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Lezsák Sándor kisizsáki
fogadóórája

Ára: 150 Ft

Forradalmunk évfordulóján

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő február 23-án, fogadóórát tartott az egykori kisizsáki
iskolában. A fogadóórán többen segítségét,
közreműködését kérték
egyedi ügyek megoldásában. Lezsák Sándor
a késõbbiekben is várja
a választópolgárokat
fogadóóráin.

Koszorúzás a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapján

A diktatúrák áldozatainak főtéri emlékművénél, a város tisztelete jeléül Mondok József
polgármester, Bagócsi
Károly címzetes főjegyző
és Tetézi Attila képviselő
helyeztek el koszorút az
emléknap alkalmából.
Az 1950-es években az
állami gazdaságok számára kiszemelt földek
megszerzésére sajátos
módszert alkalmaztak
a kommunista „néphatalom” emberei; olyan

magas adókkal sújtották
a gazdálkodókat, hogy legtöbbjük előbb-utóbb „önként” ajánlotta fel birtokát, csakhogy szabaduljon
az embertelen terhektől.
Akikkel így sem boldogultak, azokat kuláknak
nyilvánították, s padlássöprésekkel, verésekkel,
bútoraik, ingóságaik elhurcolásával zaklatták.
A végsőkig kitartókat pedig hamis vádak alapján
bebörtönözték, közülük
többet ki is végeztek. Így

lett a féktelen étvágyú
államosítás áldozata az
izsáki Ádám József és
Újszászi Rókus is, akiket
a rendszer elleni fegyveres
összeesküvés tervezésével
vádoltak meg, egy Hargitai nevű provokatőr vallomása alapján. Koncepciós
perben halálra ítélték, s
1952-ben felakasztották
őket. Társaikat, H. Szabó
Sándort, S. Juhász Jánost,
Újszászi Imrét, Cséplő
Gyulát, Barát Jánost, K.
Szabó Ambrust, Borbély
Pétert, Mózes Józsefet,
Silek Ferencet, Hajma
Kálmánt, Fekete Pált,
Ádám Balázst, Zs. Juhász
Sándort többévi börtönre
ítélték. Mindannyian a
kommunista diktatúra
áldozatai voltak. Ahogyan
sok olyan ember is, akiknek sorsa a kommunista
ámokfutás miatt futott
zátonyra, vagy ért tragikus véget, s akiknek még
a nevét sem tudjuk.

Március 15-én a Művelődési Házban emlékeztünk az 1848/49-es
Forradalom és Szabadságharc 169. évfordulójára. A szép számú
megjelentet Bérces Lajos az önkormányzat

kulturális bizottságának elnöke köszöntötte. Ünnepi műsort
az iskola ötödikes és
hatodikos tanulói adtak. Beszédet Mondok
József polgármester
mondott.

Tisztelt ünneplők!
„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át / A múltnak
tengerén, ahol szemem /
Egekbe nyúló kősziklákat
lát, / Nagy tetteidet, bajnok
nemzetem.”
Folytatás a 2. oldalon.

Birkás Ulti Bajnokság

Éneklő kiscserkészek

A 26. alkalommal, Budapesten megrendezett Országos Cserkész Népdaléneklési, népzenei és mesemondó versenyen az izsáki, 882. sz. Mátyási János
cserkészcsapatot két kiscserkész képviselte, név szerint: Mátyási Mónika és
Rácz Virág Emese.

A bort sok mindennel
lehet párosítani – például az ultival, ezzel a
legismertebb magyar
kártyajátékkal. Ettől
az ötlettől vezérelve
szervezte meg immáron második alkalommal, a Birkás Bor és
Pálinka Ház 2017. február 18-án, egész napos
rendezvény keretében
az Ulti Bajnokságot. A
résztvevőket reggelivel
fogadták, majd a játékszabályok ismertetése
és a sorsolást követően
18 játékos kezdte meg

a többfordulós kártyapartikat. A játék mellé,
a jó hangulat érdekében
természetesen borokat
kínáltak fel. A kieséses
rendszerben zajló bajnokság két fordulója
után, a közös ebédet
követően már egyre kevesebben folytatták a
„jegyzőkönyves” játékot, viszont a kiesett
játékosok egymás között
tovább ultiztak.
A mostani alkalommal,
Kalmár Ferenc (Izsák)
bizonyult a legeredményesebbnek, Vincze Zol-

tán (Izsák) és Németh
László (Kecskemét) előtt.
A második Ulti Bajnokság alkalmából Birkás
Menyhért a bajnokság
főszervezője vándorserleget alapított, amelyre
Kalmár Ferenc neve kerül fel legelőször.
A jó hangulatú rendezvényt méltán nevezhetjük a „a bor és az ulti
napjának”. A résztvevők
visszajelzései alapján
megerősítést nyert, hogy
a következő bajnokságot
jövő januárban ismét
megrendezik.
-fg-
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. oldal

