecskeméti visszavonultság éveiben Herminke
nénivel éltek a Mária utcai házukban csendes szeretetben.
Ő gondozta a végső órákban
is, s találkozásainkkor ma is
rajongó tisztelettel, meghatottsággal és szeretettel beszél
bátyjáról.
Marosi Izidor, 2003. november 14-én, életének 88., papságának 63., püspöki szolgálatának 24. évében költözött
az örökkévalóságba. 2003.
november 25-én a váci székesegyházban vettek tőle búcsút
paptársai, hívei (köztük az
izsákiak), tisztelői, majd az
altemplomban helyezték örök
nyugalomra.
A centenárium alkalmából

Keresztelő az 1970-es években. A kép jobb oldalán szükre
öltönyben Marosi Izidor testvére, Mihály bácsi

díszpolgári kitüntetésében is,
elismeréseként annak, hogy
Izsáki működése alatt virágzott a hitoktatás, a ministránsélet, vasárnaponként négy
mise volt „teltházzal”. Az sem
feledhető, hogy kiváló káplánok kezdték és gyakorolták
pályájukat keze alatt, akik az
ő példájának is köszönhetően
szintén sokat tettek a gyerekek
hitéleti neveléséért. Magam
nyolc évig voltam ministráns,
s életre szóló élményekkel gazdagodtam ez idő alatt. Egykori
társaimmal folytatott beszélgetésekből tudom, hogy ők is
hasonlóképpen emlékeznek
azokra az időkre.
Nyilván még ma is sokan
emlékeznek arra, hogy Marosi
Izidor izsáki szolgálatában
társa volt a szintén nagyszerű
emberei tulajdonságokkal
bíró unokatestvére, Marosi
Hermina, valamint testvére
Marosi Mihály. Herminke
néni a házvezetői feladatokat
látta el, Mihály bácsi pedig
harangozó és sekrestyés volt.
(Róla tudható, hogy mezőgazdasági főiskolát végzett, ám a
téeszesítéskor úgy összeverték
az agitátorok, hogy az élete is
veszélybe került. Akkor megfogadta, hogy egy percet sem fog
dolgozni a kommunistáknak,
s szakmáját elhagyva öccse
sekrestyése lett.) Marosi Izidor
nyugállományba vonulását

több emlékezésre is sor került,
illetve kerül. Marosi Izidor
hívei, tisztelői április 3-án a
kecskeméti Nagytemplomban
tartott szentmisén emlékeztek lelkipásztorukra. Szentlőrinckátán, első plébánosi
helyén emlékszobát avattak
tiszteletére, ahová kecskeméti
otthonából vitték el személyes
tárgyait. Herminke néni vegyes érzelmekkel mutatta az
immár üres kecskeméti szobát.
Szomorú, hogy a sok emléktárgyat már csak néha láthatja,
ugyanakkor örül, hogy lett
egy olyan helyük, ahol általuk talán más nemzedékeket
is méltón emlékeztethetnek
Marosi Izidorra. Április 4-én
(névnapján) az izsákiak zarándokutat szerveztek sírjához.
(Az izsáki katolikusok egyébként huszonegy éven át nem
az akkor felszabadulásnak
nevezett szovjet megszállás
napjára emlékeztek, hanem
papjukat ünnepelték április
4-én.) A váci egyházmegye
emlékkönyvet jelentetett meg
életéről, munkásságáról. Kecskeméten emléktáblát állítanak
tiszteletére, Izsákon életét
és munkásságát idéző fotókból nyílik kiállítás pünkösd
szombatján. Az ITV-ben pedig hamarosan egy hosszabb
beszélgetést láthatnak Marosi
Herminával.
Tetézi Lajos
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Helvécia-Izsák Térsége Szőlő- és Bortermelőinek Mezőgazdasági Szövetkezete
Tájékoztató
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)
Tisztelt Tagjaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
május második felében, Igazgatósági-, és Tagi közgyűlést
tartunk. Meghívót és a programot az időpont, és a hely
megjelöléssel, névre szólóan
postázzuk.
Az európai források 2020
utáni várható csökkenése,
illetőleg az USA és az EU között aláírásra kerülő szabadkereskedelmi megállapodás
miatt is különösen fontos lesz
a szövetkezeti együttműködések megerősítése, a közös
gondolkodás, és érdekek mentén történő magasabb szintre
emelése. A közgyűlés szakmai
program részében e kérdések
áttekintésére is lehetőséget
biztosítunk. A Ptk.-nak a
szövetkezeteket érintő eddigi,
és a kormányzati szinten már
előkészített változásairól szintén tájékoztatást kívánunk
adni. Tekintettel arra, hogy
a civil szervezetek alapszabályi megfelelésére vonatkozó
határidő 2017. március 15.re
módosult, így várhatóan az ősz
folyamán kerül sor egy rendkívüli közgyűlés keretében az
alapszabály, és az időközben
felvetődő kérdések közgyűlési

szintű megvitatására.
Termés- és árprognózis rendszert hoz létre az ipari meggy
piacán a Zöldség-Gyümölcs
Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Azért
van szükség az új rendszerre,
mert az utóbbi időszakban a
hazai piacon olyan nagy volt
az áringadozás, hogy ahhoz az
ágazati szereplők nem tudtak
alkalmazkodni. A szőlőtermelők részéről hasonló kezdeményezés várható.
Helyi Termék Kézikönyv
címmel újabb információs
kiadványt jelentetett meg a
NAK.
A kézikönyv elkészítését az
indokolta, hogy hazánk támogatja azt az európai uniós
kezdeményezést, miszerint az
országok belső piacait belső
termelésből kell ellátni. Ezért
is fontos, hogy a Magyarországon megtermelt termékeket
itthon dolgozzuk fel és értékesítsük, ezzel is élénkítve a
nemzetgazdaságot. „A helyi
termékek előállításával hozzájárulunk környezetünk gazdasági fejlődéséhez, az élhető,
fenntartható vidéki élethez, és

a vidék népességmegtartó erejének növeléséhez” – mondta
a NAK elnöke.
A kézikönyv bemutatja a
helyi termékek előállításának feltételrendszerét, az
értékesítés lehetséges változatait, a helyi piacoktól a
falusi vendégasztalokon át a
közétkeztetésig. Ehhez szorosan kapcsolódva részletezi
a termékek védjegyezését,
az élelmiszer-előállítás élelmiszerbiztonsági és higiéniai
szabályait, valamint az élelmiszerjelölés legfontosabb
tudnivalóit. Külön fejezet
foglalkozik az adózási ismeretekkel, amely a legkedvezőbb
vállalkozási forma kiválasztásában is segítséget nyújt.
A kézikönyv a NAK megyei
igazgatóságain, illetve elektronikus formában a kamara
honlapján is elérhető.
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

Tájékoztató
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy elindítottuk a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat hivatalos facebook oldalát Bács-Kiskun „a mi megyénk” névvel, ahol az ÉRTÉK-TÁR albumok
között már Izsák is szerepel. Az oldal azok számára is elérhető, akik nem rendelkeznek facebook
regisztrációval, a www.facebook.com/bacskiskunamimegyenk linken.
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Gondolom...

...akik ezt-azt megéltek már életük során, s éveik száma is egyre aggasztóbban
szaporodik, el-el gondolkodnak dolgokon. Különösen akkor, ha valamilyen
kiemelkedő ok külön is erre indítja őket.
Számomra, s vélhetően nemcsak számomra, egy ilyen ok,
hogy Marosi Izidor egykori izsáki plébános százéves születési évfordulójára emlékezünk ezekben a napokban.
Gondolom, akik olvasták városunk történetét emlékeznek, hogy ő 1956. szeptember 1-jével került Izsákra. Én
1957 szeptemberében lettem első osztályos, s szüleim
azonnal beírattak hittanra, így korán kapcsolatba kerültem a plébánossal és a káplánokkal is. Ez olyan jól
sikerült, hogy hamarosan ministrálni is kezdtem. Akkor
még nem tudva, hogy ez mennyi élménnyel - jóval és kevésbé jóval jár majd, hiszen sokkal több volt ez egyszerű
oltárszolgálatnál. Kezdjük a jóval. A ministráns élet
színes, izgalmas világ volt számunkra. Ma már tudom,
akkor még nem tudtuk, hogy valójában a kommunizmus
által megszüntetett cserkészet legkiválóbb hagyományai
mentén szervezték papjaink a ministráns programokat,
ahogy neveztük, a ministráns próbákat. Olyan élményt
nyújtva játékban és szellemiekben, amilyenre az iskolai
kisdobos és úttörő mozgalom egyszerűen képtelen volt.
Gondolom, akik éltek akkoriban tudják, akik még nem
éltek, sejtik, hogy ezt bizony a hivatalos hatalom nem
nézte jó szemmel. S itt, illetve ebből következtek a
fentebb már említett rossz, sőt abszurd élmények Mert
immár alaposan megnőtt felnőttként sem értem, hogy az
akkori igazgatónő, vagy harmadikos tanítónénim hogyan
voltak képesek nekem, nekünk 9-10 éves gyerekeknek
támadni azért, mert hittanra, meg ministrálni jártunk.
Ahol csak jót és példás dolgokat tanultunk, s ahol még
csak érintőlegesen sem próbáltak a rendszer ellen hangolni bennünket. A magam példáját idézem, de másokét
is tehetném. Engem a tanítónénim sorozatban piszkált
a hittanért, a ministrálásért. Javára legyen írva, tanulmányi eredményeimet viszont nem rontotta le. Hetedikben, nyolcadikban tanultunk kémiát, ami engem nagyon
érdekelt. Ezt a szaktanárnő is észrevette, s kinevezett
főszertárosnak, meg legjobb tanulójának. Mikor kiderült,
hogy a piarista gimnáziumba megyek továbbtanulni,
leváltott a szertárosságról, sőt a jegyemet is lerontotta.
Így a nyolcadik év végi bizonyítványomban ott virított
egy 3-as kémiából. Soha nem feledem, édesanyám arcát,
reakcióit, amikor meglátta az általam addig soha nem
produkált jegyet, hiszen mindig színjeles eredményeim
voltak.
Gondolom, sejtik ezek az élmények azért nehezen voltak
feldolgozhatóak egy gyerek számára. Az említett tanerők
közül – akik azért akkor is a kisebbséget alkották a tantestületben - már senki sem él, ezért nevüket kegyeleti
okokból sem írtam le, meg azért sem, mert ha jól meggondolom, igazán soha nem is haragudtam rájuk. Ők azt
hitték, hogy az az ateista, kommunista világ tényleg jobb
életet hoz az embereknek, s ezt féltették oly betegesen,
hogy apró gyerekekben is képesek voltak ellenséget látni.
A hozzánk való viszonyuk alapján akár azokká is válhattunk volna, de éppen az nem engedte, hogy így legyen,
amit Marosi Izidortól és káplánjaitól kaptunk. Talán nem
véletlen, hogy a tőlük tanultak még ma is érvényesek,
míg „üldözőink” eszméi hol vannak már...

megemlékezés
Németh Mihályné
Bús Etelka
halálának
második évfordulóján
örök szeretettel emlékeznek!

Lánya, unokája, unokaveje

Mindaz a szeretet, törődés és öröm, amit Tőled
kaptunk ma is velünk él. Erőt adnak
mindennapjainkban, mert általuk egy kicsit Te
is köztünk vagy. Ez a mi vigaszunk, elvesztésed
felett érzett soha el nem múló fájdalmunkban!
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90. esztendő

Április 19-én családja körében ünnepelte 90. születésnapját
T. Nagy Sándorné Hörcsög Emília. A köszöntés alkalmából
készült felvételen szerető családtagjai gyűrűjében az örömtől
meghatódott ünnepelt.

Állatbarátok
figyelem!

A képen látható fiú kutyus keresi
régi, vagy új gazdáját! Érd: 20/3676038

Izsáki Tészta

Majális
é s Pünkösdkirály választás
VIII.

