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Ilyen lesz az új iskola
A látványterv a Kossuth és Gorkij utcák
sarkáról látható homlokzati képet mutatja.
Az épület két fő funkcionális egységre tagolódik, az iskolaépületre
és a tornacsarnokra.
Az épület megjelenésének fő formálója a
lapos tetős forma és a
barátságos, zömében
törtfehér és világos barna alapszín lesz. Az iskolában 24 tanterem, 8
csoportterem lesz három
szinten elosztva. Plusz
rajz, nyelvi, számítástechnikai, technika,
természettudományos,
ének szaktantermek. A
tornacsarnok mellett
egy féltornaterem és
erőnléti gyógytestnevelő
terem is helyet kap. A
komplexum része lesz
egy városi könyvtár is.

Jubilánsokat ünnepeltek az Ezüst Gólyák

Háromszázötven
esztendőnyi házasság

A címbeli meghökkentően nagy szám láttán nyilván azt gondolják, hogy az
tévedés, hiszen nagyon is
véges emberi létünk okán
aligha dicsekedhetne bárki is ekkora számmal. A
viccesebbek pedig nyilván
azt is hozzáteszik, ez még
gombócból is túl sok lenne, hát még házasságból!
Megnyugtatásul rögtön
az elején rögzítsük, ez a
három és félszáz év hét
felé oszlik. Ugyanis hét
olyan pár ünnepelte, illetve ünnepli ez évben félévszázados házassági jubileumát, akik az Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub tagjai. A
klubról köztudott, hogy
minden jeles évfordulót,
eseményt nyilvántartanak
és megünnepelnek, így a
jubiláló házaspárok tiszteletére is közös ünneplést

szerveztek.
Árvai Istvánné klubvezető köszöntőjében egyebek
mellett arról szólt, hogy
ötven esztendő nem egy
futó pillanat, s az ünnepeltek között vannak,
akik a huszonkét éve
alapított klub tagjai már a
kezdetektől, így elmondható, hogy közös életük
közel felét a klubban és
a klubtagokkal is együtt
töltötték.
Podmaniczki Imre plébános áldásában kiemelte, hogy életkorunk, még
akkor is ha sok évtizeddel
mérik, nem érdem. Azt
kaptuk, az van. Az állhatatos kitartás, a hűség és
a szeretet megtartása az
érdem, mert ez tőlünk
függ. Az ünnepeltek kitartottak szeretetben,
küzdelemben, egymás

terheinek hordozásában.
Ez követendő példa lehet
sokak számára.
Dr. Bozóky Imre alpolgármester köszöntőjében
egyebek közt arra emlékeztetett, hogy a mai
világ furcsa és sokszor
érthetetlen, hiszen az újságban, rádióban, tévében
igen gyakran nem azokról
beszélnek, akik házasságban élnek, hanem arról,
hogy két férfi vagy két
nő hogyan tudna együtt
élni. E helyett inkább
azokról kellene beszélni
és azokat a pozitív példákat kellene emlegetni,
akik elhatározták, hogy
együtt élik le az életüket
házasságban, gyermekekkel, unokákkal. Mert
ezek az előrevivő, a jövőt
megalapozó példák.
Folytatás a 3. oldalon.

Három Határ Találkozó

A Tegyünk Izsákért
Egyesület kezdeményezésére, a Tegyünk Fülöpszállásért Egyesülettel és a Soltszentimre
Ma Közéleti Egyesülettel együttműködve
2014-ben jött létre az
első Három Határ Találkozó, Izsák, Fülöpszállás és Soltszentimre
közös határpontján. A
három település lokálpatrióta egyesületei
által megvalósított és
ápolt kezdeményezés
e települések lakóinak
barátságát hivatott jelképezni és erősíteni. Az
azóta minden év májusában e helyszínre
tervezett találkozók is

ezt szolgálják.
Céljaik közösek:
- E tevékenységének
jobb megismerése és tapasztalatcsere az egyesületi munkában.
- közös pályázati lehetőség kihasználása.
- Turisztikai útvonalak
és programok kialakítása.
- Természeti értékeink
védelme.
- A Kiskunsági Nemzeti
Park és a Kiskunsági
Madárvédelmi Egyesület törekvéseinek támogatása.
Az első találkozó alkalmával a helyszínen
honos és védett háromszirmú homoki nőszir-

mot választottuk jelképünkké. 2016. április
23-án a Három Határ
Együttműködés elnevezésű 43 km-es tanösvény
és túraútvonal kiindulópontját jelző táblákat
helyeztünk el a közös
határponton. A 11 órai
kezdésre túra keretében
érkeztek a résztvevők. A
települések polgármesterei, a nemzeti park
munkatársai és az egyesületek vezetői köszöntötték a résztvevőket. A
délutánba nyúló, jó hangulatú beszélgetés után
mindenki jó élményekkel tért haza, azzal, hogy
jövőre újra találkozunk
a közös határponton.

IZSÁKI Hírek
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az
Izsáki Általános Művelődési Központ intézményvezetői
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 2016. augusztus 1.
napjától 2021. július 31. napjáig.
A munkavégzés helye: 6070 Izsák, Kodály Zoltán u. 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó feladatok:
Az intézményvezető feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és óvodapedagógusi
szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 98.§(8) bekezdésében meghatározott végzettség.
- Cselekvőképesség.
- Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
- Óvodapedagógus/pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
- Óvodapedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
- Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazott
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata.
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen
előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem
teszi lehetővé.
- Szakmai önéletrajz.
- A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló
dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével).
- Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.
- Nyilatkozik arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.
- Amennyiben a pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása
a tanulmányok várható befejezéséről.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás
legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 5.
A pályázati kiírással további információt Bagócsi Károly
címzetes főjegyző nyújt a 76/568-062-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton a pályázatnak Izsák Város Polgármesterének
címére történő megküldésével (6070. Izsák, Szabadság tér 1.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését:
Izsáki Általános Művelődési Központ intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése
után Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (www.
kozigallas.hu)
- Helyben szokásos módon (ITV, hirdetmény)

2016. június 24.

Helvécia-Izsák Térsége Szőlő- és
Bortermelőinek Mezőgazdasági
Szövetkezete
Tájékoztató
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)
Tisztelt Tagjaink!
Rövid beszámolóval tájékoztatjuk azon tagjainkat, akik
az igazgatóság ülésen, illetve a
közgyűlésen nem tudtak jelen
lenni. Az igazgatósági értekezletre 2016. május 23.-án, a
közgyűlésre 2016. május 27.-én
került sor.
A 2015. március 6.-án alakult
új szövetkezetet a cégbíróság
2015. április 29.-én jegyezte
be. A szövetkezet alapításának
célja a korábbiakhoz hasonlóan a tagok által megtermelt
szőlő- és bortermék integrált
értékesítésének megszervezése,
a tagok jövedelmi viszonyainak
javítása, a tevékenységhez kapcsolódó piaci munka nonprofit
jellegű formában való végzése.
Az alapítók a 2015. évre a
következő kiemelt feladatokat
határozták meg. Minimum 100
millió forint nettó árbevétel
elérése. A taglétszám bővítése,
minimum 400 ha terület- integráció megvalósítása. Hatékony
érdekérvényesítő képesség
kialakítása. Tagsági jövedelem-termelő pozíció folyamatos
erősítése, pénzügyi likviditás,
tartós biztosítása.

A kitűzött célok a beszámoló
időszakában az alábbiak szerint
realizálódtak.
A 20 fős alapítói taglétszám 143
főre bővült. A tagság által művelt
ültetvényfelület 540 ha. A tervezett 100m Ft nettó árbevétel
tényadata 297m Ft. Tagjaink
3419 tonna szőlőt értékesítettek
a szövetkezeten keresztül. Az
átlagár 85,55 Ft/kg volt a vörös és
fehér szőlőkre vetítve. 2014-ben
ez az átlagár 80,98 Ft/kg volt. A
betakarított szőlő minősége cukorfok tekintetében lényegesen
jobb volt, több mint 2,5 mustfokkal meghaladva a 2014. évi
átlagot. A korai illatos szőlőfajták
(Irsai, Cserszegi) felvásárlásánál
kartelgyanús helyzet alakult ki,
igen nyomott áron (80-90 Ft/kg
között) kerültek ezek a fajták
felvásárlásra, amelyek a korábbi
években mindig 100 Ft/kg feletti
áron kerültek értékesítésre.
Szakmailag teljesen nonszensz
helyzet alakult ki, mivel a szüret
második felére a Bianca szőlőfajtát, mint tömegfajtát, magasabb
áron kezdték felvásárolni, mint
a minőségi fajtákat.
A kisebb ültetvényfelülettel
rendelkezők száma egyre csök-

ken. Az ültetvénytelepítési
kedv elsősorban azokra a tagokra korlátozódik, akik hosszabb
távon is szőlő-borral kívánnak
foglalkozni.
A tagság az alapszabályban meghatározott 1%-os működési költség hozzájárulást megfizette.
A szövetkezet a 2015. évi
gazdálkodását a társasági adó
megfizetése után nyereségesen
zárta.
Az AKG-ra az előző kiírás során nagy volt a túljelentkezés,
nem mindenki jutott támogatáshoz, illetve aránytalanul
oszlott meg a forrás az ágazatok
között. Ezért újabb, 40 milliárd
forintos alapot nyitnak meg a
kertészeteknek és az állattenyésztőknek. A kertészeknek
szánt pályázat már a nyáron
kiírásra kerülhet.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, telefonon,
vagy interneten is (helizsmgsz@
gmail.com, vagy a sandor.kaplany@t-email.hu) kereshetnek
bennünket. A www.aranysarfeher.hu weblapon is igyekszünk
friss információkkal segíteni
tagjaink tájékozódását.
Vezetőség