Forradalmunk
évfordulóján
Folytatás az 1. oldalról.
Petőfi Sándor 1847 februárjában mint egy látnok, írta
ezeket a sorokat. Mondhatjuk,
hogy látnok, hiszen egy évvel
később, 1848 márciusában, a
nemzet valóban egy nagy tettet
vitt végbe.
1848 márciusa azóta is a szabadságát kereső, bátor nemzet
erejének szimbóluma.
Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc eseményei alig
másfél esztendő alatt zajlottak le, de hatásuk ennél jóval
messzebbre mutat, amit az
is jól bizonyít, hogy most,169
esztendővel később is 48-as
hőseinkre és tetteikre emlékezünk. Azokra a tettekre, amelyek nélkül ma aligha lehetne
az Magyarország, ami. Hazánk
egy meghatározó korszaka volt
ez az időszak, amelyre, mint
reformkorra emlékezik a hálás
utókor.
Legjobbjaink felismerték, hogy
eljött az idő a változtatásra.
Hogy az elmaradott, feudális
rend nem tartható tovább. Nekünk is el kell indulni a polgári
fejlődés és a függetlenség útján.
Ennek egyik legfőbb akadálya
a Habsburg elnyomó uralom
ezzel ellentétes érdekei voltak.
48-as hőseink először mégsem
fegyverrel, hanem békés reformokkal kívánták céljaikat
elérni. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az, hogy a nemzet
követeléseit tartalmazó 12 pont
fölé ezt írták: „Legyen béke,
szabadság, egyetértés.”
Ennek szellemében dolgoztak
már korábban is a nemzet
ügyét magukénak érző írók,
költők, építészek, tudósok,
iparosok, munkások, parasztok. Gondoljunk, csak Petőfire,
Jókaira, Széchenyire. Vagy az
abban az időben épített Nemzeti Múzeumra, az Akadémiára, a Lánchídra, vagy az első
vasútvonalra. De olyan magyar
találmányokat is a korhoz
köthetünk, mint a gyufa, vagy
a villanymotor. Tehát látható,
hogy a nemezt legjobbjai a haladás mellé álltak, de az elnyomó
önkény nem akart engedni.
Ezt látva a korszak kiemelkedő politikusai, Kossuth, Széchenyi, Batthyány, a nemesség
és a jobbágyság fokozatos érdekegyesítésének megvalósításáért kezdtek dolgozni, amivel
valójában 1848 változásait
készítették elő.
A közös országépítési munka
nyomán egy olyan összefogás
jött létre, amelybe a főuraktól
kezdve a városi polgárokon,
iparosokon át a szegény parasztokig mindenki beletette
a maga részét. Tudásban,
tehetségben és lelkesedésben.
Ezek nélkül 1848 forradalma
sem valósulhatott volna meg.
Ahogyan ez az összefogás adott