2016. május 15 .

10.00: Tésztafőző verseny tűzgyújtás
10.30: Csináld magad tésztanyújtás
11.00: Játszóház gyerekeknek és szülőknek
13.00: Tésztamustra
14.00: Pünkösdkirály próbatételek
(Sárfehér Néptánc Egyesület)
17.00: Görömbő Kompánia vásári komédia
18.00: Sárfehér Néptánc Együttes apraja nagyja
19.00: Pünkösdkirály jussa annyi sárfehér bor,
amennyit nyújtott karral felemel

21.00: Rackajam koncert

(Vino Pince Klub nagyszínpad, belépő: 2000 Ft)
22.00: Sláger buli Dj Blekivel
(Diófáskert)
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Együtt voltunk
a nebulókért

EBOLTÁS 2016.
Veszettség elleni kötelező eboltás Izsákon
a 164/2008(XII.20.) FVM rendelet alapján
2016. május 2. (hétfő)
7 óra régi iskola (Kisizsák)
oltást végzi: Dr. Zayzon Gábor
9 óra Matyó dűlő (vegyesbolt)			
10 óra Szajori kisbolt (Gedeon)
11 óra Szajor dűlő (Falusi tanya)
oltást végzi: Dr. Jávor Péter
12 óra Gedeon dűlő (Beck tanya)		
2016. május 4. (szerda)
8-10 óráig Vasútállomás
oltást végzi: Dr. Faragó Balázs
13,30-16,30 óráig Városháza udvara
oltást végzi: Dr. Zayzon Gábor
17-19 óráig Alsó kocsma
oltást végzi: Dr. Jávor Péter
Pótoltás - 2016. május 7. (szombat)
6-9 óráig Városháza udvara
oltást végzi: Dr. Turai József
A fenti helyeken és időpontokban az oltás díja:
Féregtelenítés 10 testsúly kg-ként:
Kötelező új eboltási könyv ára
Mikrochip behelyezés ára

ebenként 2.500.-Ft,
200.-Ft,
500.-Ft,
3.500.-Ft.

2013. január 1.-től az ebek mikrochippel való azonosíthatósága kötelező. Az azonosítatlan ebek
mikrochippelését a helyszínen elvégezzük.
1. Az eb tartója köteles bejelenteni az eb tartója által szabadon választott magán állatorvosnak, ha
az állata a három hónapos kort elérte, elhullott, elkóborolt vagy új tulajdonoshoz került.
2. Az új tulajdonosnak, az eb tulajdonába kerülését köteles bejelenteni az általa szabadon választott
magán állatorvosnak, a kutya oltási könyvének bemutatásával.
3. Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a kutya tartójának a kötelessége, továbbá köteles
minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen, saját költségén beoltatni
és az első oltást követően 6 hónapon belül megismételni, majd ezt követően évenként oltatni.
4. Az ebet, amely nem részesült életkorának megfelelően az előírtak szerinti veszettség elleni
védőoltásban veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni, az ilyen ebet 14 napra hatósági
megfigyelés alá kell vonni, és mikrochippel azonosítani, a megfigyelés megszűnésével az eb veszettség
elleni beoltását el kell rendelni. Az oltási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben
bírság szabható ki.
5. Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni a veszettség elleni védőoltás beadását ellenőrző
állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, a tulajdon átruházása esetén az új tulajdonosnak
átadni, illetve a közterületen az ebre felügyelő személy az oltási könyvet tartsa magánál az oltás
érvényességének bizonyítása céljából.
Dr. Zayzon Gábor állatorvos

Őrizzük és éltessük a Nyugati Gyepü
erődítményeinek beszélő neveit!

Tisztelt Olvasók!
Herényi István: „A nyugati gyepü
erődítményei” címmel megjelent
míves kiadványának lapozása közben támadt az az ötletem, hogy a
még létező, de többségében már az
enyészetbe átment erődítmények
fellelhető neveit igyekezzünk átmenteni utódainknak, talán jobb
időkre…

Elindítom tehát – Isten áldásában
bízva - azt a „mozgalmat”, amely
őrzi és élteti a nyugati gyepü erődítményeinek neveit addig is, amíg
az Úristen visszaadja nekünk ezeket a régi birtokokat. Ehhez arra
volna szükség, hogy mindenki,
aki ezzel egyetért, egy ingatlanát,
egy telkét, egy tanyáját, egy udvar

szegletét, építményét (stb.) nevezze el a felsorolt nevek egyikéről.
Vagy csak faragjon, készítsen egy
táblát, és szúrja le a kertjében,
háza tövében. Így frissítve, őrizve
az emléküket. A „táltosok” és
„garabonciások”, akik nem sok
birtokkal bírunk, vállalhatják,
hogy ha leveleznek, a helységneveik mellett feltüntetik az általuk
gondozásba vett nevet...
Nagy Árpád, Izsák(Árpádőr – Hímeskő), 2016. március 15-én
Erődítmények a nyugati gyepün
(létező és elpusztult):
Alber / Olper, Asszony / Ozun, Árpádőr, Bogát, Borhegy, Bykug, Derecske, Derfel, (Vas)Dobra, Dorog,
Erősd, Fehéregyháza, Feldvár, Sárosvár, Várkő, Gálosháza, Herény,

Himeskő, Iorinburg, Jakusfölde,
Kabold, Kemendollár, Kertes,
Komját, Kőhalom, Köpcsény,
Lajtapodrány, Őrpodrány, Hosszúszeg, Lánzsér, Légrád, Léka,
Lovászad, Lődös, Monyorókerék,
Móroc, Muraszombat, Nádas,
Nádkút, Nagymarton, Németújvár, Nezsider, Nyék, Okka – Szaka, Oroszvár, Ószalonak, Oszlop,
Pinkaóvár, Őribükkösd, Patli,
Pecsenyéd, Pinkavára, Pinkafő,
Pomogy, Pöszöny, Pulya, Resznek,
Récsény, Répcesarud, Rohonc,
Sárfenék – Élesszeg, Sásony,
Siklós, Strém, Suslan, Szalárd,
Szarvkő, Szentelek, Szentgyörgyvár, Szék, Szécsisziget, Sztrigó,
Toronyhely, Turnya, Valla, Váraljafalu, Veresvár, Vulkapodrány.

1% segítség 100% szeretet!

Támogassa adója 1%-kával Ön is a Katolikus Karitászt,
hogy ők is támogathassák a rászorulókat!
Adószám:19666275-1-43

A művelődési házban április
8-án első alkalommal került
megrendezésre az „Együtt a
nebulókért” jótékonysági est.
A Tanítók Alapítványának
felkérésére az izsáki szülők
lelkes szervezőmunkájának,
valamint az iskola pedagógusainak, tanulóinak lelkiismeretes felkészülésének köszönhetően valósulhatott meg
egy újabb jótékonysági kezdeményezés településünkön.
Az est folyamán ének, zene,
tánc, vers, mese előadásokat
láthattunk és hallhattunk
gyermekeinktől. A szünetben
büfé és kézműves asztal várta
az est résztvevőit.
A családias hangulatban
megvalósult rendezvényen
szülő, gyermek, pedagógus

egy cél érdekében munkálkodott, mely nem volt más, mint
a jótékonykodás a helyi iskola
tanulói részére. Köszönjük
mindenkinek, aki elfogadta a
meghívásunkat és ezzel egy jó
ügy mellé állt, valamint azoknak a szülőknek, pedagógusoknak és nem utolsó sorban
gyermekeknek a munkáját,
akik nélkül ez a kezdeményezés nem valósulhatott volna
meg. Az összegyűjtött adományok teljes összegét a szülői
munkaközösség a Tanítók
Alapítványának ajánlotta fel,
melyet iskolás gyermekeink
támogatására fordítanak.
A szülői munkaközösség
nevében:
Kovács Lászlóné

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer
kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a
közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.
Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy
egyéb elektronikus számlafizetési módszerrel (pl. Díjnet) fizeti a közszolgáltatási díjat, az alábbiak
szerint, legkésőbb 2016.04.30-ig szíveskedjen módosítani a díj jogosultjának adatait. A
számlabefizetéssel kapcsolatos adatokról (számlatulajdonos neve, bankszámlaszámla) a
www.nhkv.hu weboldalon tájékozódhat 2016.04.15.-től, illetve arról a későbbiekben is kap
tájékoztatást. Abban az esetben pedig, ha Ön készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesíti
díjfizetését, akkor továbbra is az eddig megszokottak szerint járhat el.
Április 1-jétől javasoljuk - a legkényelmesebb díjkiegyenlítési megoldásra - a csoportos
beszedési megbízásra való áttérést.
A számlázással és az április 1-je utáni teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban az
NHKV Zrt. ügyfélszolgálatot üzemeltet a jövőben, amelynek elérhetőségeit 2016.04.30.-tól a
www.nhkv.hu weboldalon, illetve későbbi tájékoztatásunkban találja.
Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a
közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a helyi közszolgáltató továbbra is biztosítja az
ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.
A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni:

 A hulladékgazdálkodási díj nem változik!
 A hulladékszállítási szolgáltatás színvonala emelkedik.
 Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő.
 A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségbeli
javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz.
Tisztelettel:
NHKV Zrt.

Kiadó
üzlethelyiség
a főutcán!
Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben (volt virágbolt).
40 négyzetméter + raktár + mosdó + udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik
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v a l l á s
Húsvét tanúi
Gondolatok a húsvéthétfői olvasmány alapján (ApCsel 2,
14.22-23)
Ki tudja, hány prédikáció szólt
Jézus föltámadásáról az első Húsvét óta. Az első igehirdetést maga
Jézus tartotta az emmauszi tanítványoknak, amikor Mózestől
kezdve a prófétákon át bizonyította, hogy a Messiásnak szenvednie kellett, hogy bejuthasson
Atyja dicsőségébe. A második följegyzett igehirdetés Szent Péter
apostol pünkösdi beszédje volt,
melyet az olvasmányból hallhattunk. Nem Pünkösdről szólt,
hanem Jézus föltámadásáról,
amely már a kezdeti egyháznak
hitét, meggyőződését fejezte ki és
éppen ezért Péter az egész egyház nevében az apostoli testület
fejeként szólalt fel. Beszédjének
a lényege: Jézus Krisztust Isten
véglegesen igazolta és magáénak
vallotta azáltal, hogy föltámasztotta halálból. Az Isten igazolását
az emberek számára a Zsoltár
által is megerősítette Péter, amelyet ahogyan a zsidók gondolták,
Dávid szerzett: „Szemem előtt az
Úr mindenkoron, ő áll Jobbomon,
meg nem inoghatok. Örvend
a szívem, az ajkam énekel, és
testem is békében nyugszik el.
Lelkemet a holtak honában nem
hagyod, hogy Szented romlást
lásson, nem akarod. Az élet útját mutatod meg nekem, színed
előtt örülni gyönyörűségem.”
(Zsolt.16,8-11)
Szent Péter azzal érvelt, hogy
saját magáról nem adhatott ilyen
jövendölést, hiszen ő meghalt,
eltemették, és sírját őrizte az
utókor. Ellenben annak az utódjának nevében beszél, akivel kapcsolatban ígéretet kapott, hogy
uralma megmarad. Nem marad a
holtak birodalmában, a zsidók által seholnak nevezett alvilágban,
és testét nem éri romlás. Ezzel
egyúttal az üres sírra is hivatkozott, mert ha Jézus benne lett
volna a sírban, nem hivatkozhatott volna rá, és őrájuk senki nem
bizonyíthatta, hogy elrejtették a
holttestet, vagy föltörték volna a
hatóságok által lepecsételt sírt.
Az ószövetségi emberek Jézus
korában már többen hitték a
föltámadást, bizonyítja ezt a
Makkabeusok könyve is, de azt
végképp nem tudták elfogadni,
hogy a Messiásnak szenvednie
kell, és meg kell halnia, hiába
szóltak erről az izajási jövendölések. Péter beszédje egyszerre
szólt a názáreti Jézusról, mint
emberről, és mint Isten fiáról, aki
föltámadt, szólt a kereszthalálról
és a föltámadásról, kissé odébb
a mennybemenetelről, és hogy
Isten fölmagasztalta őt.
Mindez a föltámadásnak köszönhető, az üdvösségtörténet
csúcsának, amely egyszerre érthetővé tett visszamenőleg és a
jövőbe látóan fontos tényeket.
Érthetővé tette az evangéliumokat, amelyek nem úgy íródtak, mint az általában szokásos
életrajzi könyvek, születéstől a
halálig, hanem kiindultak Jézus
Krisztus föltámadásából, amely
megvilágította Jézus szenvedésének az értelmét, a tanításának a