Együtt, … tanácsok a nyári szünetre
Fantasztikusan csodálatos az
élet, mert amikor az ember azt
gondolja, hogy kifogyott egy
egész város-közösséget érintő témából, akkor döbben rá a fontos
mondanivalóra. Az „EGYÜTT”
ereje a közös gondolkodásban
és munkálkodásban mindenki
számára egyértelműen igazolt, az
élet minden területén. Kitekintve
a nagypolitikára, talán az egész
világot érintő kérdés eldöntése:
maradjon-e Anglia az Európai
Unió része, szintén az együtttéma fontosságát bizonyítja. Egy
biztos, és ez az, hogy az együtt
munkálkodás mindenképpen
hasznosabb, mint az egyéni
döntések alapján folytatott igazgatás, hiszen így az egésznek kis
részeiben meglévő adottságok
nem érvényesülhetnek.
Jó volt hallani az európai bajnokságon résztvevő magyar
labdarúgó válogatott csapatkapitányának a kezdeti eredmények
utáni nyilatkozatát, amelyben
elismerte, hogy a lelátókon lelkesen bátorító magyaroknak, de
eredményeikre az egész országban nagy figyelmet szentelőknek
egysége, szeretete hozta meg a
talán nem is remélt sikereiket. Az
„együtt” értéke ebben az esetben
az egész ország és világ előtt lett
dokumentálva!
Ahogy a címből is kitűnik, szeretném, ha nem a kezdeti példa
szerinti szinten, hanem a nyári
iskolai vakáció alatt, amikor a
családok a tanítási szünet miatt,
de a kivett szabadságolások miatt

is, a maguk kis, intim közösségeikben többet vannak, vagy többet
lehetnének együtt, - kialakulhatna egy igazi, építő, pihen-tető
egymás iránti szeretetet gazdagító együttlét. Az év munkás
hónapjaiban – családon belül is
keveset vannak együtt a tagok,
hiszen mindenki a maga dolgával,
feladataival van elfoglalva úgy,
hogy csak a legszükségesebb szóbeli, - legrosszabb esetben: írásos
– közlés történik a családtagok
között. Valószínű, nem látom túl
sötéten, de az a gyanúm, hogy
annyira elszoktunk a különben
normális élet jellemzőjeként ismert együttlét szükségességétől,
hogy szinte félünk ha egyszer
„nyakunkba szakad” a megszokott feladat-nélkülisében az
ilyen-olyan közösségi szintű társ.
A kérdés: miért, és hogyan örüljünk ennek? Hogyan használjuk
fel mindannyiunk épülésére?
Néhány fontos és feltétlenül
tudott, de mégsem elég figyelmet
szentelően értékelt dolgot hadd
ajánljak a Kedves Olvasónak:
1. Nagyon nagy érték az IDŐ!
Gyorsan elmúlik nem csak a nyári
szünet, de az élet is. Úgy válik maradandó értékek kialakulásának
segítőjévé, ha benne az ajándékba
kapott családtagjaidat szereted.
Azt jelenti ez, hogy az együttlét
„közelségében” el tudod fogadni
az ő másságukat, ugyanis minél
több időt töltünk együtt, annál
jobban kiderülnek a már „nagyon
jól ismert” hozzátartozóinkról
– akár meglepetés szerűen, - olyan

dolgok, amiknek feldolgozása
feltétlenül szükséges az igazi közösség kialakulásához. Fiatalok
által tervezett közös nyaralások
közben is figyelni kell erre bölcsességgel. Nagyon becsüljük meg az
együtt töltött időt!
2. Nagyon nagy érték maga
az ÉLET! Nem hiába intenek
a közlekedés irányítói is arra,
hogy vigyázzunk egymásra. A
szórakozások közben sok meggondolatlan ötlet, vagy felelőtlen
viccelődés veszélyeztetheti ember-társunk életét. Mindenkinek
csak egy élete van!
3. Nagyon nagy érték a TÁRS!
Legyen az családtag, vagy munkatárs, vagy barát, mindenképpen azért kerülünk össze velük
az élet nagy folyamában, hogy
segítsük egymást. Így az legyen
a legfőbb feladatunk, hogy megismerjük az ő terheiket, és nem
erőszakosan beleavatkozóan, de
„jó lélekkel és készségesen” - /
ahogy az egyik cserkész-törvény
tanítja/, igyekezzünk terheikből
önzetlenül magunkra vállalni.
4. Nagyon nagy érték a BÉKE!
Ne sajnáljunk nagy áldozatokat
hozni annak érdekében, hogy az
együtt töltött időnek és az egymáshoz tartozás értékének, de
életünk hasznosságának feltételeit semmi se veszélyeztethesse.
E témákat ajánlva szíves figyelmükbe, kívánok hasznos,
közösségeket építő, békességes
nyaralást!

Bérces Lajos
önkormányzati képviselő
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Izsákiak a foci Eb-n
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Jubilánsokat ünnepeltek az Ezüst Gólyák

Háromszázötven
esztendőnyi házasság

Folytatás az 1. oldalról.
A jubiláló párokat arra kértük jellemezzék
néhány rövid gondolattal az elmúlt ötven
évüket. Íme:
Zombori László & Németh Erzsébet
A felvétel válogatottunk Izlanddal vívott marseillei mérkőzésén készült. A számunkra jól végződött meccs kiváló, az
eredményt is befolyásoló hangulatához, izsáki szurkolók is
hozzájárultak, amit a füstös háttérben lévõ zászlón olvasható
Izsák felirat is igazol. A petárda viszont természetesen, nem
izsáki...

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...a foci Eb. okán azok is megnéznek egy-egy
meccset - legfőképp amelyekben a mi válogatottunk is érdekelt -, akik amúgy nem rajongói
a
sportágnak. Így vagyok ezzel én is. A jól induló
magyar szereplés még fokozza is érdeklődésünket. A megnőtt érdeklődés pedig automatikusan hozza magával a
vélemények özönét, amelyek között igazán furcsákat is találhatunk. A legvadabbak ezek közül azok, amelyek kemény politikát
kovácsolnak csapatunk szerepléséből. Mivel a miniszterelnök
köztudomásúan nagy híve a futballnak, ellenzéki orgánumokban
szinte kötelességszerűen arról folyik a polémia, hogy egy a mostani
kormánnyal nem szimpatizáló magyar futballkedvelő, szurkolhat-e,
sőt szabd-e szurkolnia a nemzeti csapatnak, mert ezzel valójában
Orbán Viktor rendszerét élteti. Olyan elképesztő „agymenések”
futnak e témában az ellenzéki médiában, hogy komolyan felmerül
az emberben a kérdés, ez most vicc, vagy komoly? Aztán kiderül,
hogy részükről véresen komoly. De miért is csodálkozunk, hiszen
így megy ez nálunk.
Gondolom, nem okozok túl nagy meglepetést azzal sem, ha elárulom, hogy a velünk nem szimpatizáló külföldi sajtóban is igazi
gyöngyszemekre lelhetünk. Például az osztrák Weekend című magazin az osztrák-magyar meccset beharangozó cikkének a következő
címet adta: „Gut gegen Böse”, vagyis „A jó a gonosz ellen”. Természetesen a gonoszok mi vagyunk, sőt a cikk megfogalmazása szerint
alattomosak is, akiket az ő válogatottjuknak kegyetlenül meg kell
leckéztetnie. Alcímnek a sokat sejtető „Mehr als Spiel”, vagyis „Több
mit játék” kitételt is odabiggyesztették. Jelezvén, hogy alaposan
meg fognak alázni bennünket, nem csak a pályán (az könnyű lesz,
hiszen szerintük gyengék vagyunk), hanem egyúttal odavágnak a
„gonosz, tekintélyelvű magyar futballállamnak” is. Egyebek mellett
a migráns ügyben képviselt álláspontjáért. A cikkhez mellékelt fotón,
szintén nagyon beszédesen, Christian Kern új osztrák kancellár néz
zordan farkasszemet Orbán Viktorral.
Gondolom, a „sógorok”, a 2-0-ás zakó után még gonoszabbaknak
látnak bennünket. Utálatuk is nyilván erősödött, pedig közös
történelmünk során, az ellenünk elkövetett húzásaik miatt erre
nekünk lényegesen több és nagyobb okunk volna. De ne ragadjunk
le az osztrákoknál. A londoni Daily Mail is dobott egy erőset. Abban
simán lenácizták a magyar szurkolókat az Izland elleni mérkőzés
kapcsán. Tették ezt a csapatot biztató olyan szurkolói karlendítések miatt, amilyennel az izlandiak is biztatták saját csapatukat,
meg ahogyan ez a többi meccsen is történik. A dolog képtelenségét
csak növeli, hogy egy héttel korábban éppen az angol szurkolók
romboltak, verekedtek más szurkolókkal ugyanott, ám mégis a
magyarok a nácik.
Gondolom, sőt látom az országos eufóriából, a szurkolói teraszok
hangulatából, a fellobogózott autók, házak látványából, hogy akik
tényleg szeretik a focit, valóban büszkék arra, hogy több mint négy
évtized után végre kontinens bajnokságon játszik válogatottunk, s
felhőtlenül szeretnének örülni. Örülni a kijutás tényének, az eddigi
jó szereplésnek, meg annak, hogy valamiben végre igen sokan egyet
tudnak érteni e hazában. Tudva persze azt is, hogy nem mi fogjuk
megnyerni a viadalt, de a részsikerek is szépek, s abba se rondítsanak
bele sanda szándékú bajkeverők. Még akkor sem, ha mindezzel jól
láthatóan maguknak rugdossák az öngólokat, hiszen borongásukban
látványosan magukra maradtak. A többség - pártállástól függetlenül
- önfeledten ünnepel, s nagyon nem díjazza, hogy valakik ezt az
örömöt is el akarják rontani...