a nemzetnek összetartó erőt
azt követően is, hogy szabadságharcunkat idegen hatalmak
segítségével vérbe fojtották.
Tisztelt ünneplők!
A 169 évvel ezelőtt megfogalmazott és kinyomtatott 12
pont bevezető mondatata így
szólt: Mit kíván a magyar nemzet? Ezt követte a már említett: „Legyen béke, szabadság,
egyetértés.” Majd következtek
a jól ismert és sokszor emlegetett pontok. Amelyek sem
többet, sem kevesebbet nem
kívántak, mint egy normálisan
élhető független ország megteremtésének a lehetőségét.
Mi, 169 évvel később vajon
mit kívánhatunk? Azt talán
elmondhatjuk, hogy a normálisan élhető, független ország
már nem csupán lehetőségként áll előttünk. Javarészt
megvalósult, de azt is tudjuk,
vannak még tennivalóink. A
kultúránk, az identitásunk
megvédésben. Ahogy gazdasági
érdekeink érvényesítésében is.
Hogy csak néhány fontosabbat
említsek.
És mit kívánhatunk mi itt
Izsákon?
- Egy nyugodt, fejlődő Izsákot.
- Egy olyan várost, ahol rend
és biztonság van.
- Egy olyan várost, ahol jó élni,
mert szorgos emberek építik,
fejlesztik széppé, komfortossá.
- Egy olyan várost ahová mindig vissza akarunk térni, járjunk bárhol is a világban.
- Egy olyan várost, amit büszkén mutathatunk meg vendégeinknek.
- Egy olyan várost, ahová szívesen jönnek a vendégek.
- Egy olyan várost, amely
méltán lehet büszke hagyományaira.
- Egy olyan várost, amely
szolgáltatásai, kulturális, oktatási és gazdasági adottságai
nyomán, szűkebb térségünk
központja lehet.
Hogy ez maradéktalanul így
lehessen és így is maradjon,
nap mint nap keményen meg
kell dolgoznunk mindannyiunknak. Hiszem, hogy ehhez
megvan minden izsákiban
a szándék, a tehetség és az
akarat.
1848/49 megmutatta, hogy az
egyet akarás csodákra képes.
Legyünk hát hűek és méltók
az ő szándékaikhoz. Valósítsuk meg mi is, a magunk kis
csodáit.
Széchenyi ismert mondása
szerint: „Az ember annyit ér,
amennyit használ.” Kívánom,
mi is úgy éljünk és úgy végezzük munkánkat, hogy utódaink
azt lássák, sokat értünk a magunk korában.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
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Helvécia-Izsák Térsége Szőlő- és Bortermelőinek Mezőgazdasági Szövetkezete

Tájékoztató

„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)
Tájékoztatjuk tagjainkat,
hogy akik a február 10-ei
szakmai napon nem tudtak
részt venni, azok kérésre a legfontosabb előadások kivonatát
emailban is át tudjuk küldeni.
Különösen a NAV részéről
tartott előadásra hívjuk fel
tagjaink figyelmét, amely a
2017 év őstermelőket, mezőgazdasági vállalkozókat érintő
kérdésekkel foglalkozott.
Hasonlóan a termesztésben
jelentkező újtipúsú kihívások,
eddig kevésbé ismert kártevők,
kórokozók és tüneteiknek bemutatása, ellenük való védekezés megismerése szintén nélkülözhetetlen ismeretanyagot
biztosított a jelenlévőknek.
A következő termelőket érintő szakmai napot áprilisban
tervezzük. Az évértékelő közgyűlést és a 2017-es tervezet
megtárgyalását a mérlegzárás
után május hónapban tartjuk,
amelyre a meghívókat időben
eljuttatjuk tagjainknak.
A tartós hideg idő, jelentős
károkat okozott a takaratlan
szőlőrügyekben. Érdemes
metszés előtt hajtatással megbizonyosodni, hogy a saját ültetvény metszés terhelésének
növelésével mérsékelhető legyen a káresemény nagysága.
Az elmúlt több év enyhe tele
elfelejtette velünk a takarás,
a szálvesszőlehuzás fontosságát. Akik elvégezték ezt a
kármegelőző munkaműveletet
reménykedhetnek a várható
magas felvásárlási szőlőárak
kompenzációjában. A lassan
elfeledett hagyományos szőlőfajták takarásos termesztése
ilyenkor is sokunknak újra
visszaköszön.
A Földművelésügyi Minisztérium feltett szándéka a
termelők alkupozíciójának
javítása és kiszolgáltatottságának csökkentése. Ezért a
gazdálkodók és felvásárlók
közötti szerződéses rendszerre vonatkozó szabályozást
felül kívánják vizsgálni. Az
agrárszektor.hu információi
szerint egyelőre nem dőlt el,
milyen szabályi változtatások
lehetnek. Elképzelhető, hogy
újraszabályozzák a szerző-