lényegét, és érthetővé tette Jézus
gyerekkorának csodálatos eseményeit. Ezért az evangéliumokat
mindig úgy kell olvasnunk, mint
a végső győzelem örömében
megfogalmazott könyveket, még
a megpróbáltatásokról, a szenvedésekről szóló részeket is, hiszen
Isten igazolta fiát. Ezért az evangélium olyan könyv, ami soha
nem avul el, mindenki számára
fontos mondanivalót tartalmaz,
s az élet nagy kérdéseire csak ez
adhat választ.
A föltámadás megértette az
egyháznak a titkát is, mert elképzelhetetlen lenne emberileg, hogy
félő és bezárkózó tanítványok
egyszer csak a nyilvánosság elé
állnak, bátran hirdetik Krisztus
föltámadását, s megérteti azt a
gyors terjedést, ami közvetlen
Szent Péter beszédje után már
tapasztalható volt, hogy mintegy
háromezren keresztelkedtek meg
és az ősegyházi híveknek az élete
egészében véve példaként áll előttünk az egyház történelmére.
A föltámadás az élet nehezen
megfejthető titkát is új fénybe
helyezte, mert Jézus Krisztus a
halálból föltámadó győzelmével
az élet igazi urának mutatkozott,
ahogy hirdette és tanította: „ én
vagyok a föltámadás és az élet”.
Ezért a keresztény ember élete
egészen más fénybe helyeződik,
mert nem csak az a néhány év,
vagy évtized adatik meg hitünk
szerint, amit itt élünk, hanem a
halálon túl részt kaphatunk Isten
örök életéből. Ennek valamiféle
tapasztalata már a szentekben
is látható, Szent Pál mondotta:
„élek én, de nem én, hanem
Krisztus él bennem”. A győzelmes Krisztus erőt ad a halál, az
elmúlás láttán, ezért az ő vigasztalása nem emberei szó, amikor
szeretteinket gyászoljuk, vagy
magunk halandó életére gondolunk, hanem olyan állítás, ami
isteni tekintéllyel szól hozzánk,
ahogy egykoron Isten a teremtéskor kimondotta, hogy a világ
legyen, úgy a mi halandó porainkat se hagyja a semmibe hullni,
hanem azt akarja, hogy aki benne
hisz, örökké éljen. Jézus Krisztus
föltámadása megérteti azt is velünk, hogy az ő kezében összefut
a kezdet és a vég, ő ott volt a világ
teremtésénél, az Atya mindent
benne teremtett, így volt ő az
Alfa és a Kolosszei levél szerint,
és ő lesz az Omega, mindeneknek összefoglalója, ahogyan a
Jelenések könyve tanítja, melyet
húsvéti gyertyánk is jelképez.
Ezért válhat az emberei történelem üdvösségtörténetté, mert
a kezdet és a vég közötti utat
Krisztus vezérli, még ha az a sok
bűn, ami kísérője az emberi nem
történelmének, az ellenkezőjét
mutatja is. Így az egyes ember
élete is olykor a siralomvölgyben,
vagy a megpróbáltatások kanyargós útján vezet, mégis Krisztus
győzelme folytán célba érhet.
Az idézett zsoltár legyen húsvéti
imádságunkká, „Az élet útját
mutatod meg nekem, színed előtt
örülni gyönyörűségem.”
Kalocsa, 2016 Húsvétján

Balázs s.k. érsek

Református múltunk 80.
1820. november 20. Nagy
tiszteletű Esperest Tóóth
István úr nov.17-én érkezett
levelét következésében, öszve
gyüjtettek s meg is jelentek
az Ekklézsia Elöljárói tellyes
számmal. Az említett levél
rövid foglalatja e volt:
Panaszt tett a N.T. Esperest
úrnál, N.T. Csekei János úr,
mind a maga, mind leánya
b.e. T. Motsy József úr özvegyének nevébe az eránt: hogy
az Isáki Reformata Ekklézsia
Elöljárói, a Tiszteletes Özvegy
Asszonyt illető, a víz miatt hibássá lett őszi vetést, a maga
idejében, a mint tartoztak
volna, letakaríttatni nem tsak
elmúlatták, hanem néki még
nagyobb megkárosítására,
a földön szénává vált búza
feléből másnak adódott ki a
kapálásra. A dolog igazságtalansága, törvénytelensége
világos lévén: N.T.Esperest
úr, m.e. ha talán az Elöljárók
a magok rendelések mellett
megmaradnának, a Tractuale
Forumra adódna, kívánva az
Elöljárók értelmét és határozását megtudni; határozódott
tehát: Hogy a földről letakaríttatott 4 vontató széna a
maga egész mennyiségébe a
Tiszt. Özvegy Asszonynak,
mint egyenesen őtet illető jö-

vedelem megadódjon; és hogy
erről N.T. Esperest úr tudósíttasson; a feles másképpen
excontentálódván.
Fojamodott a napokba, igen
elnyomorodott hajadon leány
Hajma Erzsébet, gondviselő
asszonya által a Prédikátorhoz, hogy ötet kínos nyomorúságába, a Gyülekezet munkás
szeretetébe, a láthatóból ajánlaná. A kérés az Elöljárókkal
közöltetett, és jóvá hagyatott,
hogy a következő Úr napján
az az 26 Nov. a Gyülekezetnek
ajánltasson.
Ekklézsia Elöljárója Horváth
Péter ő kegyelme panaszt tett
oskola mester Kis György
ellen : hogy ötet az 1820-ik
examen alkalmatosságával
közönséges helyen, igen érzékenyen megsértette. És
mivel már a dolog a N.T. Visitationak is fel volt adva; de a
dologba ítélet nem hozatott: ő
vagy a Rector elmozdíttatását
kívánja; vagy maga részéről
soha a templomba nem jön, és
magát az Ekklézsiától egészen
megvonja.
A Prédikátor felelt: hogy személyes haragért gyűlölségét, a
Közösség nagy kárával a Tanítót elmozdítani nem lehet;
hanem ennek megorvoslására
legjobb mód, az egymásnak

Jó dolog, ha a hétköznapi élet történései is
arról tanúskodnak, hogy az Igéből tanultak
hatással vannak a cselekedeteinkre, vélekedésünkre. A felmerülő hibák, tévedések, botlások
dacára, ill. orvoslására ennek bölcs alkalmazásáról tanúskodnak a régi feljegyzések. E
világ szűkös és nyomorúságos rendje, hogy az
ember ember marad, még ha Jézus erői már
működnek is benne. De reményt adó, hogy Isten
ezt a magával és a bűneivel, nyomorúságaival

való megengedés, a megbékéllés. Ekkor némelyek az Elöljárók közzül, kezdték a Tanítót
más hibákkal is, nevezetesen
tanításbéli restséggel és sikertelenséggel vádolni. Erre
a Prédikátor: hogy ha mind
azok igazak is: tsakaz Ekklézsiai felsőség megegyezésével
botsáthatjuk el a tanítót, nem
lévén az Elöljáróságnak m. u.
/minek utána – N.Á./marasztás egyátaljában eltöröltetett,
valamint a Prédikátoroknak,
úgy a Tanítóknak is, marasztására vagy nem marasztására
semmi jussok. Hogy azomba a
seb orvosoltasson: addig is,
még a N.T. Visitatio elérkezik,
és annak a dolog elébe terjesztődhetik: a felsőbb határozások szerént oskolavisitatorok rendeltettek, ugy mint
Czirkos János és Szegedi Pál
Elöljárók, hogy az oskolára
éa a Tanítóra a Prédikátorral
együtt vigyázzanak.
De történe, hogy N.T. Esperest Tóóth István és Prosenior
Császári L. Pál urak….
de ez már a következőkben
1820. december 7-re szóló
bejegyzés (D.v. folytatjuk).
N.Á.
(P.IV.: 77-78.ol.)
közli: Nagy Árpád

küzdő népet, amelyik a Földön küzdő Isten
Népe, megsegíti, megáldja, megoldásokat is
ad neki(-k)… S az a végső reménységünk, hogy
egy teljesen megújított, örök világba is bevisz
minket!
Jó és örömteli, hogy a szeretetszolgálat ilyenolyan működésének bizonyságát is fellelhetjük,
amely szintén az igaz egyház bizonysága. Igaz,
kétszáz évvel ezelőtt még nem „ostromlás” folyt
a segélyért, és nem is akárki tehette… -na-

Gyülekezeti hírek
- Április 24., 14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában.
- Május 12-13-14., 18.00: bűnbánati-előkészítő istentiszteletek a gyülekezeti házban.
- Május 15., 10.00: Pünkösd ünnepe; II. éves konfirmandusok fogadalomtétele, úrvacsora.
- Május 15.,14.30: ünnepi istentisztelet Kisizsákon, úrvacsora.
- Május 16., 10.00: Pünkösd ünnepzáró istentisztelet, úrvacsora.
- Május 29.,14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában.
- Pünkösd ünnepének délutánjain nem tartunk istentiszteleteket.
- Adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat. Technikai szám: 0066.
- Másik 1%-val támogassa az Izsáki Református Egyházközség alapítványát: Feltámadunk
Alapítvány, adószám: 18351545-1-03. Köszönjük!

IKEM hírek
- Április 30-án (szombat), 16.00: Dr. Oborni Teréz: „Az Erdélyi Fejedelemség kialakulása”
címmel tart előadást, HELYSZÍNVÁLTOZÁS(!): református gyülekezeti ház.
- Május 21-én (szombat), 16.00: 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