legnagyobb élményünk a két fiunk és a két unokánk érkezése volt. Velük közösen lett teljes és
szép az életünk.
Újszászi Károly & Tüskés Klára
Elég gyorsan eltelt ez az ötven év. Volt
benne sok-sok küzdelem, három gyermeket
neveltünk fel. Annak idején a mi nászutunk
a szőlőben kezdődött csak tíz évvel később
tudtunk elmenni egy igazira. Nagyon örülnénk
ha a mai fiatalok is úgy tolerálnák egymást,
ahogy mi tettük az öt évtized alatt, mert mi
tényleg jóban-rosszban kitartottunk egymás
mellett.
Rácz Sándor & Nagy Katalin

A gyerekek születése és az unokák érkezése ami
nagyon-nagyon boldoggá tett bennünket. Ez az
ötven év nagyon gyorsan elillant, pedig ha jól meggondoljuk nem volt ez kevés. Azt is elmondhatjuk,
hogy viszonylag simán telt el ez az öt évtized.
Bakonyi Dezső & Vida Eszter

Azt mondjátok, hogy ötven éves házassági
évfordulónk van. Mi nem hisszük, mert mi
most esküdtünk. De félre a tréfával, rövid
volt ez az ötven év. Úgy gondoljuk, ennek az
eltelt időnek az volt az egyik biztos összetartó
titka, hogy az öt évtizedben nem volt egyetlen
esti lefekvés sem búcsúpuszi nélkül. Haraggal,
megbántottsággal nem érhetett véget egyetlen
napunk sem.
Molnár József & Takács Erzsébet

Ha számszakilag nézzük az ötven év az nagy idő,
de ha a házasságunkra gondolunk, akkor meglepően
gyorsan elszaladt. Úgy gondoljuk, s gondoltuk mindig, hogy ami elromlott azt meg kell javítani. Nem
eldobni, vagy kicserélni. Így van ez a közös élettel is.
Tudni kell azt, hogy ember hiba nélkül nincs, ezért
türelem kell egymáshoz, s a közös élethez. Ha ez
megvan, akkor sikeres évtizedek elé nézhet bárki.
Bránya György & Tyapak Erzsébet

El kell fogadni a másikat erényeivel, hibáival
együtt. Tűrni is kell és meg kell beszélni sok
mindent, mert ezek nélkül nem működik egyetlen házasság sem. Tervek is kellenek, amiket
közösen valósítunk meg, mert ezek is összetartó
erőt jelentenek. Ebben az ötven évben az volt a
legnagyobb öröm, hogy lett két fiunk, van négy
unokánk és két menyünk.
Mezei László & Lantos Julianna
Nagyon rövid volt ez az ötven év, de mégis sok
minden történt ezalatt velünk, körülöttünk. A

Ez az ötven év gyorsan eltelt felettünk. Volt ebben
mindenféle. Jó is rossz is, mert mint minden házasságban nálunk is volt öröm is, bánat is. Nincs nagy
titka a hosszú házasságnak, „csupán” szeretettel,
hűséggel kell egymás iránt lenni nemcsak a kezdetekben, hanem végig a hétköznapokban is.
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Elhunyt Izsák legidősebb polgára
Június 20-án meghalt Janik Józsefné Fejszés Mária,
városunk legidősebb polgára. Marika néni augusztus 29-én töltötte volna be
105. életévét. Tavalyi, 104dik születésnapján azzal
köszöntöttük lapunkban,
hogy idén a 105-diken is
találkozunk majd, s arról is
beszámolunk. Erre jó esély
volt, hiszen Marika néni
magas kora ellenére igen jól
tartotta magát, még a ház
körüli munkát, benne a kertgondozást is maga végezte.
Szemüveg nélkül olvasott,
mobiltelefonozott. Most sem
volt különösebben beteg. Ám
az emberi kor véges, s most
neki is mennie kellett. Jó
ember volt, mindazok, akik
ismerték így emlékeznek
majd rá, amint családtagjai
is, ahogy ez az alábbi írásból
is kiderül.
Marika néni emlékére
2016. június 20-án meghalt
Janik Józsefné Marika néni
104 évesen (két hónappal
105. születésnapja előtt),
aki Izsák legidősebb polgára
volt. Nagyon szeretetreméltó és különleges személyiség
volt, nemcsak a kora miatt.
Egész életében két dolog éltette: a munka és a gyerekek
szeretete.
Nem volt egyszerű és könnyű élete. Izsák és Ágasegyháza között élt tanyán
gyermekkorában és kilométereket kellett gyalogolnia
ahhoz, hogy iskolába járhasson. Az iskola mellett
rendesen kivette a részét a
ház körüli munkákból, a húgai ellátásából (nagyanyám
10 évvel volt fiatalabb nála).
Számára természetes volt
az, hogy biciklivel vigye a
terményt a kecskeméti vagy
a szabadszállási piacra. Amikor muszáj volt, elvégezte
még a „férfias” munkákat
is, pl. megtanult permetezni.
Nagyokat nevettünk, amikor
elmesélte, hogy amikor először permetezett életében,
valamiért lehajolt és a teli
permetezőgépből a permetlé
mind a nyakába ömlött és
végigcsurgott a hátán, ő is
megfürdött benne.
A XX. század történelmi
eseményeit ő megélte, ezért
más volt hallgatni őt, mint
a történelem tankönyvből
tanulni. Például sokszor
beszélt a II. világháború
végén az állandó bujkálásról az orosz katonák elől,
akik egyszer rá is lőttek, de
szerencsére nem találták el.
Vagy amikor egyszer télen
éppen hajat mostak a húgaival, és akkor kellett átmenekülniük másik tanyára,

és mire odaértek, megfagyott
a hajukban a víz.
Amikor cselédként dolgozott
először Kecskeméten, majd
Budapesten, akkor is a családját segítette. Sokszor megvette, amire éppen szükségük
volt. Maga varrta a saját és a
húgai ruháit is. Soha nem panaszkodott, hanem dolgozott,
elvégezte, ami feladata volt.
Öreg korában is sokszor
meglepett minket azzal, hogy
például nekiállt meszelni a házát. 5-6 évvel ezelőtt, amikor a
„fiúk” hasogatták a télire való
tüzelőt és a helyére pakolták,
akkor végig arról beszélt,
hogy mit fog ő csinálni a télen,
ha elveszik a munkáját. Vezetékes víz és gázfűtés nem volt
a házban, ahol lakott, mert
ragaszkodott az udvarában
lévő kútnak a vizéhez, a sparherdhez a konyhában. Ugyanakkor használta a „modern
technikát” is, szerette nézni a
tévét, főleg a helyi csatornát.
100 éves korában kapott egy
mobiltelefont, amit megtanult
kezelni (a vezetékes telefont
nem mindig hallotta meg, ha
kint volt a kertben). Utolsó
beszélgetésünk alatt is arról
panaszkodott, hogy nem bír
már úgy és annyit dolgozni,
ahogy szeretne.
Marika néni másik példaértékű tulajdonsága a gyerekek
okos szeretete volt. Bár 58
éves korában ment férjhez,
így saját gyermeke nem született, férje fiát, unokáját sajátjaként szerette. Besegített
húgainak is azzal, hogy vigyázott a gyermekeikre. Aztán
következő generációként az
unokatestvéreimre és rám is.
Az én gyermekeim születése
után sokszor elmondta, hogy
csak 20 évvel lenne fiatalabb,
nyugodtan rábízhatnám őket.
Szívesen mesélt nekik arról,

amikor a nagyapjuk kicsi
volt, a gyerekek kedvenc
történetei az ő életből vett
meséi voltak (főszereplői
„Acika” és „Küszmama”).
Nemcsak rokon gyermekeket
istápolt, a szomszédjában élő
gyerekek is szerettek nála
időzni. Most élete végén is
azt mesélte örömmel, hogy a
szomszédban élő öthónapos
kisfiú hogyan mosolyog rá.
Ez az önzetlen szeretet és
a munka kortalanná tette
őt, nála más léptékű volt az
idő. Hozzá nem lehetett csak
„ötpercre” beugrani, mert
jó volt vele beszélgetni. A
családi ünnepeken is, amikor
eljött, egy idő után mindenki
az ő történeteit hallgatta.
Az egyik kedves élményünk
ezzel kapcsolatban, amikor 2
éve a családi névnapozáson
keresztapám azt mondta,
hogy olyan szép az idő, ő
elmegy sárkányrepülőzni.
Marika néninek felcsillantak a szemei, hogy milyen
jó lehet repülni, milyen jó
lenne kipróbálni. Keresztapám próbálta rábeszélni,
hogy menjen vele, persze
viccelődtünk is, hogy ez nagy
szenzáció lenne, tévébe illő,
valaki 102 évesen próbálja
ki a sárkányrepülőzést. Marika néni kedvesen elmosolyodott, majd azt mondta:
„Tudod, Petikém, ha ezt 60
évvel ezelőtt mondtad volna, akkor biztosan felültem
volna a sárkányrepülőre.”
Erre kitört a nevetés, mert
60 évvel azelőtt keresztapám
csak 4 éves volt, maximum
a papírrepülőt tudta volna
irányítani…
Köszönöm a Jóistennek azt,
hogy közelről ismerhettük őt,
hogy példát vehetünk az életéről. Nyugodjék békében!
Perjésné Kiss Etelka

2016. június 24.