dések tartalmára vonatkozó
kérdéseket, de az sem kizárt,
hogy úgynevezett agrárintegrációs törvény születik. Ágazati tapasztalatok szerint, tény,
hogy a felvásárlók és a termelők szerződéses kapcsolatait
– például a fizetési határidők
betartásánál - ma sok esetben
törvénytelenségek kísérik.
Márciusban jelentette meg a
Földművelésügyi Minisztérium azt a jogszabályt, amelyből
kiderül, milyen változások
lesznek az idei egységes agrártámogatási kérelemben. Az agrártárcához tartozó jogcímek
közül elsősorban a zöldítési és
a termeléshez kötött támogatások módosulnak. A minisztérium az idén elsősorban a
zöldítés és a terméshez kötött
uniós támogatások előírásait
módosította.
Minden bortermelőnek kötelező volt március 10-ig bejelentkezni, hogy április 1-jétől
egyszerűsített adóraktári engedélyesként vagy kisüzemi
bortermelőként kíván tovább
tevékenykedni. A változás a
termelők több mint 90 százalékának jelenthet könnyítést.
A januártól hatályos új jövedéki törvény bevezette a
kisüzemi bortermelő kategóriáját, amely a várakozások
szerint az eddiginél lényegesen egyszerűbb ügyintézést
tett lehetővé. Jellemzően a
saját vagy vásárolt szőlőből,
legfeljebb 1000 hektoliter
mennyiségben bort előállító
borászatok választhatják a
kisüzemi bortermelő státuszt.
Ezek a termelők 100 hektoliter
palackos erjesztésű pezsgőt
is készíthetnek, csak magyar
szőlőt dolgozhatnak fel, és nem
vásárolhatnak bort.
Egyre nő az idegen kártokozó
fajok száma világban. A harlekinkatica jól ismert példánya
ezen idegen fajoknak hazánkban. A tudósok kimutatták,
hogy az összes regisztrált
idegen faj 37 százaléka 1970
és 2014 között, valamint a
közelmúltban jelent meg az
adott térségben. A legmagasabb számot, 585 idegen fajt
1996-ban regisztrálták, ami

naponta több mint 1,5 fajt
jelent. A kutatócsoport hangsúlyozta, hogy az idegen fajok
betelepedésének korábban
sosem látott növekedése előidézheti a térségbeli fajok gazdagságának növekedését, de a
helyi ökoszisztémára különféle
negatív hatással is lehet, ezek
közé sorolták a globális flóra és
fauna homogénné válását és a
helyi fajok globális kihalását.
Ezek a fajok általában nem
önerőből kerülnek ide, hanem
behurcolják őket. A behurcolás pedig úgy történik, hogy a
helyben előállítható termékek
helyett az olcsó távoli termékeket hozzák be, mert azon
nagyobb a haszon. A károkért
pedig nem ők fizetnek, hanem
a helyi termelők, vagy
a lakosság egésze. Persze
az EU ezt hagyja, mert hát a
multik, meg a szabad kereskedelem, stb.
Azok az őstermelők, akik
hatályos, új típusú (ideiglenes vagy kártyaalapú) igazolványuk mellett még nem
rendelkeznek a 2017. adóévre
vonatkozó értékesítési betétlappal, annak kiváltását
– a jogfolytonosság megőrzése
érdekében – 2017. március 20ig kérelmezhetik. A március
20-ig történő érvényesítéssel
az igazolvány érvényessége
2017. január 1. napjára visszamenőleges, ezáltal biztosítható
az őstermelői jogviszony folyamatossága.
Kérjük, hogy akinek nem
a jogvesztő, 2017. március
20-án lejáró határidő miatt
szükséges az őstermelői tevékenységével kapcsolatos
ügyintézés, illetve a határidőig őstermelőként történő
értékesítést sem tervez, ami
miatt érvényes igazolvánnyal
kellene rendelkeznie, lehetőség szerint a határidő lejártát
követően intézze őstermelői
igazolványával kapcsolatos
ügyeit.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, interneten,
helizsmgsz@gmail.com, vagy a
06-30-9457181 telefonszámon
kereshetnek bennünket.
Vezetőség

A Sárfehér lett Szabadszállás
bora
Február közepén, a kolbászfesztiválra készülve rendeztek borversenyt Szabadszálláson.
Kilencvenkét mintát vizsgált és értékelt a rangos szakemberekből álló zsűri. Tizenhat arany,
harminc ezüst és harmincnégy bronz minősítés született. A legtöbb pontot Oszlánszki Lajos
Arany sárfehérje kapta, 18,96 századot, a lehetséges húszból. Így ez lett Szabadszállás város
bora. Egy évig ezzel kínálják a város vendégeit.