. oldal

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 5-én
tartotta ez évi harmadik ülését. A
testület első napirendi pontként
tárgyalta a „Beszámoló Izsák Város Közbiztonságának 2015. évi
helyzetéről” szóló előterjesztést.
Szóbeli kiegészítésében Csizovszki
László rendőr alezredes (kapitányságvezető) bemutatta a személyi
változásokat, a kapitányság 20152016. évi célkitűzéseit, az ismertté
vált bűncselekmények statisztikai
adatait. Elmondta, hogy 2012. évtől
folyamatosan javul a kapitányság
nyomozási eredményessége. Szólt
az iskolákban és az idősek körében
végzett felvilágosító munkáról.
Megköszönte az önkormányzat
és a Képviselő-testület erkölcsi és
anyagi segítségét. Szólt a migrációs helyzettel kapcsolatos rendőri
feladatokról és az izsáki őrs napi
munkájáról.. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kivételesnek minősítette a Kiskőrösi
Rendőrkapitányság munkáját. A
Képviselő–testület a beszámolót
egyhangú szavazással elfogadta.
A következő előterjesztés „A város
2016. évi költségvetéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek
módosítása” volt. Ez valójában
három kérdéskört fog át: a nappali ellátással kapcsolatos önkormányzati feladatokat, a szociális
étkeztetés és a házi segítségnyújtás
szabályozását. Az első témakörrel
kapcsolatban egy intézkedési terv
került elfogadásra, melynek lényege, hogy a működéshez szükséges
infrastruktúra, személyi, tárgyi és
dokumentációs feltételek a jövő
év elejéig biztosításra kerülnek és
az iskolaépítés után felszabaduló
Gorkij utcai épületben az egészségügyi szolgáltatás mellett a szociális
ellátás is elhelyezésre kerül.
A második témakör a szociális
étkeztetés szabályozása és a térítési díj 9,77 százalékos csökkentése
volt. A harmadik szabályozási
körben a gondozási díjat nem tudta
csökkenteni az önkormányzat, de
új szabályozást léptetett hatályba.
A rendelet közzététele az Izsáki
Hírekben megtörténik.
Évek óta visszatérő jogszabályi
kötelezettség alapján került napirendre az „Átfogó értékelés Izsák
Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2015. évi ellátásáról„ szóló napirend. Az anyag a jogszabályoknak
megfelelő szempontrendszer alapján került elkészítésre és összefoglalója a gyámügyi és szociális
feladatok személyi, pénzügyi és
cselekvési adatainak.
Negyedik napirendi pontként
tárgyalta a Képviselő-testület a
„Beszámoló a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat 2015. évi
munkájáról„ szóló előterjesztést.
A szolgálat létszáma 2016. január
1-jétől ötről háromra csökkent, a
feladatai átalakultak, a döntően
hatósági munkavégzés a járásközpontba került. Azonban az is
megállapítható, hogy a szolgálat
feladatainak csökkenése nincs
arányban a jogszabályi célkitűzésekkel. A szolgálatnál az elmúlt
hónapban kormányhivatali ellenőrzés volt és a szakmai munka jó
minősítést kapott.
A következő két napirendi pont
szorosan összefüggött egymással,
mivel „Izsák Város Önkormányzatának sportkoncepciója (20162020.) és az Önkormányzat helyi

sporttevékenységekkel kapcsolatos
feladatairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása„ egyaránt
a város sportfeladataihoz kapcsolódik, hiszen a tárgyi, személyi
és létesítményi szabályozáson túl
érinti a finanszírozás kérdését és
áttekinthetővé, ellenőrizhetővé teszi a pénzeszközök felhasználását.
A dokumentumok elengedhetetlen kellékei a pályázatoknak és a
társasági adóból történő finanszírozásnak. A bizottsági tárgyalás
során javaslatként felmerült az
iskolai lovas oktatás feltételeinek
biztosítása a 2017. évi költségvetés
terhére.
A sportkoncepció olvasható a
város honlapján, míg a rendelet
közzétételre kerül az újságban.
A következő előterjesztés a költségvetési saját bevételekhez kapcsolódott. A testület 2016. május
1.-i hatállyal a lakás és nem lakás
céljára szolgáló ingatlanok bérleti
díját 27 százalékkal, a piaci bérleti
díjakat 50 százalékkal megemelte.
Döntés született a 3,5 tonna
teherbírás feletti gépjárművek
közterületen történő parkolásával
kapcsolatos szabályozás elkészítéséről is. Csak közterület-használati
díjjal ezt a kérdést rendezni nem lehet, mivel a kellemetlenségek és az
útrongálások díjjal nem válthatóak
meg. Az érintettek tértivevényes
levélben külön értesítést is kapnak.
A testület felhatalmazta a Polgármestert az új bérleti szerződések
megkötésével, a piaci bérleti díjak
módosításával kapcsolatos intézkedések megtételével és a közterület
használatával, valamint a parkolással kapcsolatos önkormányzati
rendeletek módosításának előkészítésével. A megszabott határidő:
azonnal, illetve 2016. május 31.
A következő három döntés technikai jellegű volt, mivel a testület
feladat- és hatásköri feladatait
hajtotta végre. Ezek a következők:
1.) Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az Izsák és
Térsége szennyvízberuházása projekt megvalósítása érdekében jelen
határozat melléklete szerinti „Felhatalmazó nyilatkozat” tartalmát
elfogadta és felhatalmazta Mondok
József polgármestert a nyilatkozat
aláírására.
2.) Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kiskőrösi
Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodásának módosítását a
határozat-tervezet mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyta és
felhatalmazta a polgármestert az 1.
pontban foglaltak szerinti módosító
okirat, nyilatkozat aláírására.
3.) Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a fenntartásában működő Izsáki Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvodájába történő beiratkozás
időpontját 2016. április 25-26-ára
tűzi ki. A lebonyolítással kapcsolatos intézkedések végrehajtásával az
intézményvezetőt bízza meg.
A nyílt ülés napirendje két rendeletmódosítást is tartalmazott.
A szabályozások átalakítását az
időközi változások és a felmerült
problémák megoldása indokolta.
Az első „A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
szóló 18/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet” módosítása volt, ahol
a bejegyzett élettársi viszonyra
vonatkozó szabályozás került
beépítésre.
A második „A talajterhelési díj-

ról szóló 20/2015.(XII.2.) önkormányzati rendelet” módosítása
előterjesztés véglegesen rendezi
a kiépített rendszerre történő
rákötés lehetőségét és az ahhoz
kapcsolódó támogatást. A testület
negyedik alkalommal tárgyalta a
szabályozást és végtelen szociális
érzékenységéről tett tanúságot,
mivel segíteni és támogatni kívánja
az érdekeltségi hozzájárulást korábban befizetők rácsatlakozását
a kiépített rendszerre és ezáltal
mentességet biztosít a 2015. évi talajterhelési díj megfizetése alól, ami
fizetésre kötelezettenként eltérő és
jelentős összeg. A végleges határidő 2016. december 31. napja. Az
érintettek tértivevényes levélben
is kapnak tájékoztatást.
Az egyebek napirendi pont keretében Mondok József polgármester a következőket mondta”
- Az iskola szerződés megkötése
megtörtént 2016. március 26.-án
11 órakor Budapesten a Nemzeti
Sportközpontban. 470 nap áll a kivitelező rendelkezésére. A befejezés
időpontjának így 2017 júliusának
kell lennie. 2017 szeptemberében
már az új iskolában kezdhetik
meg az új tanévet. A kivitelezést
kettő cég nyerte meg 50-50%-ban.
A Vest-Bau Hungaria (győri cég),
és a Fehérbal Zrt.
Kiemelt kormányzati program
az iskola megépítése. Hosszú távú
fejlődését fogja ezt segíteni a városnak. Szép, modern, korszerű intézmény lesz lesz. A végső tervek még
nem készültek el. A bontási tervek
elkészítése már folyamatban van.
- Köszönetet ott a március 15.-i
megemlékezés megszervezéséért és
színvonalas lebonyolításáért Bérces
Lajos képviselő úrnak, a felkészítő
tanároknak, és a diákoknak, valamint a megjelent lakóknak.
- Köszönetet mondott a Tegyünk
Izsákért Egyesületnek, a Nyugdíjas
Klubnak és a Kiskunsági Nemzeti
Park munkatársainak az április
2.-án megtartott külterületi hulladékgyűjtésért. Több mint öt tonna
hulladékot gyűjtöttek össze.
- Hegedűs Zoltán építészmérnök
úr március 1-től állt munkába a
városházán.
- Rácz Sándor útépítő mérnöktől
a Széchenyi út szintbeméréseit
megkértük.
Kutas Tibor képviselő a kerékpárúti balesetek ügyében kérte a szükséges intézkedéseket megtételét,
amit részben az „Önkormányzati
útőr” program keretében old meg
az Önkormányzat.
Zárt ülésen három határozatot
hozott a Képviselő-testület:
1.) Jávorka Gyuláné az Izsáki
INNO-KOM Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízását 2017.április
30. napjáig meghosszabbította és
havi bérét a jelenlegi mértékben
határozta meg.
2.) Nyolc fő kérelme nyomán
döntött a 2015. évre vonatkozó
hulladékszállítási kedvezmény
mértékéről és elrendelte 93.820 Ft
átutalását a szolgáltató részére.
3.) Mondok József társadalmi
megbízatású polgármestert - a foglalkoztatási jogviszonyában bekövetkezett változás óta végzett munkájának elismeréseként 673.050
(hatszázhetvenháromezerötven)
forint egyszeri jutalomban részesítette.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

2016. április 22.
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016. (IV.6.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a
szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjában, továbbá
a 10.§ (1) bekezdésében, a 32.§ (3) bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdésében, 26.§-ában,
a 45.§ (7) bekezdésében, a 48.§ (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62.
§-ában. A 92.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Izsák Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet I/2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi-,
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és Izsák Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.) önkormányzati rendelet 1. számú
melléklet III/1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi
és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a települési támogatásokról a
következőket rendeli el.
1.§
A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Ör) 19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az étkeztetés biztosítása a Royalsekt Zrt-vel kötött szerződés alapján – a Gondozási Központ bevonásával - történik.
(2) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászoruló személynek kell
legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodni, aki azt önmaga, illetve
eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.
(3) Rászoruló az igénylő, ha:
a) 60. életévét betöltötte, vagy
b) egészségi állapota, vagy
c) fogyatékossága, vagy
d) szenvedélybetegsége, vagy
e) hajléktalansága
akadályozza a napi egyszeri meleg étel előállításában.
(4) Az étkeztetés biztosításánál figyelemmel kell lenni a Gondozási Központ
működési engedélyében meghatározott alapszolgáltatási létszámkeret jogszabály
szerinti finanszírozási szabályaira.
(5) Az ellátás biztosításánál elsőbbséget kell biztosítani azoknak a kérelmezőknek:
a) akik egyedül élnek,
b) tartásra köteles és képes törvényes hozzátartozójuk nem él a településen,
c) ahol a havi rendszeres jövedelem nem éri el a személyenkénti 70.000 forintot,
(6) Az étkezés iránti kérelmeket a Gondozási Központ vezetőjénél kell benyújtani
a rendszeresített formanyomtatványon.
(7) Egészségi állapota, fogyatékossága vagy szenvedélybetegsége alapján szociálisan
rászoruló az a személy, aki a háziorvosa vagy kezelőorvosa igazolása szerint önmaga
ellátásáról részben vagy egyáltalán nem tud gondoskodni.
(8) A térítési díj összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
2.§
Az Ör. 20.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A házi segítségnyújtás keretében a szociális segítés vagy a személyi gondozás
szolgáltatásait az Önkormányzat a Gondozási Központ által foglalkoztatott gondozónők útján biztosítja az Szt. 63.§ (5) bekezdésében meghatározott a gondozási
szükséglettel rendelkező és a házi segítségnyújtást igénylő személyek részére.
(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Gondozási Központban kell benyújtani, melyhez csatolni kell a 4. §-ban foglaltakon túl az egészségi állapotról
szóló igazolást.
(3) A gondozási szükséglet megállapításakor figyelemmel kell lenni a Gondozási
Központ működési engedélyében meghatározott alapszolgáltatási létszámkeret
jogszabály szerinti finanszírozási szabályaira és az intézménykeret befogadó időkeretére.
(4) Az ellátás biztosításánál elsőbbséget kell biztosítani azoknak a kérelmezőknek:
a) akik egyedül élnek,
b) tartásra köteles és képes hozzátartozójuk nem él a településen,
c) a háziorvosa a soron kívüli ellátását kezdeményezi.
(5) A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni, melynek összegét
e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(6) A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységeit és résztevékenységeit a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/200. (I.7.) SzCsM. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
3.§
Az Ör 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 64.§.-ában meghatározott
családsegítés alapszolgáltatást az Izsáki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálaton
keresztül biztosítja.
4.§
Záró rendelkezések
E rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.
I z s á k, 2016. április 5.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
1. számú melléklet a 3/2016. (IV.6.) önkormányzati rendelethez!
Szociális alapszolgáltatások térítési díja
1.) Étkeztetés (ellátási naponként)
582 forint
2.) Házi segítségnyújtás (gondozási óránként)
780 forint
Megjegyzés: az étkezést 27 % ÁFA terheli, így a bruttó összeg 740 Ft

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2016. (IV.6.) önkormányzati rendelete Az
Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos
feladatairól.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikkének (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX- törvény 13.§ (1)
bekezdésében 15. pontjában és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Izsák Város Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.4.) önkormányzati rendelet 1. számú
melléklet I/2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi-, Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság és Izsák Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet II/4.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási- Kulturális és Sportbizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
I. Fejezet
Általános rendelkezések