Megemlékezések,
évfordulók

Az ember életében több sorsfordító esemény követhető nyomon egy emberöltőnyi időben. A
családi események, évfordulók
mellett a közösség életét befolyásoló ünneplések is fontosak.
A Város Napja: Izsák a mi
településünk 200 éve kapott vásártartási jogot, városi rangot. A
város címere: álló címerpajzsban
kék tóban álló kedves gólyamadár, felemelt lábában buzogány.
A zöld alapon jegenyefa (egykoron kilátó). A címerkészítés szabályait követve, felül aranyszínű
korona.
Izsák mondái, legendái című
kiadvány (összeállította Kovács
Gyula tanár) sok ismeretet őriz
a régmúltból: a Kolon-tó legendája, a Bikatorokban székelő
török basa, a helybeli Kamutyi
vitéz, vagy a betyárok, Rózsa
Sándor, Bogár Imre.
Kiskunfélegyháza: A Kiskunság központja 1745. május 6.-án
kapta Mária Terézia uralkodótól
a megváltakozás lehetőségét.
Ez lett az újabb időben itt a
Város Napja. A körülöttünk lévő
„kiskun” települések kaptányi
székhelye a város.
Jászberény: A Jászok Világtalálkozóját rendezi a város a
környező települések közreműködésével. (Lásd, Kosicz János:
Jászkun redemptió.)
Kunszentmiklós: Az ősi eredetre vezetve rendezi a „KURULTÁJ” rendezvényeit évente
Bösztörpusztán.
Kecskemét: Egyik fennmaradt
oklevele alapján a közelgő 650.
évfordulóra készül Közben a
nagy múltú alföldi iskolavárosban a református oktatás 450.
évét és a piaristák 300. évét
ünnepelték, neves személyek
könyvet készítettek az alkalmakra.
2016. október 3-án konferenciát szerveznek a Honismereti
Egyesület 25. évfordulója tiszteletére. A Kádár-rendszerben
a Hazafias Népfront keretében
volt lehetőség a szülőfölddel,
a vidék életével foglalkozni.
Az idei Múzeumok Éjszakáján
(június 25-én) ötven helyszínen
várják az érdeklődőket programokkal. Általánosságban
elmondhatjuk, hogy az ünnepek
és megemlékezések szükségesek
a méltóság, a tisztelet megtartásával. Egyházi ünnepek,
évfordulók: Szent Márton 1700
év, reformáció 450 év.
Tekintsünk röviden a soron
következő országos ünnepekre.
Az I. világháború évfordulóinak,
eseményeinek felemlítésekor ne
feledkezzünk meg az izsáki hősi
halottakról sem. Kétszáznyolcvan fő nevét őrzi az emlékmű és
a családok emlékezete.
Vörösterror: 1919.március 21.
Tanácsköztársaság Izsákon is.
Bizony a sok áldozatot vállaló
lakosok nem egészen tudták
mi történik körülöttük. Száz
izsáki embert írtak össze a
„leninsapkás” pesti munkások
vezetésével, akiket a proletár
állam ellenségeinek véltek.

Akasztásuk a Selyemerdő erre
kijelölt fáira volt tervezve. Augusztus 2-án Kecskemét felől
bejöttek a románok, így a tett
elmaradt. Kalocsán izsákiak
(három fő) részvételével rögtönítélő központ működött a
kommün idején.
Fehérterror: 1919 őszén a
közigazgatást visszaállították.
Prónay Pál különítményesei
Horthy Miklós tudomásával
folytatott tevékenységük során
tisztogatást végeztek a kommün
idején magukat kompromittált
személyek között. Magyarország tárgyalásokat folytatott a
nagyhatalmakkal Több hazafi
a „Rongyos gárda” tagjaként
vett részt a Lajta-Bánság létrehozásában és Sopron visszaszerzésében.
Trianon: 1920. június 4-én
Párizs mellett végképp eldőlt
Magyarország sorsa, szétdarabolása. József Attila: Nem! Nem!
Soha! Sok emlékünk van családunkból, olvasmányainkból,
de a költő Trianon-verse eddig
titokban maradt.
Péter és Pál napja: Az aratás
nagy napja. Tudjuk nyárban
könnyen elfér a naptárban...
Néprajzi ismeretek leírása helyett őseinket érdemes felemlíteni. Az érett gabonatáblák
hívták az aratókat – első kaszás,
marokszedő és a többiek. Nagyapám a szomszéd helységben
gazdálkodott, ő volt az első
kaszás, majd felnövő fiai jöttek
mögötte, mellettük sarlóval
mentek a marokszedők. Nagynagy fáradozással végezték
munkájukat hajnaltól késő estig. Hajnalhasadás előtt, az első
gabonavágásból lehetett kötelet
fonni. Egy keresztbe tizennyolc
darab kévét tettek (alul a papkereszt). Csépléshez lovas kocsival
vitték a szérűre a gabonát és
szép magas asztagot raktak.
Később, a vagyonosodással a
gazda és családja a tanya körül
aratott, a többire aratóbandát
fogadtak. Az aratás végeztével
a banda csodás aratókoszorúval, énekszóval köszönte meg a
lehetőséget, hogy családjaik is
„élethez”, gabonához juthattak.
A gazda birkavágással, borral,
muzsikával készült erre a végzőre. Patkaporos bál is kerekedett.
Később a helyi rendezvényszervezők szüreti mulatságokat
rendeztek.
Amikor a boltban veszi meg
a mai ember a mindennapi ennivalót, alig jut eszébe az ősök
fáradozása, áldozatvállalása.
Fontos az önazonosság-tudatunk helyes megélése, ehhez
pedig szorosan kötődik a család
a település és Magyarország
történetének ismerete. Az ünneplések, fesztiválok szervezői
gyakran átesnek már a ló túlsó
oldalára. Úgy mulatunk, szórakozunk, hogy borfesztiválokat,
tojásfesztiválokat, s hasonlókat
rendezünk, mintha semmi kötelességünk nem lenne a jövő
iránt.
Mesznéder Klára
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Úrnapja
Az Úrnapja (Corpus Christi),
az Úr Testének és vérének az
ünnepe. Ünneplésének a napja
eredetileg a Szentháromság
vasárnapja utáni csütörtök
volt. Magyarországon és több
más országban, a húsvéti időt
lezáró pünkösdvasárnap után
két héttel ünneplik. Az Úrnapja megünneplése a XIII.
századig nyúlik vissza. Az
ágostonrendi apáca, Liége-i Julianna isteni sugallatra hivatkozva fordult az Eucharistia
ünnep létrehozása érdekében
a tudós dominikánus St-Cheri
Hugóhoz, Jacqes Panatléonhoz
(a későbbi Orbán pápához)
és Robert de Thoret, liége-i
püspökhöz. Ebben az időben a
püspökök beiktathattak helyi
egyházi ünnepet: 1246-ban Robert püspök zsinatot hívatott
össze és elrendelte a Corpus
Christi ünnep évente történő
megtartását.
Az ünnep általánosan elterjedt csak Julianna és Robert
püspök halála után lett. 1263ban egy zarándok cseh pap
szentmisét tartott a bolsenai
Szent Krisztina templomban.
Az átváltoztatás pillanatában
kétség szállta meg, hogy valóban Krisztus testévé válik-e
a kenyér és a bor, amikor a
megtört ostyából vércseppek
hullottak az ostyaabroszra.
A véres abroszt 1264. június
14-én Orvietóba vitték, ahol
éppen akkor ott tartózkodott
IV. Orbán pápa. A pápa 1264.
szeptember 8-án Transiturus
bullájában hirdette ki, hogy
ezentúl minden évben a pünkösd nyolcadát követő első
csütörtökön tartsák meg az
Úrnapja ünnepét.
Anyaszentegyházunk a húsvéti idő lejártával külön ünnepet
rendelt el az Oltáriszentségnek,
hogy jobban kiemelje és felhívja figyelmünket erre a nagy
lelki ajándékra. Ugyanakkor
arra buzdít, hogy használjuk
ki az Úr Jézussal való személyes találkozás lehetőségét és
merítsünk ebből a számunkra felkínált erőforrásból. Az
ünnep imádságos áhítatában
hálával gondolunk az Utolsó
vacsorán történtekre, amikor
az Úr Jézus az apostolokra
bízta önmagát, a kenyér és bor
színe alatt.
Sok évszázados előkészület
előzte meg meg ezt az első
áldozást. Az egész Ószövetség
valójában egy nagy előkészület.
Az Oltáriszentség Ószövetségi
előképe, amikor a vándorló
nép mannát evett a pusztában. „Mannával táplált, hogy
megtudd: nem csak kenyérrel
él az ember.” Ez az előkép segít
hittel elfogadni, amit Szent Pál
apostol mond a korintusiakhoz