IZSÁKI Hírek

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...talán vannak többen is, akiknek idén március 3-án eszükbe jutott a tíz évvel ezelőtti
március 3-a is. E nap volt az, amikor utoljára
járt vonat vasútvonalunkon. Az 1895. október 26-án felavatott vonalat ekkor záratta
be a Gyurcsány-Kóka tandem. Az a két politikus, akiknél
nagyobb kárt nemigen okozott még senki hazánk újabbkori
történetében. A mi vasutunk bezárása, ha úgy tetszik, csupán
egy kis epizód volt pannon pumás „szárnyalásuk” során, de
bennünket (ez is) mélyen érintett.
Gondolom, mindazok, akiket érdekel vasutunk létesítésének és működésének története, szívesen olvassák újra az
egykori munkálatokról és avatásról szóló lelkesült tudósításokat. A Kecskeméti Lapok 1895. április 28-ai számában
a következőképpen számol be a nagyszabású vállalkozásról:
„A Kecskemét-Fülöpszállási vasút töltési munkálata e héten
készen lesz. Az építkezéshez 20.000 talpfa már úton van.
Lehet, hogy Fülöpszállásra máris megérkezett. Az egész
építkezés rohamos gyorsasággal halad előre.” Öt hónappal
később, szeptember 8-án pedig már így írnak a kecskeméti
újságban: „A vasút építésével már annyira haladtak, hogy a
múlt héten egy vegyesbizottság, szeretett polgármesterünk,
Lestár Péter királyi tanácsos úr vezetése mellett, egészen
Izsákig tett próbautazást. Az egész vasútvonal október végére minden valószínűség szerint elkészül.” Mint tudjuk, el
is készült, s október 26-án az avató bejárás is megtörtént,
Az avató utazásra reggel fél 9-kor indultak Kecskemétről a
minisztériumi, megyei, városi és vasútigazgatósági vendégek, valamint a vonalat építő mérnökök. Az utazás során
műszaki vizsgálatot is tartottak a szakemberek, s mindent
rendben találtak. Fülöpszálláson fellobogózták, virágozták
a mozdonyt, s így indultak vissza Kecskemétre, közben minden állomáson megálltak. Az egykori híradás szerint: „Izsák
állomáshoz érve a lelkesült lakosság, nők, férfiak egyaránt
szűnni nem akaró éljenzéssel és zeneszóval fogadták a küldöttséget. Gyenes Benő jegyző igen szép szavakban fejezte
ki a lakosságnak örömét és a magas kormány iránti háláját,
hogy valahára vasúthoz jutottak, mire Papp Árpád miniszteri titkár válaszolt, kit a fehér ruhában megjelent leánykák
csemegeszőlőből készített igen szép csokorral leptek meg.
Ezt követően Izsák község a bizottságot a legváltozatosabb
hidegételekkel megrakott asztalokhoz kalauzolta és megvendégelte.”
Gondolom, 111 évvel később, 2007. március 3-án, nemigen voltak olyanok, akik hálával gondoltak az egykori
vasútépítők méltatlan utódaira – Gyurcsányra, Kókára
- akik lerombolták azt, amit az elődök egykor építettek. A
nagyszerűség és a kisstílűség egymás mellett! A „merjünk
kicsik lenni” szánalmas, számító sunnyogásának áldozata
lett vasutunk.
Gondolom, akik ott voltak még emlékeznek: 2007. március
3-án, 19 óra 03 perckor, zuhogó esőben, mintha csak az égiek
is siratták volna, elment az utolsó vonat Izsákról. Sokan
búcsúztatták. Ki egy utolsó utazással, ki egy integetéssel.
Hosszan és szomorúan zúgott a búcsúzó vonat kürtje, amint
Ágasegyháza irányában örökre elhagyta Izsákot. Az elárvult
állomás ablakában, emlékező gyertyalángok, a búcsúzók
között mély csend maradt utána. Szomorú csend, mert
elmúlt valami, ami eddig az életünk része volt. Kinek így,
kinek úgy. Sokunk indult erről az állomásról reménykeltő,
vagy éppen reménytelennek tűnő utakra, s tért ugyanide
vissza, az otthon őrizte, és a távolból is mindig biztos remény
tudatában. 2007. március 3-án az előttünk jártak öröme, s a
magunk reménye tűnt a semmibe...

VÉRADÁS
Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy
2017. március 30.-án (csütörtök)
9 órától 13 óráig
a Művelődési Házban
véradás lesz.
Magyar Vöröskereszt
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Topa Kupa hatodszor

Topa Barátai
Február 18-án került megrendezésre a VI. Topa Kupa
Öregfiúk Teremlabdarúgó
Torna, az egykori nagyszerű
sportember, Tóth Mihály
„Topa” (1954-2006) tiszteletére, nyolc csapat részvételével. A csapatok sportszerű játékkal, körmérkőzéses
rendszerben döntötték el a
helyezések sorsát.
Helyezések:
I. Kunszállás