2016. április 22.
1. A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Izsák Város Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat) sportkoncepciójának
megvalósításához szükséges feltételrendszert és keretet adjon a
sport támogatására rendelet összegek felhasználásának.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelet
eszközök felhasználására.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden Izsák város közigazgatási
területén működő,hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző
jogi személyiségű sportszervezetre, minden önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére, oktatási és nevelési
intézményre, iskolai sportkörre és olyan a város területén működő
gazdasági társaságokra, amelyek működésük során e rendelet
alapján támogatásban részesülnek.
3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
3. §
(1) Az Önkormányzat feladata illetékességi területén a város
sporttevékenységének támogatása.
Ennek formái különösen:
a) a sport közép és hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi
sportkoncepció meghatározása és megvalósítása.
b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel való együttműködés,
c) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények
fenntartása, működtetése,-amennyiben az anyagi forrás lehetővé
teszi- tétesítése.
(2) Az Önkormányzat feladatai illetékességi területén a sport közép- és hosszú távú fejlesztési céljaira figyelemmel a következők:
a) a tulajdonban álló sportlétesítmények fejlesztése,
b) a szabadidősport feltételeinek javítása,
c) a diáksport, a minőségi versenysport utánpótlás- nevelés, az
utánpótlás- nevelés, a családok sportjának, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők sportjának, illetve a
nagyarányú részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának
segítése,
d) adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban,
e) az iskolán kívüli, önszerveződő sport tevékenység feltételeinek
elősegítése,
f) a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítése.
II. Fejezet
Az önkormányzati sportfeladatok ellátásának struktúrája és
finanszírozási rendszere
4. Az önkormányzati sportfeladatok ellátásának struktúrája
4. §
(1) A Képviselő-testület dönt a város:
a) sportkoncepciójáról,
b) sportrendeletéről,
c) az éves önkormányzati sporttámogatási összegek meghatározásáról,
d) az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények és a közterületi játszóterek fenntartásáról, működtetéséről, felújításáról, új
létesítmények építéséről,
e) a sport területén végzett kiemelkedő munka elismeréséről.
(2) Az Oktatási- Kulturális és Sportbizottság:
a) előkészíti a város sportkoncepcióját,
b) véleményezi a sportrendeletet,
c) javaslatot tehet az éves költségvetési rendelet sporttámogatási
keretének meghatározására,
d) folyamatosan kapcsolatot tart a városban működő sportszervezetekkel,
e) véleményezi a sport területén végzett kiemelkedő munka elismeréséről szóló képviselő-testületi előterjesztéseket.
5. A sporttámogatás mértéke, biztosításának feltételei,a támogatás formái
5.§
(1) A Képviselő-testület a helyi sport közvetlen és közvetett támogatására fordított összeg nagyságát anyagi tehervállaló képességére
figyelemmel az éves költségvetési rendeletében határozza meg.
(2) A Képviselő- testület törekszik arra, hogy növelje az éves
sporttámogatásokon belül a diák és szabadidősport támogatási
arányait.
6.§
(1) A Képviselő-testületnek és a bizottságnak a helyi sportszervezetek önkormányzati támogatásának odaítélésekor az alábbi
szempontokra kiemelten kell figyelemmel lennie:
a) a sportszervezet utánpótlás- nevelés területén végzett tevékenységére, az utánpótlás- nevelés színvonalára, mind mennyiségi
( rendszeresen sportolók és az igazolt sportolók száma), mind a
minőségi (elért versenyeredmények) szempontjából,
b) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján
kapott, a látvány- csapatsportok sportszervezetei részére adott
támogatások arányára,
c) a sportszervezetek átlátható, ellenőrizhető, törvényes gazdálkodására,
d) a sportszervezetek sportstatisztikai mutatóira és ezek szolgáltatására a város számára ( tájékoztatók, beszámolók stb.)
e) a helyi sporttal foglalkozó önkormányzati programokon való
részvételre,
f) a sportot népszerűsítő, arról informáló önkormányzati kezdeményezéseken való részvételre.
(2) Az önkormányzati forrásból nyújtott támogatás folyósítása
a sportszervezetekkel és az egyéni sportok képviselőivel kötendő
támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatási szerződést az önkormányzat nevében a polgármester köti meg.
(4) Nem részesülhet önkormányzati támogatásban az a sportszervezet:
a) aki a támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban
vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
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b) akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy
érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a törvény
szerinti határidőben nem kezdeményezi,
c) akinek bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség
kezdeményezte,
d) akinek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége
van,
e) aki a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem
nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
f) akinek a támogató által meghatározott saját forrás nem áll
rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
g) akit doppingolás miatt jogerősen elmarasztaltak..
6. A támogatás formái
7.§
(1) A költségvetési rendeletben meghatározott összegből a Képviselő-testület dönti el a sportszervezetek támogatásának mértékét
és módját.
(2) A támogatás módja lehet:
a) pályázati rendszer keretében,
b) egyedi kérelem alapján,
c) kivételes kérelem alapján.
(3) Kivételes kérelem alapján történhet a sportszervezetek olyan
sportrendezvényeken való részvételének támogatása, sportrendezvények szervezése, melyet rajtuk kívülálló ok miatt a pályázat
vagy egyedi kérelem benyújtási határidejének lejártáig előre nem
láthattak.
(4) A működési támogatás kizárólag az alábbi célokra használható fel: sportlétesítmény használat( bérleti díj), versenyeken való
részvétellel összefüggő utazási költség, sportverseny nevezési díj,
biztosítási díj, sportképviselet díj, sportolók részére sportfelszerelés,
sporteszköz, sportruházat vásárlásának költsége, versenyeken
való részvétellel összefüggő szállásdíj, sportmarketing költségek,
sportszakember képzés, sportorvosi, játékvezetői költségek, versenydíjak, versenyrendezéssel kapcsolatos költségek, technikai
feltételek biztosítása.
(5) A sportrendezvények szervezésének támogatása kizárólag
az alábbi célokra használható fel: létesítmény használat( bérleti
díj), sportképviseleti díj, biztosítási díj, versenyen való részvétellel
összefüggő szállásdíj, játékvezetői költségek, versenydíjak, versenyrendezéssel kapcsolatos költségek, technikai feltételek biztosítása
és rendezvénnyel kapcsolatos marketing célok.
(6) Amennyiben a sportszervezet az önkormányzati sporttámogatást a támogatási szerződéstől eltérően, azt megsértve, azzal ellentétesen használja fel, a sportszervezetnek a támogatási rendszerből
történő kizárásáról, a kizárás időtartamáról és a támogatás vagy
annak egy maghatározott részének visszafizetéséről a Polgármesteri Hivatal tájékoztatása alapján a Képviselő-testület dönt.
(7) Az Önkormányzat – a Polgármesteri Hivatal útján – jogosult
a támogatás rendeltetésszerű és szerződésszerű felhasználását
bármikor ellenőrizni. A támogatott köteles az ellenőrzést tűrni, és
az annak gyakorlásához szükséges feltételeket biztosítani, így
különösen a támogatás rendeltetésszerű és szerződésszerű
felhasználását igazoló iratokba, nyilvántartásokba történő betekintést – az ellenőrzés eredményességéhez szükséges mértékben
– lehetővé tenni.
7. Sportlétesítmények igénybevétele
8.§
(1) Az Önkormányzat az iskolai sporttevékenység végzéséhez
szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításáról elsősorban a
Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
útján gondoskodik.
(2) Az oktatási intézmény a testnevelési alapfeladatai ellátásán túl
részt vesz a település sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében,
figyelembe véve a gyermek és ifjúság különböző korcsoportjainak
életkori sajátosságait. Az oktatási intézmény és a település önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetei együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor.
(3) Az Önkormányzat az iskola, a tömeg- és szabadidő sporttal
összefüggésben felmerülő feladatainak ellátásáról, a szükséges
személyi, tárgyi feltételek biztosításáról elsősorban az izsáki 2502/9.
hrsz-ú Sportcsarnok, a 1617. hrsz-ú sportlétesítmény és a 04/28.
hrsz-ú lovas-pálya és a Szabadság téri játszótér fenntartása útján
gondoskodik.
(4) A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó
előírásai szerint lehet sportrendezvényt szervezni, a sportrendezvényért a szervező felel.
(5) Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben,
a közterületeken és az önkormányzati intézményekben szervezett
sporteseményeket illetően a szervezőnek az Önkormányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van. A szervező a jogszabályokban
foglalt engedélyek birtokában és az igénybe vett terület kezelőjének
hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket.
(6) Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról
szóló rendeletnek megfelelően szervezhetők és megtartásukhoz a
polgármesternek, vagy megbízottjának előzetes tulajdonosi hozzájárulása és közterület használati engedély szükséges.
(7) Az Önkormányzat tulajdonában, vagy az önkormányzati intézmények tulajdonában, illetve kezelésében lévő sportlétesítmények,
eszközök üzemeltetője köteles a sportlétesítményeket, eszközöket
rendeltetésszerű állapotban tartani.
(8) A (3) bekezdés szerinti létesítmények használatával kapcsolatos szabályokat a rendelet függelékeként csatolt házirendek
tartalmazzák.
III. Fejezet
Az Önkormányzat sportkapcsolatai
8. Kiemelt rendezvények
9. §
Az Önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi és országos sportkapcsolatokban:
a) a testvértelepülésével való sportkapcsolatok kiépítésével lehetőséget biztosít sportrendezvényeken való szereplésre,

. oldal
b) az országos jelentőségő sportesemények:
- Magyar Fogathajtó Bajnokság megszervezése a Sárfehér
Napok keretében,
- Magyar Lovas Szövetség nemzetközi versenyei,
- Röplabda korosztályos válogatottak felkészülése és mérkőzései
a sportcsarnokban.
9. Elismerések
10. §
(1) Az Önkormányzat a település sportéletének fejlesztését, fejlődését elősegítő magán- és jogi személyeket, a sikeres sportolókat
és sportszervezeteket a vonatkozó rendelet szerint kitüntetésben
részesítheti.
(2) A településhez kötődő országos és nemzetközi sikereket elért
sportolóknak az intézmények, közterületek elnevezésekor méltó
emléket állíthat.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
11. §
E rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.
I z s á k, 2016. április 5.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016. (IV.6.)
önkormányzati rendelete a házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól
szóló 18/2015. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , továbbá
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2. pontjában foglaltak alapján
a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1.§
A házasságkötés engedélyezésnek szabályairól és díjairól szóló
18/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A rendelet személyi hatálya kiterjed azon személyekre, akik
Izsák Város illetékességi területén az Izsáki Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél jelentik be a házasság megkötésére
vagy élettársi kapcsolatuk bejegyzésére( a továbbiakban együtt:
házasságkötés) irányuló szándékukat, továbbá a rendelet hatálya kiterjed az Izsáki Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati
jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre.
Záró rendelkezés
2.§
Jelen rendelet 2016. április 16. napján lép hatályba.
I z s á k, 2016. április 5.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016. (IV.6.)
önkormányzati rendelete A talajterhelési
díjról szóló 20/2015. (XII.2.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§
(2) bekezdésében, és a 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Izsák Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2013. (VI.4.) önkormányzati rendelet 1.
számú melléklet I/2.pontjában foglaltak alapján a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el.
1.§
A talajterhelési díjról szóló 20/2015. (XII.2.) önkormányzati
rendelet ( továbbiakban: Ör.) 2.§-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
(4) A kibocsátó a Polgármesteri Hivatal által közzétett formanyomtatványon évente a tárgyévet követő év március 31. napjáig
tesz bevallást a talajterhelési díj megállapításához szükséges
ivóvíz mennyiségéről.
2.§
Az Ör. 4.§ (2) bekezdése hatályát veszti.
3. §
Az Ör 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a
(3) bekezdés jelölése (4) bekezdésre módosul:
(3) A kibocsátót egyszeri 30.000 Ft. rákötési támogatás illeti
meg, ha igazolja, hogy a szennyvízrendszer megépítésekor az
ingatlan után kiszabott érdekeltségi hozzájárulást megfizette,
de részére a rákötési csonk nem került kialakításra.
(4) A (3) bekezdés szerinti rákötési támogatás csak azokat az
ingatlantulajdonosokat illeti meg, akik 2016. december 31. napjáig rácsatlakoznak a kiépített rendszerre.
4.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 3.§-a 2016. december 31. napján hatályát veszti.
I z s á k, 2016. április 5.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Vadászati törvény
módosítás