írt levelében: „Az áldás kelyhe,
amelyet megáldunk, Krisztus
vérében való részesedés. És a
kenyér, amelyet megtörünk,
Krisztus testében való részesedés.” Erről beszélt Jézus a
kafarnaumi zsinagógában :
„Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a
kenyérből eszik, örökké él. Az a
kenyér, amelyet én adok, az én
testem a világ életéért.” A hallgatóság meg is értette azt, amit
Jézus mondott, hiszen vita
támadt közöttük, hogy miként
adhatja saját testét eledelül. Az
Úr Jézus pedig megerősítette,
hogy valóban erről beszél, hogy
ő lelkünk táplálékává lesz: „Az
én testem valóban étel, az én
vérem valóban ital.”
Találhatott volna sokféle
más formát, rendkívülibbeket, amelyek kétség nélkül
bizonyítanák isteni hatalmát.
Isten mégis nagyon emberi
utat választott. A mindennapi
táplálékban, a kenyérben és
a borban maradt közöttünk.
Az Egyház ezen az ünnepen,
különösképpen is ráirányítja
a figyelmünket arra a tényre,
hogy az Úr Jézus lelkünk
táplálására maradt köztünk
az Oltáriszentségben. Nagy
szükségünk is van erre, hiszen
az élet sok mindenben próbára
tesz. És senki sem lehet kivétel. Mindenkinek feladata a
vallásos életvitel.
Az Oltáriszentségben közöttünk lakó Jézus eligazító,
lelki iránytű akar lenni az
emberek számára. A kereső
ember szeretne eligazodni az
élet kuszaságában, amelynek
sok buktatója van. Az élet
minden helyzetében előttünk
áll Krisztus megszentelt áldozata, amely értékessé teszi a
tudatosan vállalt küzdelmet,
szenvedést. Ennek gyümölcsei
nem látványosak, nem is érnek
be egyik pillanatról a másikra,
mégis nagyon valóságosak. Sok
életet változtatott meg már a
Jézussal való rendszeres találkozás, hiszen valóban mindennapi táplálék alkar lenni, amely
az élet alapvető feltétele.
Úrnapján vessünk számot
azzal, hogy mit is jelent nekünk a Szentáldozás. Vajon
mi szomjazzuk-e az Úr Jézussal való találkozást? Vallásos
életünknek csak akkor lesz
kihatása a mindennapi életre,
ha gyakori vendégei leszünk
Jézus asztalának. Sok minden
táplálhatja benső életünket,
sok helyről várhatunk hatékony segítséget, de semmi
nem nyújt annyit, mint az
Oltáriszentség, hiszen Jézus
személyes jelenlétét semmi
nem pótolhatja.
(TI)

Református múltunk 82.
1821. Március 20.: Nagyságos
Csukás Ferenc és Csukás András Elöljárók megbeszélték
és kérték a Prédikátort az
eránt: hogy említett Csukás
Ferentznek, és Péter fiának,
már negyedik esztendő olta
folyó peres dolgokban, és most
különösen cum gratia novi salt
perekben , az Ekklésia Elöljárói, magok viselésekröl bizonyságot tennének. – A Prédikátor meg mondta a kérőknek,
hogy ő mint aki még Csukás
Ferentzet, és Fiát is, sem jó
sem rossz oldalokról nem esmerheti/: mivel tsak hamar
ide jövetele után arreszálódtak (így!-N.Á.), és tsak kevés
napokkal ezelőtt szabadultak
ki :/ bizonyságot nem tehet;
vagy ha tehet is, legfellyebb
azon kevés napokról, melyek
alatt mint szabad emberek
az Ekklésia kebelében voltak.
Külömben ha az Ekklésiai
Elöljárók, a bizonyság levelet
jó lélekkel kiadhatják: ő kész
azt megírni, solemnisalni, és
sollemnisáltatni.
Erre nézve a fellyebb írt na-

pon, az Ekklésia Elöljárói öszve hívódtak és meg is jelentek,
Csukás Ferentz és András /: a
kiknek nem is lehetett jelen
lenni :/ és Horváth Péter Elöljárókon kívül. – Az Elöljárók,
a mint a Prédikátor a kérést
elejbek terjesztette, magokat
a bizonyság levél kiadásában vonogatni láttattak. De
minek utána a dolog elöttök
világosabban kifejtödött, és
értésekre adódott; hogy ez a
bizonyság nem arra szolgálna, hogy az által kivágnánk a
kérőket, az (…) Csapszékbeli
verekedésből kimenteni ; hanem tsak hogy addig, míg abba
az excessusba nem keveredtek,
magukat mint Ekklésia tagjai
hogy viselték ? Így megértvén
az Elöljárók a dolgot; az ide
írt forma szerént ki adták a
testimonialist, és arra nevek
aláírásával s az Ekklésia petsétjével is megerősítették:
Most írták, az Isáki R. Ekklésia Elöljárói; ugyan tsak Isáki
lakos Ns Csukás Ferentz által
megkérettettünk az eránt:
hogy mind magának, mind Pé-

ter fiának, Ekklésiai magok viseléséről bizonyságot tennénk.
A kérés igasságosnak látszott
előttünk: azért is bátran, s jólélekkel bizonyitjuk, hogy a fent
nevezett Ns Csukás Ferentz,
mint Ekklésiánk tagja, magát
mindenkor betsületesen viselte, senkivel nem háborkodott,
az Isten házát szorgalmatosan
gyakorolta, és az Ekklésiát
sem mint még tsak közönséges
Tag, sem mint Elöljáró mind
addig, míg nem 1817-ben Julius Hónapban, a Csapszékben
verekedő ifjak közé keveredett,
semmivel meg nem sértette.
A mi pedig Péter fiát illeti, a
már többször említett Csukás
Ferentznek; arról az Ekklésia
Elöljáróinak vélekedési tétele
ez: hogy az ifjúi esztendőkkel
járó hibáktól nem ment. Mind
ezeket semmit nem kételkedünk nevünk alá írásával, és
Ekklésiánk szokott petsétjével
is megerősíteni.
- A petsét és az Elöljárók
nevei. –”.
(P.IV.: 80-81.ol.)
közli: Nagy Árpád

Amint a fent leírtak nem kis cirkalmassággal igazolják: a bürokrácia nem tegnap kezdődött, s
az igazságszolgáltatás elejéről sem tegnap, de nem is csak Hóseás vagy Ámósz próféták korában
kezdett lekopni az „i-”… Nem is ettől a világtól várjuk, hogy teljesedjen igazsággal; de ahhoz,
Aki maga az Igazság, ragaszkodjunk hittel, jó bizonyságot téve mindenek előtt!
–na–

Gyülekezeti hírek
- Június 26., 14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- Július 4-8.: RINYA tábor; várjuk a jelentkezéseket
- Július 16., 18.00: bűnbánati, előkészítő istentisztelet
- Július 17., 10.00: aratásért való hálaadó istentisztelet, úrvacsora

MEGEMLÉKEZÉS
Emlékezés
Németh Nóra
4. évfordulójára!
„Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek.
A mosoly mögött ott vannak a fájó könnyek.
Gondolatban velünk vagy, bármerre is járunk.
Tudjuk, hogy nem jössz, és mégis várunk!
Soha el nem múló fájdalommal: Szerető családod.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk

Hálás szívvel mondunk

köszönetet mindazoknak, akik

köszönetet

édesanyám
Bodor Lászlóné
(Rózsa Jolán)
temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek.
Fia, menye és családja

mindazoknak, akik
Szabó Kálmán
temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek.
A gyászoló család

IZSÁKI Hírek

. oldal

Önkormányzati hírek
Az elmúlt hónapban
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
két ülést tartott. Az első
2016.május 23-án megtartott ülés rendkívüli volt,
mivel a folyamatban lévő
beruházások (új iskola és a
piaccsarnok építése) miatt
szükséges volt a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és a
helyi építési szabályzat)
módosításának kezdeményezése.
A módosításokra a tanulmánytervek alapján kerül
sor, az elkészített anyag
véleményezésével kapcsolatos eljárások folyamatban vannak (lakossági
hirdetmény, huszonhárom
véleményezésre jogosult
megkeresése) és várhatóan a szakmai anyagok
módosítása a következő
rendes ülésre beterjesztésre kerül.
A havi rendes ülésre
2016. május 31-én került
sor. A napirend előtt a
Képviselő-testület elfogadta a tizenkilenc határozat
végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
Első napirendi pontként
került megtárgyalásra a
„Beszámoló a Kiskőrösi
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2015. évi
munkájáról” című előterjesztés. A kiküldött
anyaghoz Paksi Dénes
tűzoltóparancsnok fűzött
kiegészítést, melyben képi
anyagokkal illusztrálva
segítette az írásos anyag
jobb megértését. Kérdésként felmerült a kéményseprési feladatok ellátása,
mivel a rendszer 2016.
július 1-jétől megváltozik.
A szóbeli tájékoztatóban
elhangzott, hogy 800 órás
képzés keretében képzik
a munkatársakat, akik a
hivatásos tűzoltóság és
a régi szakemberek közül kerülnek kiválasztásra. A feladat ellátásának
módosulása a lakosságot
hátrányosan nem fogja
érinteni. A beszámolót
a Képviselő-testület vita
nélkül elfogadta.
Második napirendi pontként megalkotta a testület
„Izsák Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról„ szóló önkormányzati
rendeletét. Ahogy azt az
előterjesztés is hangsúlyozza az elmúlt évben
javult az Önkormányzat
anyagi helyzete, az intézmények működése és a feladatok ellátása zavartalan
volt. A rendelet szöveges
részének közzététele e
lapszámban megtörténik,
míg a mellékletek a város