II. Ballószög
III.Örökifjak
IV. Topa Barátai (Izsák)
V. Kiskunlacháza
VI. Kiskunfélegyháza
VII. Szabadszállás
VIII. Jakabszállás
Különdíjak: A gólkirály a
kiskunfélegyházi Seres János lett. A legjobb játékos
díját a Kunszállás csapatából
Lapsánszki Tamás, a legjobb
kapus díját pedig a ballószögi

csapatból Koós Károly kapta. A 2014-ben, Tóth József
által alapított vándorkupát,
a Kunszállás csapata kapta
meg.
Az emléktorna támogatói:
Beke és Beke 2000 KFT, Birkás Bor- és Pálinkaház, Dunapálma Borozó, Izsáki Önkormányzat és Tóth József.
Szervezők: Tóth József, Gréczi Gábor és Szabó József
Szabó József

Nőnapi köszöntő slágerekkel
Fotó: Faragó Gábor
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A karácsonyi nagy sikerű
műsoruk után nőnapra hangoló koncerttel várták március 3-án a közönséget Grijnovitz Anikó és barátai - Tóth
Kriszta (Rocky Lady), Ferenci
János (Sláger Jani) és Szabó
Gábor - a művelődési házban.
Közel két órán át szóltak a
slágerek és mulatós nóták. A
hangulat ismét kitűnő volt.

Kérjük, adója 1%-ával
támogasson izsáki civil szervezeteket!
SZERVEZET

Feltámadunk Alapítvány
Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete
Izsákért Közalapítvány
Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület
Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány
Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért Alapítvány
Tegyünk Izsákért Egyesület

ADÓSZÁM

18351545-1-03
18364107-1-03
18351851-1-03
18360701-1-03
18350180-1-03
18354311-1-03
18369535-1-03
ICKinfo

IZSÁKI Hírek
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KRÍM

POSTÁNKBÓL
Tisztelt Izsáki Lakosok, T. Polgármester Úr!
Keressük együtt az igazságot!?
A polgármester „Állítások és a
tények, avagy hol az igazság?”
címmel, cikket íratott az Izsáki
Hírek februári számában. A kérdés nagyon jó, talán össze kellene
fogni a lakossággal, hiszen úgy
gondolom, én is a lakosság is az
igazságot keresi. Az viszont már
nagyobb baj, ha a polgármesternek is keresni kell, hiszen neki
tudnia kellene!
Pár sort írnék a cikk engem
érintő részével kapcsolatban:
Uszoda: ki látott konkrét megvalósítási tervet, mely szintén
közérdekű. A polgármester viszont elmondta többször is, idézem: „Örömteli hírt kell közölnie.
Lehetőség nyílt egy olyan iskolafelújítási pályázat beadására,
amely teljes egészében segítséget
nyújtana az iskola felújítására,
korszerűsítésére. Tervek szerint
a régi iskola kerülne elbontásra
és a kettő iskolát egy épületbe
vonnák össze. Emellett a pályázati keret lehetőséget biztosítana tanuszoda és műfüves
futballpálya kialakítására is.
Minden idők egyik legjelentősebb
önkormányzati fejlesztése lenne
ez, 1 milliárd 400 millió forint a
pályázati összeg.” Ekkor még elmondhattuk, hogy ígéretek miatt
az építés csak álomnak tűnt, és
csak óhajok szintjén merült fel

egy esetlegesen hozzá kapcsolódó
tanuszoda építése.
A helyi önkormányzati választásokat megelőző két héttel korábban a Sárfehér Napokon, szintén
a polgármester által plénum előtt
publikált szöveget idézem:„az új
beruházások keretében óvodát,
művelődési házat újítottak fel,
kerékpárút készült el, a munkák
azonban nem álltak le. Hamarosan megkezdődik egy új iskola
építése a tanuszodával együtt”
Eltitkolt tartozás: Én soha
nem beszéltem kamatfizetési
kötelezettségről, melyet a riport
megtekintése is bizonyít, perről
beszéltem, és „közel 100 milliós
tartozásról”, melyet az önkormányzatnak meg kell fizetni. A
polgármester 17 éven keresztül
a tartozást is, és az utóbbi két
évben a tartozás miatt folyó pert
is tagadta, nemcsak a lakosság
előtt, hanem a képviselő-testület
előtt is. Az ügy nincs már tárgyalási szakaszban. A polgármester
arra hivatkozott „két ellentétes
döntés van a birtokukban”. Erről
én is tudok egy I. fokú és egy II.
fokú végleges, melyet a Szegedi
Ítélőtábla GF.III.30.039/2016/5.
szám alatti ítéletével hozott, és
kötelezte az önkormányzatot a
tartozás megfizetésére. A polgármester nekem írt levelében