A most megjelent vadászati törvény módosítás, sok új elemet
tartalmaz. A földtulajdonosokra nézve, a legfontosabb információk a következők:
- 20 éves időtartam.
- Csak a földtulajdonos nyilatkozhat, a vadászati jogáról.
- Személyesen saját maga, vagy megbízott képviselője képviselheti az érdekeit.
- A földtulajdonosok összességéből, csak azok képviselhetik az
érdekeiket, akik maguk, vagy képviselőjük a határidőig leadják
a nyilatkozatukat.
- Egy személy, akkora képviselettel bír, amennyire van meghatalmazása.
- Bővebb tájékozódási lehetőség: Magyar Közlöny 2016. évi
28. szám.
A családunk tulajdonával és a már kapott meghatalmazásokkal, képviselni kívánom a földtulajdonosok érdekeit. Ha
megtisztel bizalmával, képviselem az Ön érdekeit is.
Nagy Ferenc

A Kolon-tavi orchideák tanösvény
bemutatása
Előző havi cikkünkben írtunk a Kolon-tó környezetében található sokféle orchidea
fajról. Hogy jobban megismerhessük e növények rendkívüli
életét és a természetben is
megcsodálhassuk őket, létrehoztuk a Kolon-tavi orchideák
tanösvényt. A tanösvény Páhi
községtől nyugatra található
természetvédelmi terület,
a Közös-erdő szélén halad.

Vadászterületi, földtulajdonosi képviselet! Új! 20 évre, minden földtulajdonos képviselheti az érdekét, vagy megbízhat
valakit, a képviselettel. Saját tulajdonunkkal, és a megbízásokkal vállalom mások képviseletét is. Csak a földtulajdonos
adhat megbízást. Aláírási ívet, a traktoralkatrész boltban
lehet átvenni, és leadni.
Nagy Ferenc

Kolon-tavi programok
Fülemülék éjszakája
Időpont: 2016. május 14. (szombat). Kezdés 18 órakor,
visszaérkezés várhatóan éjfélkor.
Találkozóhely: Izsák, Városháza, GPS: 46.801157,
19.358926
Program: Kiselőadás a Városháza előadótermében, a Kolon-tó madárvilágáról, különös tekintettel a fülemülére. Ez
után lovaskocsis túra a Madárvártára, közben madármegfigyelés, madárhangok hallgatása.
Részvétel előzetes jelentkezéssel! Jelentkezési határidő:
május 7.
Részvételi díj: 2500 Ft/fő, nyugdíjas és diák kedvezmény
2000 Ft/fő, családi kedvezmény
(2 felnőtt és min. 2 gyerek) 7500 Ft.
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, +36704118445,
morvaiedina.17@gmail.com

Orchidea túra
Időpont: 2016. május 21. (szombat). Kezdés 9 órakor,
visszaérkezés várhatóan 13 órakor.
Találkozóhely: Páhi, Művelődési Ház, GPS: 46.713870,
19.382055
Program: A Kolon-tóhoz délről csatlakozó Páhi-réteken
tavasztól a nyár elejéig csodálhatjuk meg a hazai kosborok
gazdag világát az Orchidea tanösvényen. Többek között a
mocsári kosbor, a hússzínű ujjaskosbor, a vitézkosbor és a
poloskaszagú kosbor fordul elő nagyobb számban.
Részvételi díj: felnőtt 1200 Ft, diák, nyugdíjas 800 Ft,
családi (2 felnőtt és min. 2 gyerek) 3000 Ft
Információ, jelentkezés: Morvai Edina, +36704118445,
morvaiedina.17@gmail.com

Túra a Kolon-tóhoz
Időpont: 2016. június 4. (szombat). Kezdés 7 órakor, visszaérkezés várhatóan 13 órakor.
Találkozóhely: Izsák, Városháza előtti parkoló, GPS:
46.801157, 19.358926
Program: A Magyar Nemzeti Parkok Hete alkalmából,
gyalogtúra indul a Madárvártára a Kolon-tó partján. A
Madárvártán bemutató gyűrűzés során ismerhetik meg
a látogatók a Kolon-tó nádasának madárvilágát. Majd
teszünk egy sétát a Nagy-vízhez, ahonnan lovaskocsi viszi
vissza a csoportot Izsákra.
A programon a részvétel ingyenes!

2016. április 22.

Méhbangó

A mindösszesen nyolc kilométer hosszú útvonalon a
májusi-júliusi időszakban 11
orchidea fajt láthatunk. A
nyolc táblából álló tanösvény
fő témaköre az orchideák:
bemutatjuk morfológiai jellemzőiket, életmódjukat, megőrzésük lehetőségeit. Minden
táblán az adott témán kívül
elolvashatjuk a Kolon-tó körül található orchideák közül
két faj leíró jellemzését is. A
táblákon láthatjuk a túraútvonalat és környezetét is. Az
első állomás a Pecznyik-erdőnél található, ahol májusban
találkozhatunk a virágzó
vitézkosborral. A Pecznyikerdő a Kiskunsági Nemzeti
Park Kolon-tavi törzsterületéhez közvetlenül kapcsolódó
természetvédelmi terület, ex
lege (törvény erejénél fogva védett) láp. Élőhelyként
tekintve a Közös-erdőhöz
kapcsolódik, s azzal szerves
egységet alkot. Nagy része
kőrises láperdő, amit láprétek
vesznek körül. A mélyebb
fekvésű erdőrészek és rétek,
minden tavasszal hosszabb
ideig víz alatt állnak. Következő állomásunk a nedves
rétek természetvédelmi szempontú kezelését mutatja be. A
Kolon-tó déli és nyugati oldalán változatos, nedves rétek
találhatóak, melyeket magyar
kőris facsoportok tagolnak.

Sajnos hazánkban az ilyen
jellegű élőhelyek kiterjedése
töredékére csökkent a korábbi
évszázadokéhoz képest, és ez
a folyamat még napjainkban
sem állt meg. A tó körüli jó
állapotú gyepek jelentőségét kiemeli azok kiterjedése
és mozaikossága. E gyepek
kezelésénél természetesen a
legnagyobb változatosságot a
legeltetés, és kaszálás kombinálása biztosítja. A következő
három táblán
láthatjuk az
orchideák átfogó jellemzését,
megismerkedhetünk a Kolon-tó nyugati
oldalán, a szárazabb fekvésű
gyepek és telepített nyárasok
orchideáival,
illetve az orchideák védelmére
irányuló tevékenységekről is
olvashatunk. A
hatodik táblán a
láprétek különleges lepkéiről
találunk leírást.
Itt él a vérfű
hangyaboglárka és a szürkés
hangyaboglárka, melyek életciklusa módfelett érdekes és
összetett. Rendkívül fontos
számukra a szaporodásukhoz
szükséges növényfajok jelenléte a területen, melyek a vérfű
hangyaboglárka esetében az
őszi vérfű, a
szürkés hangyaboglárka
esetében a
kornistárnics. Mindkét
faj nősténye a
párzás után e
növények virágaira rakja le petéit.
A hernyókat
valamelyik
bütyköshangyafaj dolgozója szállítja
el a bolyba,
ahol ,,felnevelik” őket.
A tanösvényen továbbhaladva a
hetedik tábla
a Közös-erdőről szól. A
Páhi és Csengőd határában elhelyezkedő Közöserdő a régió
egyik legjelentősebb
természetes
állapotú erdő-

foltja. Az évszázados erdőben
ma középkorú faállományt
találunk. Az állományok magyar kőris, kocsányos tölgy,
valamint fehér nyár és mezei
szil fajokból állnak. Az 1800as évek eleji régi térképeken
és a napjaink légifotóin érdekes megfigyelni, hogy az
erdő alakjában, a tisztások
elhelyezkedésében mennyire
megtartotta jellegzetességeit. Valószínűsítjük, hogy
a Közös-erdő környezetét a
jelenlegi kezeléshez hasonlóan hasznosíthatták a középkorban is. Az utolsó táblán a
Kolon-tó földtani és talajtani
jellemzőiről tudhatunk meg
többet. A kiskunsági, közte a
Kolon-tavi édesvízi mésziszap,
dolomitiszap és édesvízi mészkő képződése egyedülálló
Európában, legközelebbi geológiai párhuzamai Kis-Ázsia
és Közép-Ázsia területén
figyelhetőek meg.
A Közös-erdő kiemelt természetvédelmi értékei miatt a Kolon-tavi bioszféra rezervátum
magterülete, és erdőrezervátum magterület, így fokozottan
védett terület. Az alig 29 ha-os
élőhely rendkívül sérülékeny,
az itt élő fajok érzékenyek a
zavarásra és a taposásra, ezért
nem látogatható. A tanösvényen végig haladva azonban
ízelítőt kaphatunk a terület
hangulatából.
Ez úton is köszönjük a segítséget mindazoknak, akik
hozzájárultak a táblák elkészüléséhez.
További információk: kolonvilag@kolon-to.com

Pókbangó
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„Matematika”
Az a tudomány, amelynek
elméletben kialakult pontos
rendszerei által fel tudjuk mérni, értékelni tudjuk a körülöttünk lévő anyaghoz, de szellemi
világunkhoz is kötött viszonyunkat. A matematikában
„számolunk”, és a számok nem
hazudnak, nem politizálnak, a
valóságot tükrözik, így időszerűen kell beszámolnom, elszámolnom, kiszámolnom azokat
a dolgokat, amelyek városunk
életét gazdagították, illetve
fogják gazdagítani.
Igen, el kell számolnunk azzal,
amink van, amihez jutottunk,
amit elértünk, de úgy, hogy
mielőtt büszkék lennénk eredményeinkre, tudatosuljon bennünk: mindent úgy kaptunk!
Hadd magyarázzam ezt meg
a „Jézuska mesével”, ugyanis
a gyermeknek úgy „adjuk be”,
hogy az ajándékokat Őtőle
kapják, de mi felnőttek közben
tudjuk, - kellene tudnunk! - az
általunk vásárolt ajándékokat
azért vehettük meg, mert volt
egészségünk, mert voltak szeretetteljes ötleteink a kiválasztáshoz, mert vannak egyáltalán
hozzátartozóink, akiket megajándékozhatunk, - karácsonykor. /”Mid van, amit ne kaptál
volna?” I. Korinthus 4:7./
Számoljunk!
Legyen az első egy SZÁMADÁS, beszámoló arról, amivel
valaki felé felelősek vagyunk.
Április nyolcadikán a művelődési házban „Együtt a nebulókért!” címszó alatt szervezett
műsoron vettem részt. Végighallgatva általános iskolánk
tanulóinak műsorát nem csak
arról adhatok számot, hogy
nagyon sok tehetséges gyermekünk van, akiket a szülők
felelősen, áldozatokat vállalva
támogatnak tehetségük kibontakoztatásában, de arról is, hogy
a velük foglalkozó pedagógusok
igazán felelős szeretettel készítették elő a szereplőket, - még
azokat a „mellék-szereplőket”
is, akik kicsit feszélyezetten,
de mégis szépen helytálltak.
A Tanítók Alapítványa és a
Szülői Munkaközösség máskor
is tervezi az ilyen számadás
szervezését, megmutatva azt
aminek örülhetünk és amiért
hálát adhatunk. Eredményes
számadás volt!
Legyen második a SZÁMVETÉS, a lehetőségek felmérése.
Ebben a témában nem egész