honlapján (www.izsak.hu)
megtekinthetők.
Az előző napirendi ponthoz szervesen kapcsolódik
a „Beszámoló az intézményi és belső ellenőrzésről”
című előterjesztés, mivel
tárgyalását e formában
jogszabály írja elő. A beszámolót a Képviselő-testület
elfogadta és az alábbiakra
hívta fel a tisztségviselők
és az intézményvezetők
figyelmét:
- a központi költségvetéssel való kapcsolatrendszert, a támogatások alapját képező mutatószámok
alakulását folyamatosan
kísérjék figyelemmel és a
szükséges módosításokat
a vonatkozó szabályok
szerinti határidőben végezzék el,
- a folyamatban lévő EU-s
és állami támogatásokkal megvalósuló projektek
esetében a Támogatási
Szerződésekben foglaltak
végrehajtását fokozottan
ellenőrizzék és amennyiben
szükséges kezdeményezzék
azok módosítását,
- amennyiben lehetőség
nyílik a Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek esetében EU Önerőalap igénybevételére,
akkor annak benyújtását
azonnal kezdeményezzék
a Közreműködő Szervezeteknél és a Képviselőtestületnél,
- fokozott figyelmet fordítsanak a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben és
a Stratégiai Ellenőrzései
tervben foglaltak végrehajtására.
Negyedik napirendi pontként szerepelt a „Beszámoló az Izsák Inno-Kom
Nonprofit Kft. 2015. évi
munkájáról (zárszámadás)” című előterjesztés.
A Képviselő-testület az
előterjesztést egyhangú
szavazással elfogadta és
meghatározta azokat a
szükséges intézkedéseket,
amelyek biztosítják, hogy
2016. évben véglegesen
lezárulnak a gazdasági
társaság függő ügyei és a
továbbiakban mint komfortos piaci szereplő látja
el feladatait.
Az ötödik napirendi pont
keretében a testület pályázatot írt ki az Általános
Művelődési Központ (óvoda, könyvtár, művelődési
ház) vezetői álláshelyének
betöltésére. A pályázat
központi közzététele megtörtén, azonban megjelentetjük a lap e számában
is.
A hatodik napirendi pont
keretében „Izsák Város
Gyermekjóléti– és Családsegítő Szolgálata működési alapdokumentumainak
módosítása” című előterjesztést tárgyalta a Képvi-

selő-testület és a benyújtott anyag nyomán három
döntést hozott. Minimális
módosítást (kormányzati
funkció száma és megnevezése) végzett az alapító
okiraton, kiegészítette a
Szervezeti és Működési
Szabályzatot (együttműködés alapelvei a Kiskőrösi
Központtal), valamint a
Szakmai programot (munkakörök elnevezésének
módosulása).
Az egyebek napirendi
pont keretében Mondok
József polgármester úr az
alábbi bejelentésekkel élt:
- Egy héttel ezelőtt kapták a hírt, miszerint a
Szent István pezsgő és
a Gedeon Birtok borai a
Bács-Kiskun Megyei Értéktárba bekerültek.
- Május 21.-én elektronikai hulladékgyűjtést
tartottak. Jelentős mennyiségű hulladék gyűlt
össze.
- Szerény mértékű fásítási programot folytattak.
Az alsóvárosi bolt elé platánfákat ültettek, az óvoda
elé pedig juharfákat.
- A május 21.-én megrendezésre került Tavaszi
Majális jól sikerült. Köszönetet mond a társadalmi
szervezeteknek és a versenyzőknek is.
- Az iskola épületének
átadása május 26.-án
megtörtént. Jelenleg az
építkezés visszafordíthatatlan stádiumban van.
Folyamatos a bontás. A
beruházás célba fog érni.
Május 11.-én az iskola
épületénél árverést rendeztek. Ez több mint egy
millió forint árbevételt
eredményezett. Bútorokat, ajtókat, ablakokat,
vashulladékot vásárolt a
lakosság.
- A Kecskeméti útnál
lévő keresztfelújításhoz az
önkormányzat 50.00 Ft-ot
adományozott, és részt
vett a tereprendezésben.
Megköszöni azoknak, akik
tettek ennek érdekében.
- Az elmúlt héten az Ezüst
Gólya Nyugdíjas Klub
közös ünnepséget szervezett hét házaspárnak,
akik 50 éves házassági
évfordulójukat ünnepelték. Köszönetet mond a
szervezőknek.
- Tervrajzot mutatott a
Képviselő-testületnek a
Kossuth tér átalakításáról.
A szobrok maradnak eredeti helyükön, mindössze
az ’56-os kopjafa kerül át
egy másik helyre.
A bemutatott tervrajzhoz
kapcsolódóan képviselői
észrevételek fogalmazódtak meg, melyek realizálása a pályázati szakaszban
megtörténik.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

2016. június 24.

Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a
2015.évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított
és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II.
A költségvetési főösszeg
2.§
(1) A Képviselő-testület a többször módosított 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletével
megállapított 2015. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja
jóvá:
Bevételi főösszeg:
808.132 ezer Ft
Kiadási főösszeg:
784.052 ezer Ft.
(2) A bevételi főösszeg megoszlása:
- költségvetési bevétel:
667.363 ezer Ft
- finanszírozási bevétel:
140.769 ezer Ft
ebből: elszámolási előleg:
10.359 ezer Ft
(3) A kiadási főösszeg megoszlása:
- költségvetési kiadás:
714.778 ezer Ft
- finanszírozási kiadás:
69.274 ezer Ft
ebből: előleg visszafizetése:
10.240 ezer Ft
(4) Az alaptevékenységi maradvány összege: 24.080 ezer forint.
III.
Izsák város önkormányzat költségvetési bevételei
3.§
(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek főösszege 667.363 ezer
forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését
az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeinek feladatonkénti részletezését a 2.
számú melléklet tartalmazza.
(3)A városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projektje a 2015. évben nem volt..
Izsák város önkormányzat költségvetési kiadásai
4.§
(1) Az önkormányzat 2015. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselőtestület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
Megnevezés:			
Működési kiadások előirányzata összesen:
601.990 ezer Ft,
melyből
a) személyi jellegű kiadások:
226.911 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
55.235 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
260.687 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
39.037 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások:
20.110 ezer Ft
(2) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
112.788 ezer Ft
ebből: beruházások
111.264 ezer Ft
felújítások
1.524 ezer Ft (3)
Izsák város 2015. évi összes költségvetési kiadása- kiadási jogcím szerinti megoszlását a
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A Város 2015. évi felhalmozási kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a rendelet 4.
számú melléklete tartalmazza.
5.§
(1) Izsák Város adósságot keletkeztető 2015. évi beruházásainak felsorolását a rendelet 5.
számú melléklete tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának
2015. évi alakulását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege
6.§
(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzeszköz változását a rendelet
8. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi vagyonkimutatását a rendelet 9. számú
melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2015. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
7.§
(1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2015. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi követeléseit a rendelet 12. számú
melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2015. évi feladatmutató alapján járó támogatásainak elszámolását a
13. számú melléklet tartalmazza.
IV.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
8.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét
628.302 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét
370.939 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:
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a) működési kiadások
249.625 ezer Ft,
melyből
- személyi juttatás
70.143 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
13.849 ezer Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások
106.476 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai
39.047 ezer Ft,
- egyéb működési célú kiadások
20.110 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások
111.310 ezer Ft,
melyből
- beruházások
109.786 ezer Ft
- felújítások
1.524 ezer Ft
c) az önkormányzat 2015. évi alaptevékenységi maradványa: 15.284 ezer Ft.
Polgármesteri Hivatal
9.§
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételi teljesítési
főösszegét 102.484 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési célú bevételek:
6.261 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel(egyéb sajátos bevétel)
6.037 ezer Ft
- átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
224 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás
96.074 ezer Ft.
c) előző évi maradvány
149 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének kiadási teljesítési
főösszegét 96.406 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési célú kiadások:
95.918 ezer Ft,
melyből
- személyi juttatás
54.952 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
14.024 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
26.842 ezer Ft.
b) felhalmozási célú kiadás:
488 ezer Ft, melyből:
- beruházás:
488 ezer Ft.
c) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa:
6.078 ezer Ft.
Általános Művelődési Központ
10.§
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének
bevételi teljesítési főösszegét 205.154 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a
következő:
- működési bevételek:
13.609 ezer Ft,
melyből
- intézményi működési bevétel
13.609 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
10.488 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel
3.121 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
189.178 ezer Ft
- előző évi maradvány
2.367 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. költségvetésének
kiadási teljesítési főösszegét 205.820 ezer forintban hagyja, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások
204.547 ezer Ft,
melyből
- személyi juttatás:
81.225 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
21.870 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
101.452 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások
273 ezer Ft
- ebből: beruházás
273 ezer Ft
c) alaptevékenység maradványa.
334 ezer Ft
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Egészségügyi szolgálat
11.§
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 21.419 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:
- támogatás értékű bevétel( TB. alapból átvett)
13.890 ezer Ft
- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)
291 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás
6.992 ezer Ft
- előző évi maradvány
246 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 21.368 ezer Ft-ban határozza meg, melyből:
a) működési kiadás 20.651 ezer forint, ezen belül :
- személyi juttatás
2.643 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék
715 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
17.293 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások
717 ezer Ft,
- ezen belül: beruházás
717 ezer Ft.
(3) Az Egészségügyi szolgálat 2015. évi alaptevékenység maradványa: 51 ezer Ft.
Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat
12.§
(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 15.665 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése
az alábbi:
a) intézményi finanszírozás
15.592 ezer Ft
b) előző évi maradvány
73 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 14.323 ezer forintban hagyja jóvá, mely működési kiadás
és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
11.212 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.963 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
148 ezer Ft.
(3) A Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2015. évi alaptevékenység maradványa 1.342
ezer Ft.
Gondozási Központ
13.§
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének bevételi teljesítési
főösszegét 17.917 ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj)
5.010 ezer Ft
b) fenntartói finanszírozás
12.291 ezer Ft
c) előző évi maradvány
616 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének kiadási teljesítési
főösszegét 16.926 ezer forintban hagyja jóvá, mely teljes egészében működési célú kiadás.
melynek részletezése a következő:
a) személyi juttatás
6.736 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
1.814 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
8.376 ezer Ft
(3) A Gondozási Központ 2015. évi alaptevékenység maradványa 991ezer Ft.
V.
Záró rendelkezések
14.§
Ez a rendelet 2016. május 31. napján 16 órakor lép hatályba és ezzel egyidejűleg az Izsák
Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet
és az azt módosító 10/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet, a 13/2015.(IX.2.) önkormányzati
rendelet, a 21/2015.(XII.23.) önkormányzati rendelet hatályukat vesztik.
I z s á k, 2016. május 31.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