perújításról tájékoztat, melyről a
testület zárt ülésen dönt „mivel
folyamatban lévő ügyről van szó,
önkormányzati és üzleti érdeksérelem következhet be”. A perújítás a mai napig nem történt meg,
és ülésen sem tárgyalták!
A polgármester milyen tárgyalásról beszélt? Kinek az üzleti érdekeit sérti? Milyen önkormányzati érdeket sért? Ez az Mötv. és
a Info tv. alapján nyilvános és
közérdekű adat, hiszen önkormányzat tartozása! Érdekelne
még továbbá, hogy a tartozás
elismerésnél, amely 5 évenként
megtörtént (azaz a per indításáig
kétszer), az egyenlegközlőt ki,
vagy kik írták alá?
A lényegre egy oldalon keresztül
ismét nincs válasz!
A tartozásról ismét csend honol,
miközben, talán dologi kiadás
címén a 80 millió Ft. tartozás,
mely szintén közérdekű adat,
eltitkolva beépítésre került Izsák
város „átlátható!?” költségvetésébe!!!!!!!!!! A cikk többi strófájának bizonyítását Önre hagyom
Polgármester Úr, Önnek kell
bizonyítania a bíróság előtt,
amit állít.
S. Juhász Magdolna
Széchenyi u. 20.

Tíz éves a Kolon Kupa Futóverseny
Most, hogy immár 10. alkalommal kerül megrendezésre
Izsákon a Kolon Kupa Futóverseny, úgy érzem, hogy ez
a legjobb alkalom arra, hogy
megírjam, miként is jött létre
ez a nagyszerű rendezvény.
2008 januárjában, egy külföldi
kirándulás alkalmával volt
szerencsénk, nekem és két
futótársamnak, Cséplő Zolinak
és Bálint Zolinak, egy asztaltársaságba kerülni az Adrenalin
Energiaital KFT. egyik tulajdonosával, Ungor Pállal. Mi,
minden este az egy hét alatt,
rendszeresen eljártunk futni,
amit Pali nagy elismerése mellett, példaértékűnek tartott.
Egyik este vetette fel, hogy miért nem rendezünk Izsákon egy
futóversenyt, amit ő és testvére
Erik, szívesen támogatna. Én
és Cséplő Zoli még akkor, ott,
előbb csak gondolatban azután
már kész ötletekkel elhatároztuk, hogy még azon a tavaszon
megszervezünk egy versenyt,
mert egy ilyen ajánlatot nem
szabad csak úgy elengedni.
Haza érkezésünk után, azonnal elkezdtem papírra írni a
jobbnál jobb gondolatokat és
szépen sorba szedve, elkezdtem
szervezgetni a mi kis futóversenyünket.
Február-márciusra már több
vállalkozót, kisebb-nagyobb céget sikerült a támogatói körbe
bevonni. Az önkormányzat is
biztosított a segítségnyújtásról, a polgármester úr, fel is
ajánlotta a lovaspályát, mint
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versenyhelyszínt. A kezdeti 0
Ft-ból, március végére sikerült
annyi pénzt összegyűjtenem,
(több magánszemély is a zsebébe nyúlt) hogy 150 db. pólót
tudtunk vásárolni egy izsáki
vállalkozó közbenjárásának
köszönhetően. (Ezeket adtuk ajándékba a 10 km-es táv
teljesítőinek az érmek mellé)
Cséplő Zoli, pedig a sportbaráti
kapcsolatrendszerét mozgatta
meg és egyre többen jeleztek
vissza, hogy szívesen jönnek a
Kolon-tó partjára futni. Ekkor
már nem volt kérdés, hogy mi
is legyen a verseny neve, így
lett I. Kolon-Kupa futóverseny.
Később, Húsvét után, egy országos hírű mutatványos keresett fel, hogy szívesen Izsákra
települne három napra a Kolon
Kupa apropójából. Így aztán
I. Kolon-Kupa Futóverseny
és Családi Fesztivál lettünk.
Ha már családi fesztivál - így,
sikerült a feleségem vezette
Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálatot is felkérnem a
lebonyolítás segítésére, amit
szívesen vállaltak.
A környékbeli települések
iskolaigazgatóit is, úgy mint
az izsáki általános iskola és
óvoda vezetőit is felkerestem,
akik mind nagy számú gyermek
részvétellel igazolták vissza a
meghívást.
Így vettem a bátorságot és
felutaztam Budapestre, hogy
felkeressem az ország legnagyobb sportrendezvényei
szervezőjének, a BSI-nek az