városunkat érintő eseményről
számolok be, de az Európát
napjainkban nagyon érintő üggyel kapcsolatos tanulságokat is
tartalmaz. 1978-tól a hollandiai
presbiteriánus egyház képviselői évenként meglátogattak
több református gyülekezetet
Magyarországon azzal a céllal,
hogy természetbeni adományokkal, de hitbeli bátorítással
és saját gyakorlatuk alapján álló
gyülekezet - szervezési tanácsaikkal segítsenek. Nagyon sokat
számított az ő szeretetteljes
törődésük! Ebben az évben
utolsó hivatalos látogatásuk
alkalmával jelentették, hogy
megszüntetik a „Testvériség
Alapítvány”-t azzal a meggondolással, hogy itt nálunk
már minden helyre igazolódott
– a rendszerváltozás előtti
állapotokhoz viszonyítva. Ez
az ő számvetésük. A mi számvetésünk pedig az, e döntésük
kapcsán, hogy – sajnos, - nem
tudtunk minden jó tanácsukat
megvalósítani gyülekezeteink
életében, - ez pedig azt a félelmünket erősítheti meg, hogy
ha mi, hitbeli közellévők és
európaiak nem tudtunk minden
jót átvenni tőlük, mennyivel
inkább nem fognak a távolból
ide özönlő százezrek hasonulni
a mi ősi, európai kultúránkhoz!
Ez utóbbival kapcsolatosan a
legfelsőbb szintű vezetőknek
is meg kellene gondolniuk döntéseiket.
A harmadik számolás az ELSZÁMOLÁS, elszámoltatás,
amely ügyletekről tételes számadást készít., készíttet. Az offshore ügyekről van szó. Az angol
fogalom fordítása: parton túli,
parton kívüli. – Ha számolásról
beszélünk, akkor a pénz-ügyeket sem hagyhatjuk ki!
Azon felül, hogy felháborítóak
az óriási összegű csalások, amelyeknek a lényege, hogy adózatlan pénzeket „parkoltatnak”
olyan országokban, ahol nem
jelentős a pénzvagyon adóterhe.
Hogyan is érint minket ez a
téma? Éppen abból eredően van
közünk, hogy a mérhetetlenül
nagy összegek, amelyekre fény
derült e szabálytalan pénzügyi
akciók lelepleződése kapcsán,
- nem a köz javát szolgálják az
utánuk megfizetett adók formájában. Nem szolgálhatják
egy-egy ország egészségügyi,
oktatásügyi, művelődésügyi feladatait ezek az eltitkolt pénzek.

Jogos a Kormány intézkedése,
hogy Magyarországot érintően
is történjenek elszámoltatások.
Végül hadd álljon egy különös
„számolás” példaként előttünk,
bizonyítva, hogy mennyire
mélységes és bonyolult az élet,
és benne mégis használjuk a
„száraz” matematikát. A LESZÁMOLÁS-ról van szó. Azt
jelenti ez a döntés, hogy jól
meggondoltan, mindent sorra
véve és értékelve szakítunk
valamivel, vagy valakivel. Az
élet egyik legnehezebb feladata
ez. Nem régen jutott el hozzám
egy bizonyságtétel „Miért lettem muszlimból keresztény?”
címmel. Benne egy hithű muszlim házaspár gyermeke, aki
már az Egyesült Államokban
született és orvosi diplomát
szerzett, elmondja lelkének
nagy harcát, amelynek lényege,
hogy milyen erős döntést kellett
hoznia ahhoz, hogy mintegy a
szülők iránti engedetlenséggel
„leszámoljon” az általuk képviselt hittel és életgyakorlattal.
Nabeel Qureshi az illető, aki
mindenki számára érthetően és
példaszerűen tesz bizonyságot
arról, hogyan „győzetett meg”
Allahhal való szakítás után
Krisztus mellett. /Megjegyzem,
hogy ez az őszin te nyilatkozata még a muszlim többségű
migránsok Európába áramlása
előtt született!/
Mondhatnánk, - és mondjuk is,
mert ismerjük a törvényüket,
hogy életével játszik, aki szakít az egyedül igaznak tartott
iszlám hitével! – hogy számítás
szerint nem lesznek tömegével keresztények az Európába bevándorlók sem. Nincs is
ilyen ígéretünk, hogy a világon
mindenki Krisztus-hívő lesz,
de hogy mindenkinek becsületesen készen kellene állnia a
számadásra, az elszámolásra, az
biztos, és mindenkinek bölcsen
kellene számvetést végezni
életének főbb fordulópontjain,
meg, ha szükséges, le kellene
számolnia mindennel, ami zavarja a nyugodt, békességes és
szeretetteljes életre jutásban!
Nagy bölcsesség kell az ilyen
„számolási képességhez”! Segítségként kaptuk a Szent Lelket,
akinek ajándékozási napját pünkösdkor ünnepeljük majd. Legyen
hálaadás ünneplésünkben!
Izsák, 2016-04-17.		
Bérces Lajos
önk. képviselő

Boldog születésnapot!
Sok boldogságot kívánnak
Mezei Károlynak 70. születésnapja
alkalmából:

felesége Marika, nevelt fia Károly, testvérei, unokái és menyei.
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Költészet napján
az irodalomról
A világ arca kékre torzul,
kinézek e lüktető korbul,
megbámulom tarka ruháját,
láncon ugató pénzkutyáját,
vén, kemény arcán a könnyeket,
kopogó mély morse jelet.
Figyelem arcodat kis Hazám!
Szád, ma már korlátolt lett talán?
Most, itt, a tarka nap alatt
mit szólsz, amikor van szavad?
Te is a test himnuszát mondod?
korlátolt lelked attól boldog?
Hat e szavad a lélekfülbe?
hangod, a csipkebokor füstje
hirdeti-e, mit vágy a Lélek?
mondod e vágyad? Szenvedésed?
Van Istened kihez beszélhetsz?
Vagy benned „korszerű” a Lélek?
Nézel avarból fel a fénybe?
Kinek szól a szíved verése?
Míg nyegle a hajlam test igény
korhadt ág úszik víz színén,
Növő hajtások bimbaja mérges,
a lélekanyag durva, kérges!
Tudással edzett új fémtorok
az Írástudók, és Lektorok
dicsérgetik a mammon szavát,
Nem fertőzött meg e világ?
Mit mond a szavad, ha tiszta szó?
Ha hittel, reménnyel biztató?
Rejt-e az árnyékbirodalom?
Élsz e még Tiszta Irodalom?
Magyar Gyuláné 2016. ápr. 11.

ITV - digitális átállás
Mint arról lapunkban többször is
írtunk, nem egyszerű folyamat a
helyi csatorna digitális csomagba
helyezése. Mindenekelőtt azt szeretnénk ismételten tisztázni, hogy
ez a folyamat nem a mi, hanem
a szolgáltató LRT Com feladata.
Nekünk sem jogosultságunk,
sem eszközeink nincsenek ehhez.
Nemrégiben adhattunk hírt arról,
hogy bizonyos típusú televíziók
már megtalálták az ITV csatornát
digitálisan is. A legtöbb típus viszont akkor még nem. Most újabb
fejleményként közölhetjük, hogy
immár minden tévé képes megtalálni az adást, ám ehhez hangolni
kell a készülékeket. Ez két módon
történhet. Automatikus újrahangolással, vagy az 546 MHz-es

csatorna kézi hangolásával. A
teljes automatikus újrahangolás
után a készülék automatikusan
besorolja az ITV-t is, ám a csatornasorrend megváltozik, újra
be kell állítani azt, vagyis, hogy
melyik legyen az egyes, kettes, stb.
helyen. A kézi hangolásnál viszont
nem borul fel a korábbi sorrend,
csupán bővül az újabb csatornával a kínálat. Ami még további
megoldást kíván, az az, hogy a
digitális alapcsomagban is látható legyen a helyi csatorna. Ott
ugyanis még nem látható, csak a
hangja hallható. Összegezve tehát, jelenleg az analóg és bővített
digitális kínálatban jelenik meg
az ITV műsora, a kisebb digitális
csomagban még nem.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik édesanyám

Szegedi Balázsné
Paulen Margit

temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.
Lánya és családja

10. oldal
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Tisztelt Izsákiak!
Május 4-én papírgyűjtést szervezünk. A papírt 717 óráig lehet leadni a Sportcsarnok Kodály Zoltán
utcai gazdasági bejárójánál.
Kérjük támogassák a gyerekeket munkájukban!
Köszönettel: az iskola Diákönkormányzata
Népdaléneklési verseny Kiskőrös
Február 23-án, Kiskőrösön jártunk területi népdaléneklési versenyen.
Két korcsoportban zajlott a megmérettetés, alsó tagozat és felső tagozatosok között. Két népdalt kellett
énekelniük az egyéni versenyzőknek, egy kötelezőt
és egy szabadon választottat. Perjés Etelka 1. osztályos tanuló arany minősítést és a korcsoportjában
III. helyezést ért el. Rácz Réka 3. osztályos tanuló
arany minősítést, Révész Rebeka 5. osztályos és
Perjés Bendegúz 6. osztályos tanulók pedig bronz
minősítést kaptak.
Szép nap volt, a gyerekek boldogan és sok tapasztalatot szerezve tértek haza. Nagyon büszke vagyok
rájuk!
Bíró Jánosné

2016. április 22.
Torna

III. Édes Hanna 3.b
4. évfolyam:
I. Szabó Milán 4.a
II. Zsoldos Márton 4.a
III. Szabó Amanda 4.a 3
Évfolyamonként a három legeredményesebb tanuló
a jakabszállási körzeti helyesírási versenyen képviselheti iskolánkat április 8-án.
Matematika verseny az alsó tagozaton
Iskolánk alsó tagozatán március 1-jén került megrendezésre a matematika verseny. A második, a
harmadik és a negyedik évfolyam legjobb matekosai
mérték össze tudásukat. A következő eredmények
születtek:

Orszgos elődöntő - 4. helyezett csapat
(alsósok)
2016. március 18-án,
Kecskeméten rendezték meg a Torna Diákolimpia országos elődöntőjét. Öt megyéből, a
megyei döntők dobogós
helyezést elért csapa-

Lakos Lajos és Hajma
András holtversenyben
5., Bárdi Áron pedig 4.
helyezett lett.
2016. április 9-én,
Budapesten a Torna
Diákolimpia országos

„Alma-citrom akció”
Csavajda Márta néni szervezésének köszönhetően
március 23-án az a megtiszteltetés érte a 3.b osztályt, hogy részt vehettünk a kiskőrösi rendőrség
„Alma-citrom” elnevezésű akciójában Izsákon. Még

2.évfolyam:
I. Papp Norbert 2.a
II. Botka Vincze Richárd 2.b
III. Molnár Maxim 2.a

az iskolában párokba álltunk, páronként fogtunk
egy almát és egy citromot, majd két rendőrnénivel
kisétáltunk az iskola előtti parkolóba. Izgatottan
vártunk és figyeltünk. Az egyenruhás rendőrnéni
leállította az éppen arra járó autósokat és közúti
igazoltatást hajtott végre. Akinél mindent rendben
talált, annak az autósnak egy almát ajándékoztunk.
Az az autós, akinél valamilyen hiányosság mutatkozott, az egy citromot kapott figyelmeztetésképpen.
Minden autósnak elmondtuk, hogy a biztonsági övet
mindig kapcsolja be és fokozottan ügyeljen a gyerekekre a közlekedésben. Az akció sikeresen zárult,
mert a sok-sok alma mellett csak két citromot kellett
átadnunk. A megmaradt citromokat örömmel fogyasztottuk el az iskolában. A rendőrnéniktől pedig
apró ajándékokat kaptunk. Köszönjük a lehetőséget,
köszönjük az élményt!
3.b osztály (Kállainé Varga Erzsébet of.)
Helyesírási verseny
Minden év márciusában megrendezzük az alsó
tagozaton a helyesírási versenyt, amelynek során
az évfolyamok legjobb helyesírói mérik össze tudásukat. Ebben a tanévben is egy három feladattípust
tartalmazó feladatlapon kellett a résztvevőknek
bizonyítaniuk: tollbamondást írtak, hibás szöveg
javítottak, és egy helyesírási totót töltöttek ki.
A következő eredmények születtek:
2. évfolyam:
I. Dubecz Vanda 2.a
II. Beck Antonella 2.a
III. Csík Iringó Judit 2.a
3. évfolyam:
I. Futó Xavér 3.c
II. Fodor Mirella 3.b