„Kismagyar” látlelet a franciaországi foci Eb. okán,
nagy tanulságokkal...
Éjszakába nyúló ünneplést rendeztek a magyar
futballszurkolók az osztrákok legyőzése után,
éneklő, zászlót lengető emberek vonultak az
utcákra Budapesten és az ország számos településén.
Ugyanakkor nem mindenki érezte magáénak a
sikert, a közösségi portálokon és egyes médiumokban folytatódott a mérkőzés előtti hangulatkeltés,
amelynek visszatérő eleme, hogy a magyar futball
sikereinek nem lehet örülni, mert azok Orbán
Viktort és kormányát erősítik.
„Döbbenten, dermedt lélekkel figyeltem, ahogy
ma a szerencsétlen magyar nép szinte egy emberként térdelt le a diktátor lába elé. Mert bizony ezt
tették, amikor a ma esti, pitiáner és érdemtelen
focigyőzelmet éltették” – írta Facebook-profilján
Dániel Péter ügyvéd, a botrányos akcióiról elhíresült (neki nem tetsző szobrokat öntözött le
vörös festékkel), azóta már Izraelbe kiköltözött
baloldali aktivista.
Bejegyzését úgy folytatta: „Hitetlenkedve figyeltem, ahogy eddig általam értelmes embernek, karakán, kritikus demokratának tartott egyének is
eksztázisban ünnepelték ezt a szar magyar focit. A
magyar nép megérdemli a sorsát. A diktátor pedig
gúnyos mosollyal figyeli ostoba alattvalóit…”
A Magyarország–Ausztria meccs előtt az Index

internetes lap rendezett szavazást azzal a felhívással, hogy „ne félje bevallani, ha a magyar
válogatott ellen szurkol.”
A voksolást magyarázó cikk kizárólag politikai
szempontokkal igyekezett irányt mutatni a szavazáshoz. A cikk szerzője, Tóth Gergely úgy véli:
„Harminc éve nem voltunk világversenyen, meg a
nemzeti érzésnek felül kell emelkednie a politikán,
mégis sokan vannak, akik úgy érzik, annak ellenére, hogy nagyon jó lenne végre-valahára átélni
már valami tényleg autentikus, tényleg katartikus, tényleg össznépi sikert, végső soron minden
egyes Eb-pont a fideszes elit hamis önigazolását
szolgálja.” Szerinte igazolja a lepusztuló kórházak
szomszédságában emelkedő üres stadionokat, a
fideszes hűbérben lévő semmirekellő klubokat, a
közpénzből költekező futballoligarchákat.
Orbán Viktorról azt írta, hogy „ő maga a magyar futball, egész önképét futballfrázisokból
építi fel, a háza végébe stadiont emeltetett, fiából
profi focistát akart faragni.” Végül azzal biztatta az olvasókat, hogy „bár a nyilvánosság előtt
sokszor nem vállalható, 2016 Magyarországán
mégis méltányolható, ha valaki a válogatott ellen
szurkol.”
Ennél is tovább ment az Amerikai Népszava internetes kiadása. „Azt kívánjuk, hogy ahányszor

pályára lép ez a csapat, 10-0-ra kapjon ki. Nem
azért, mert nem szeretjük Magyarországot, hanem
azért, mert szeretjük. A diktatúrák a sportsikerekkel hosszabbítják meg létüket. Ma este tehát
hajrá, Ausztria és azt várjuk, hogy minél előbb
essenek ki, hogy Orbán megszégyenülve, és ne
diadalittasan térjen haza.” Szerintük ennek a
csapatnak a sikere nem a magyar nép, hanem a
kormányfő sikere lenne, a játékosok pedig a miniszterelnökért játszanak.
A Klubrádió is megszavaztatta hallgatóit a
magyar válogatott Európa-bajnoki szereplése
kapcsán a minap. A kérdésben sommás állítást
megfogalmazó balliberális kötődésű médium azt
tudakolta a közönségtől, hogy „mindazoknak
a körülményeknek a fényében, amit a jelenlegi
kormányzat focimániájáról, illetve a foci ellen tett
lépéseiről tudunk, tudunk-e tiszta szívvel drukkolni a magyar csapatnak, vagy ezt a drukkolást
valamilyen módon befelhőzik a körülmények?”
A rádió szerint a hallgatók 88 százaléka nemmel
voksolt, vagyis ennyien nem tudnak tiszta szívvel szurkolni a nemzeti csapatnak. A különböző
kommentek és reakciók alapján azonban úgy tűnik, hogy a lakosság többsége nem osztja a nem
túl nagy hallgatottságú Klubrádió közönségének
véleményt, ahogy a többi fanyalgóét sem.
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Fehér gólya gyűrűzés a Kolon-tó
körül

Mint minden évben, idén is
június folyamán kerül sor a térség fehér gólya fiókáinak meggyűrűzésére. Ezt a tudományos
célú és egyben ismeretterjesztő
programot 16. alkalommal rendezzük meg.
A Kiskunsági Nemzeti Park és
a Magyar Madártani Egyesület
rengeteg pénzt és munkát fektet
a gólyavédelembe. Hazai fehér
gólyáink számára a legnagyobb
veszélyt a sok helyen még máig
is szigeteletlen középfeszültségű
villamos hálózat jelenti. A védelmi munkálatokban ezért jelentős részt vállal az EDF DÉMÁSZ
is. A Kiskunsági Madárvédelmi
Egyesület önkéntesei a környék
„bajba jutott” gólyáinak mentését, felnevelését végzik. A Kolontavi Madárvártán évente 15-20
elárvult gólyafiókát nevelünk
fel, majd vadítunk vissza.
A védelmi munkálatokkal
párhuzamosan a gólyáink állományának és mozgásának
nyomon követése is fontos feladat. A Kolon-tavi Madárvárta
szakemberei idén június 27-én

Gyerekek ismerkednek a gólyafiókáva
járják körül a Kolon-tavat, és
végeznek gólyagyűrűzést a tavat
körülvevő települések (Izsák,
Páhi, Csengőd-Kullér, Soltszentimre, Fülöpszállás, Kisizsák)
gólyafészkeinél. Izsák belterületén idén csak négy pár gólya
kezdett fészkelésbe! Az elmúlt
években, márciusban sajnos
több hagyományos gólyafészek
is hiába várta visszatérő lakóit. A

A Kolon-tav Madárvártán nevelkedő mentett gólyafiókák

Fiatal fehér gólyák
vonulásuk során fennálló rengeteg veszély, az illegális vadászat,
az egyre szárazabb afrikai nyarak állománycsökkentő hatása
hosszú távon sajnos nálunk
is éreztetik hatásukat. Jó hír
viszont, hogy a Kolon-tó körüli
állomány évről évre az országos
átlagnál valamivel nagyobb
számban repít ki fiatalokat. Az
idén Izsákon három fészekben
jelöljük meg a gólyafiókákat. A
tervezett program:
Június 27. hétfő
* 9 óra 10 perc - Zlinszky utcai
fészek.
* 9 óra 30-40 perc- Vadász utcai,
valamint a Rózsa Ferenc utcai
fészkek.
Ezt követően Izsákon a „100-as
telepen” majd ezt követően Páhin folytatjuk a gyűrűzést.
A gyűrűzésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Németh Ákos
Kolon-tavi Madárvárta
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Izsáki kisiskolás
sikere

„Mi lenne, ha...” címmel írtak ki rajzpályázatot gyerekeknek, melyre Varga Zita izsáki 1.
osztályos kislány is beküldte rajzait. Összesen
kilencszáz kis alkotás érkezett be a felhívásra.
Ezek közül kortárs költők, írók százat választottak ki, s mesét, verset írtak hozzájuk. Zita
két rajza Tóth Ágnes nagyváradi költőt ihlette
meg, aki verseket írt hozzájuk. Felvételünkön
Zita a költőnőtől kapott ajándékokkal, valamint az ihletet adó rajzokat és a hozzájuk írt
verseket is közöljük.
Kedves Zita! Tóth Ágnes írónő vagyok Nagyváradról. A „Mi
lenne, ha...” pályázatra beküldött két rajzodhoz írtam verset.
Mivel nem tudok a kiállításra elmenni, itt küldöm az ajándékkönyvemet és gyermekdal CD-met is. Fogadd szeretettel.
Kívánok sikert az életben. Gratulálok! Tóth Ágnes. Nagyvárad,
2016. május 20.
Varga Zita rajzához (Mi lenne, ha virágtündér lennék?)
Ha én virágtündér lennék
Ha én virágtündér lennék,
Pille szárnyon lebeghetnék.
Leszállnék egy szép virágra,
Lágyan ringó rózsaszálra.
Megpihennék selyem kelyhén.
Hintáznék zöld levelén.
Ha szomjazna megöntözném.
Letört szárát bekötözném.
Hazavinném Anyák napján.
Tündérszép anyámnak adnám.
Varga Zita rajzához (Mi lenne, ha Sün Anyuka lennék?)
Sün Anyuka
Sün Anyuka hanyatt esett.
Ugyan vajon mit keresett?
Almát, körtét, levelet.
Fel is szedett eleget.
Ha talpra áll, a tüskéin

Mindegyiket meglleled.
Sün Béni és Sün Sára
Mint két apró tűpárna,
Vígan mennek anyjuk után.
Nem sétáltak hiába.

Végleg eltűnt a régi iskola
Június közepére teljesen lebontották a Kossuth utcai iskolaépületet.
Jelenleg már a tereprendezés folyik, hamarosan kezdődik az alapozás. Lapunk első oldalán láthatják az új iskola látványtervét, s rövid

tartalmi bemutatását. Ezen az oldalon pedig a régi épület bontási
munkálatainak néhány fázisát megörökítő fotóval búcsúzunk volt
iskolánktól.
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Izsáki sportesemények
Ez évben május 21-én
rendeztük meg a IX. Kolon Kupa Futóversenyt,
melyen a szokásos távokon mérettethették meg
magukat a sportolók
(300 m ovisok részére,
800 m alsó tagozatosok
részére, 2500 m, 5000
m és 10000 m távok).
Pár éve „játszottunk”
már a gondolattal, hogy
szervezzünk félmaraton
távot (21km) is, mely
nagy izgalmat okozott
a szervezőknek, hiszen
tudtuk, hogy a vérbeli,
profi futók részére ez
jelenti az igazi kihívást.
A gondolattal megbarátkozva, tervünket az idei
versenyen megvalósítottuk. Várakozásunkat
felülmúlta a nevezők
létszáma (320 fő) és magunk is meggyőződtünk
arról, hogy óriási igény
van a futók részéről a
hosszabb távokra is. A
verseny hangulatáról
a zenés bemelegítésen
kívül, melyet Bencze
Erika fitness oktató tartott, egy meglepetés gondoskodott a hosszú táv
futóinak. Ez pedig nem
volt más, mint egy különleges pergős dobszóló,
melyet Frankó Zoltán
dobos szolgáltatott végig
követve a versenyzőket,
motiválva a jobb teljesítmény elérésére a
résztvevőket.
Másik jelentős sporteseményünk a Trizoli Jótifuti KecskemétKiskőrös, melyen már
negyedik alkalommal

vettünk részt 2016. június 11-én. Az esemény
nevéből is kitűnik, hogy
a rendezvény célja a fogyatékkal élők segítése,
támogatása. A jótékonysági futás Kecskemétről
indult és a szép számmal
induló sportolók egyik
frissítő állomása Izsák
volt. A célállomás pedig
Kiskőrös, ahová Izsákról
is kísérte néhány futó e
nemes cél támogatása
érdekében a sportolókat.
Ezúton is gratulálunk
nekik ehhez a szép teljesítményhez.
Örömmel tölt el az a
tudat, hogy a sport iránti
szeretet és igény évről,
évre nő az emberekben.
Tapasztalatom szerint
a mi kis városunkban is
egyre többen futnak, és
választják a szabadban
végezhető sportokat.
A kerékpárút megépí-

Trizoli Jótifuti 2016.
tését követően pedig az
idősebb korosztály is
szentel időt egészségének megőrzésére, számtalan alkalommal látom
a csoportos, jó hangulatú
kerékpározókat.
A továbbiakban is
azon dolgozunk, hogy
a sport szeretetén és
közösségformáló erején
keresztül minél több
helyi lakoshoz eljusson
a rendezvény üzenete
és célja, a mozgás örömének megtapasztalása,
az egészséges életmódra
nevelés.
A szervezők nevében
köszönöm mindazoknak,
akik hozzájárultak a verseny megvalósulásához,
nehéz lenne egyesével
megköszönni áldozatos
munkájukat, ezért ezúton köszönjük a szervezők nevében, hogy szabadidejüket feláldozva

. oldal

Késő üzenet
édesanyámnak

segítették a rendezvény
sikeres lebonyolítását.
Támogatóink: Izsák
Város Önkormányzata,
Rendőrőrs Izsák, Kolontó Polgárőrség , OTP
Bank Nyrt., BÁCSVÍZ
, Adrenalin Kft., Libra
Gyógyszertár
Prím 2004 Kft., Thermál Kozmetikai Kft.,
Tóth Sándor, Deákné
Juhász Márta, Kovács
Zoltán Quatro Trend
Kft., Izsáki Házitészta
Kft., Vino Restaurant
, Alföldi Garabonciás
Kft., Szentimrei Szikvíz,
Signum, ITV, Izsáki Hírek, Decathlon, Fornetti,
Csalánosi Csárda , Izsáki Horgász- és Pihenőpark, Tegyünk Izsákért
Egyesület, Izsák Város
Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata.
Sörösné Boldoczki
Tímea szervező

A gyümölcsöt levél alá rejtett
ág dajkálja, s végtelen kertek
gyémántkristályos homokszínén
játékos szikrát dob rá a fény.
Keskeny ösvény fel a dombra fut,
de elveszett az a gyalogút.
Szőlődűlőkön jártunk teveled,
kezedben fogtad a kezemet.
Elhagytál minden szőlőskertet,
őszebb a föld, s már ősz a gyermek,
ám, csak a forma mi változott
de, ugyanazok a csillagok.
Ahol te állsz, csillag a lámpa,
onnan figyelsz, kartonruhába.
A szád pirosa izzó fény lett,
sugárnyaláb ölel át téged.
Én meg megyek, fáradtan szürkén
átbotolva virágon, tüskén.
Nagy vágy sodor feléd, és hála,
ráírtam egy fehér virágra:
küzdelmeid, és tanításod,
s hogy imádságod legyen áldott,
s énértem minden szívverésed.
Nem szavakkal üzenem néked!
S még valamit, te előre tudod,
hisz megsúgták már az angyalok:
nyűtt kosaramban mit is hoztam,
elveszett, mikor megbotlottam,
babaruhát, kéket, fehéret,
a BABÁM széthordták a fények
átjáróin a föld-világnak,
tudom anyám, te megtaláltad
hisz ruháján gyöngy volt a könnyem
felismerhetted arról könnyen.
Arca, én arcom, az a régi,
csak te tudod azt felidézni
Lelkemből hála, s imádság fakad,
s ha átmegyünk a szivárvány alatt,
aranyszikrák hullnak szerte-szét,
s megfogjuk egymás lélekkezét
Magyar Gyuláné 2016 Anyák napján
Előző számunkban a fenti vers utolsó előtti két
sora sajnálatos gépelési hiba miatt lemaradt. A
vers jelen közlés szerint teljes. (a szerk.)

Hagyaték
Óh, idő sodorta rombolás, túlérés!
Új jövevénynek újat termő jötte!
Múlás után is maradandó a szépség,
legyen tiéd, és őrködjél fölötte!
Az értelem visszavetíti az arcot,
és a szerszámszorító kérges kezeket,
a küzdéseknek iramát, és a harcot,
lásd: ki harcolta, erős legény lehetett.
Szerszámvasra finoman rakódva rozsda,
de belül, a lélek küzdő szelleme él,
és megszólítja, ki koptatta laposra,
kinek erejétől vékony lett az acél!
Aki utánam jössz majd e földcsillagon,
Unoka! Rád hagyok: Eszközt, Földet, Hazát!
A nemes küzdéseknek súlyát rád hagyom,
felelősen éld e nehéz megbízatást!
Őrizzed meg emlékül ez eszközöket,
a tárgyakat kegyelettel gyűjtve össze,
mert e hagyaték él, az eskü kötelez,
mondta a bölcs, hogy:”Van a dolgoknak könnye!”
Kovács Gyula tanárnak, a Helytörténeti múzeum megnyitásakor, 2005.
Magyar Gyuláné
A IX. Kolon Kupa Futóverseny szervezői
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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

Június 28. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
Június 29. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Közvetítés a képviselőtestület üléséről felvételről
20:40: Óvodai ballagás – Virág
csoport
Június 30. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Óvodai ballagás – Nyuszi csoport
Július 6. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Óvodai ballagás – Pillangó csoport
Július 7. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Esélyes – magazinműsor
20:35: 50 éves házassági évfordulósok köszöntése
Július 13. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: 50 éves házassági évfordulósok köszöntése (ism.)
Július 14. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: ITV Híradó
Július 20 szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:35: ITV Híradó (ism.)
Július 21. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Oltalom alapítvány
előadása

Építőipari
vállalkozás
Szolgáltatásaink:
kőművesmunkák, veszélyes
épületek bontása, szigetelés,
burkolás, ácsmunkák,
faszerkezetű házak, kiülők.

Elérhetőség: 36-70/502-2253
APRÓHIRDETÉSEK
Bálásruha- és cipővásárt tartunk július 8.-án, pénteken 8-11
óráig a művelődési házban. Nagy választékkal, alacsony árakkal
várjuk vásárlóinkat!

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

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Patai Richárd Róbert (anyja neve: Patai Edina), Helyreigazítás: Előző számunkban sajnálatos hiba
miatt lemaradt Gucsi Klaudia vezetékneve, akinek anyja
neve: Sztakó Andrea, apja neve Gucsi Ernő.
Házasságkötés: Zoltai Csaba és Tasi Alíz, Böröcz Balázs
és Tumbász Mariann, Csikós Adrián és Tóth Ildikó
Meghaltak: Kocsis Ferenc – 92 éves – Izsák, Ady Endre
utca 5., Janik Józsefné sz: Fejszés Mária – 105 éves – Izsák,
Tóth Kálmán utca 4.

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata
Felelõs kiadó: Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ
Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,
Bálint Vilmos, Bagócsi Károly,
Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila
Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu
Hirdetésfelvétel: Izsák Innokom Nonprofit Kft.
Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla
ISSN 1587-7418