3.évfolyam:
I. Futó Xavér 3.c
II. Fodor Mirella 3.b
III. Tóth Marcell 3.b

Orszgos döntő - 6. helyezett csapat
(felsősök)
tai jutottak tovább erre
a versenyre. Az izsáki tornászok a II. és a
III-IV. korcsoportban
versenyeztek. Az erős
mezőnyben, az összetett
csapatversenyben az alsósaink leszorultak a dobogóról, 4. helyezettként
nem jutottak tovább
az országos döntőbe. A
felsősök összeszedetten
tornáztak, a csapatversenyben a dobogó második fokára állhattak fel.
Ezzel az eredménnyel
továbbjutottak az országos döntőbe! Az egyéni
összetett versenyben

döntőjében korcsoportonként 12 csapat mérte
össze felkészültségét. A
csapatversenyben minimális különbségek
döntöttek a helyezések
sorsáról. Felsőseink 6.
helyezést értek el.
Csapattagok: Alsósok
– Bencsik István, Bognár
Bence, Csépe Bence, Perjés Kenéz, Tóth Marcell
és Hevér Dominik. Felsősök: Bárdi Áron, Hajma
András, Lakos Lajos,
Langó Barnabás, Mózes
László, Vida Jonatán és
Csősz Tamás.
Szabó József

Kézilabda

4.évfolyam:
I. Szondy Anna 4.a
II. Rácz Virág Emese 4.b
III. Szabó Amanda 4.a
Zsoldos Márton 4.a
A harmadik és negyedik évfolyamosok legjobbjai
április 4-én az orgoványi körzeti versenyen képviselték iskolánkat. Szép eredmények születtek.
A 3. évfolyamon 33 induló közül: V. Futó Xavér, X.
Fodor Mirella Hanna.
A 4. évfolyamon 26 induló közül: II. Szondy Anna,
III. Rácz Virág Emese.

2016. április 12-én, Kiskőrösön a Kézilabda Diákolimpia városi döntőjében játszottak, a III. korcsoportosok mezőnyében az izsáki fiú kézilabdások.
Izsáki színekben ez volt az első hivatalos bemutatkozásuk. Egy kicsit megilletődve kezdtek, de a mérkőzések során szép gólokkal lepték meg az ellenfél
csapatokat. Harmadik helyezést ért el a csapat.
Csapattagok: Bárdi Áron, Basa István, Cseh-Szakáll Milán, Csomor Zsombor, Csősz Dominik, Deák
Dominik, Fekete Lajos, Geiger Dávid, Perjés Bendegúz, Perjés Kenéz és Vida Jonatán.
Szabó József

IZSÁKI Hírek
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A május 21-ei pörköltfőző
verseny kiírása
Versenyszabályok:
• Egy csapat min. 3 főből áll, felső korlátozás nincs.
• A nevezők részére a rendezőség csapatonként 5 kg. húst
biztosít, választható marha vagy birkahús.
• A versenyben pörköltet kell főzni. A főzéshez szükséges
eszközt (bogrács, állvány, kés, fakanál, fűszer stb.) a csapatok
hoznak magukkal.
• A szervezők biztosítják a sorszámozott főzőhelyet, vízvételi lehetőséget
• Az értékelést a zsűri a főzőhelyeket végigjárva végzi.
• Az elkészült pörkölt árusítására nincs lehetőség! A kóstoltatás engedélyezett.
• Kizárólag a nevezett csapatok vehetnek részt a versenyben!
• Érkezés és hús kiosztása a főzés napján 7 órától.
• Tűzgyújtás 8 órakor.
A verseny értékelése díjazása
• A csapatokat zsűri értékeli. A zsűri döntése megfellebbezhetetlen.
• Legfontosabb szempontok: Az elkészített étel íze, színe,
állaga, összhatása.
• Különdíjban részesül egy csapat a főzőhely díszítettsége és
ötletessége, valamint a csapat egységes megjelenése okán.
• Eredményhirdetés időpontja, helye: 2016. május 21.
13:30 óra
• A résztvevő csapatok emléklapot kapnak, az 1-3 helyezett
csapat: kupát és oklevelet kap, két kategóriában marhapörkölt és birkapörkölt kategóriában.
• 1 kupa és oklevél kerül kiosztásra a Legkreatívabb Csapat
részére.
Nevezni Izsák Város honlapján www.izsak.hu, Facebookon
az eseménynél, valamint személyesen Bak Nándor aljegyző
irodájában. Nevezési határidő: 2016. május 17.
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Kipróbált receptek
Gombás galuska sajttal töltve
Hozzávalók 4 darabhoz: 40 dkg liszt, 2 db
tojás, 2 dl tejföl, 10 dkg reszelt sajt, 5 dkg
hagyma, 0,5 dl olaj, 20 dkg erdei csiperke
(vagy tetszőleges más gomba), só, 1 teáskanál
finomra vágott kakukkfű, 1 teáskanál finomra
vágott petrezselyem, őrölt bors, 1–2 dkg vaj
Elkészítés: A lisztből, tojásból vízzel és
sóval galuskatésztát készítünk. Forró, sós
vízbe szaggatjuk, majd leöblítjük. Ha van rá
lehetőség, tésztába szárított, őrölt gombát is,
hogy még ízletesebb legyen. A megtisztított
hagymát finomra vágjuk és olajon megfuttatjuk. Rátesszük a megtisztított, megmosott,
vékonyra szeletelt gombát. Erős tűzön 2–3
percig pirítjuk, majd sózzuk, borsozzuk, és
az összevágott fűszerekkel is megszórjuk.
Rövid ideig összepirítjuk, és a tűzről levéve
összekeverjük a galuskával meg a tejföllel.
Kivajazott hőálló tálba tesszük, megszórjuk
reszelt sajttal, és 200 C-fokosra előmelegített
sütőben pirosra sütjük. Amikor szép a teteje,
kivesszük és tálaljuk.
Tárkonyos lasagne
Hozzávalók: 25 dkg csiperkegomba felszeletelve, 1 gerezd fokhagyma, 1 db póréhagyma, 1
dl zöldségleves-alaplé, 1 dl tejszín, 2 kiskanál
tárkony, 4 db lasagnelap, só, bors
Elkészítés: A lasagnetésztát sós vízben feltesszük főni. A gombát kevés olívaolajon megpároljuk, hozzáadjuk a felszeletelt fokhagymát és
póréhagymát, majd meglocsoljuk az alaplével.
Mikor az alaplé kissé elpárolgott, hozzáadjuk
a tejszínt, és 3-4 percig közepes lángon főzzük.
A kész elegyhez hozzáadjuk a megfőtt tésztát,
majd legvégül a tárkonyt, és jól elkeverjük.

Töltött gomba

Hozzávalók: 12,5 dkg mozzarella, 30 dkg krumpli, 20 dkg paradicsom, 30 dkg gomba, 1 fej lilahagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1,5 dkg kapribogyó,
3 dkg fekete olajbogyó, 1 dkg friss bazsalikom,
olívaolaj, só, bors
Elkészítés: A zöldségeket megmossuk és megszárítjuk. A lila hagymát apróra vágjuk, a paradicsomot, a mozzarellát és a bazsalikomot felaprítjuk.
A fokhagymát egy kés lapjával szétnyomjuk, az
olajbogyót karikákra, a gombák törzsét pedig
kockára vágjuk. A sütőt 200°C-ra előmelegítjük.
Sütőpapírral kibélelünk egy tepsit, és ráhelyezzük a felszeletelt krumplit. Meglocsoljuk egy kis
olívaolajjal, majd megsózzuk és megborsozzuk.
Nagyjából 20 percig sütjük, vagy addig, amíg jó
sültek és kellően ropogósak nem lesznek. Egy
keverőtálban összekeverjük a paradicsomot, a
bazsalikomot, a kapribogyót, az olajbogyót és
2-3 evőkanál olívaolajat. Jól átkeverjük, majd
hozzáadjuk a hagyma felét is, majd megsózzuk
és megborsozzuk. Tálalásig félretesszük. Egy
másik keverőtálban elkészítjük a gomba töltelékét. Összekeverjük a felkockázott mozzarellát, az
apróra vágott gombaszárakkal és a maradék lila
hagymával. Hozzáadjuk a felaprított fokhagymát
is. Megsózzuk, megborsozzuk. Kivesszük a sütőből az elkészült krumplit. Átrakjuk a tepsiből egy
tányérra, és tálalásig melegen tartjuk. Megtöltjük
a gombafejeket a töltelékkel és egy másik sütőpapírt teszünk a tepsibe. A megtöltött gombákat
a tepsire tesszük, meglocsoljuk a maradék olívaolajjal, és a sütőbe tesszük. Kb. 15 percig sütjük,
illetve addig, amíg a sajt megolvad benne, és a teteje szép aranybarna nem lesz. Minden tányérra
teszünk a sült krumpliból, mellé rakunk egy-egy
gombát és a paradicsomos-kapris szószt.

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
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

Április 27. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: ITV Híradó (ism.)
Április 28. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Gazdaesték – A szőlő
és a víz
Május 4. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Gazdaesték – A szőlő és
a víz (ism.)
Május 5. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: IKEM előadás: Hegedűs Zoltán vetítéses előadása
„Szíriai úti beszámoló” címmel.
Május 11. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Esti vendég – Marosi
Hermina
Május 12. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Oltalom Alapítvány
előadása
Május 18. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:35: Esti vendég – Marosi
Hermina (ism.)
Május 19. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: „Lehullott a rózsalevél” - nótaműsor

APRÓHIRDETÉSEK
Bálás ruha és cipő vásárt tartunk május 13-án pénteken 811-ig az izsáki művelődési házban. Nagy választékkal, alacsony
árakkal várjuk vásárlóinkat!
Izsák központjában 3 szobás ház, nagy kerttel (szőlő) eladó
Érd.:20/498-0431
Izsák, Attila utca 19. sz. alatti családi ház eladó (beköltözhető
állapotban). Érd: 70/331-2003

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Antal Barbara Jennifer (anyja neve: Antal
Anita), Orbán Lara (anyja neve: Spiegelberger Krisztina),
Soós Viktória Jázmin (anyja neve: Dudás Melinda)
Házasságkötés: Páli Szabolcs és Páli Andrea, Takács
Imre és Rácz Bernadett, Kozák Tamás és Csecsetka
Mária
Meghaltak: Mezei Gábor – 92 éves – Izsák, Fürst Sándor
utca 1., Horváth Kálmán – 71 éves – Izsák, Mező utca
103., K. Szabó Béla – 81 éves – volt izsáki lakos (Kodály
Zoltán utca), Juhász Lászlóné sz: Prikkel Jusztina – 76
éves – Izsák, Mátyási József utca 8., Kovács János (volt
honvédségi sofőr) – 74 éves – Izsák, Kiss János utca 10.,
Dávid Jenő – 64 éves – Izsák, Mező utca 76., Tóth Kálmán
– 65 éves – Izsák, Kossuth Lajos utca 89/A., Sponga János – 88 éves – Izsák, Mező utca 90., Ács Lajos – 91 éves
– Izsák, Mátyás Király utca 7., Kállai Dezsőné sz: Takaró
Etelka – 88 éves – Izsák, Rákóczi utca 12.
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