igazgatóját, Kocsis Árpádot,
hogy segítsenek a Kolon Kupa
verseny országos népszerűsítésében. Onnan is megkaptuk
a támogatást, így lett országos
futóverseny a Kolon Kupából.
(Azóta volt már német és angol
futónk is)
A verseny előtti napokban,
már hívtak az ország minden
pontjáról a verseny részleteiről
érdeklődve. Ekkorra, már olyan
izgalom lett rajtunk úrrá, hogy
aludni sem bírtunk, nem hogy
még edzzünk is a versenyünkön való indulásra. A verseny
napján, 2008.május 10.-én gyönyörű tavaszi időben, sok száz
ember jött ki a lovaspályára a
futókat megnézni és szórakozni. A sportolók jöttek Szegedről
csapatostul, Budapestről, Egerből, Békéscsabáról, Röszkéről,
Kiskunhalasról, a Dunántúlról,
stb. - tehát az ország minden
szegletéből. Több mint 300-an
futottak aznap Izsákon! Remek
hangulatú nap volt mindenki
számára, így nem volt kérdés,
hogy lesz folytatás. Ezután
jött a több sorra, s most már a
TIZEDIKET várjuk! Ezúton is
szeretettel hívunk mindenkit,
aki szereti a sportot és aki
nem szereti azt is, hogy 2017.
május13.-án tiszteljen meg
bennünket a lovaspályán, ahol
igyekszünk megint jó hangulatot varázsolni. Társrendezvénynek idén is megszervezzük az
izsáki családi főzőversenyt is!
Hajrá!!!

Tisztelettel: Sörös István

A Fekete–tenger medencéjébe benyúló Dunántúlnyi
terület jelentős hadászati támaszpontot nyújtott minden
történelmi korban. Gazdasági adottságai miatt is mindig
folyt érte a harc. Így nem csoda, hogy ennek harc nélküli
újabb, - orosz bekebelezése
Európa, sőt az egész világ
figyelmét felkeltette.
Magyarországon március
hónapban a legjelentősebb
ünnep az 1848-49-es szabadságharc emléknapja. Szeretném most e történelmi eseménynek a lényegét, - aminek
a vége mégis a bukás volt,
- az akkori kor keretében
szemléltetni. Ebben a keretben szerepet játszik Krím
félszigete is.
Kialakult törvényszerűség,
hogy a többség a kisebbségen,
az erős a gyengébben uralkodni akar. Ez a szándék egy
darabig működik ugyan, de
a történelemben igazolódik
e magatartásnak bünhődése,
ugyanis nem folytatódhat
ez a végtelenségig. Különös
szerepet játszik a XIX. századi magyar forradalom és
szabadságharc leverésében
az orosz cári hadsereg. Szeretném megvilágítani ennek
a politikai és hadászati erőnek a magyar ügybe történő
beavatkozása előtti és utáni
állapotát, - mintegy megerősítve az előző mondatokban
történő megállapítást.
I. Miklós orosz uralkodó
1825-től 1855-ig tartott cárságának ideje alatt országa
hadászatilag megerősödött,
szemben az egész Fekete-tenger medencéjét és a Balkánt
is hatalma alatt tartó Oszmán
Török Birodalommal. A cár
hadseregének erejét az 1830
őszén fellángolt lengyel felkelés ellen, de osztrák kérésre
a magyar 1848-49-es szabadságharc ellen is felhasználta. Egyesek szerint a cár
a lengyel határról százezer,
mások szerint kettőszázezer
katonát adott. Az orosz túlerő
természetesen győzedelmeskedett a szabadságharcosok
legyengült serege felett. A
cár felbuzdulva ezeken a
sikereken 1853-ban Nahimov parancsnoksága alatt

elindította a Fekete-tengeri
csatát. Az új kor első modern
háborúja volt ez az úgynevezett „Krími háború”. Általa
az addig török uralmon lévő
Krím félsziget amely nem
csak ásványkincsekben, de
éghajlati adottságaiból eredően növényvilágában is
gazdag, valamint Moldva és
a Havasalföld orosz fennhatóság alá került. A nyugati
országok: Francia-ország,
Anglia Közel-keleti érdekeltségük miatt nem tűrhették
az orosz terjeszkedést, ezért
a törökökkel szövetkezve
ellentámadásba lendültek,
és 1855-ben el is foglalták a
félsziget második legnagyobb
városát, Szevasztopolt, köszönhetően a nyugati magasabb színvonalú technikának.
Krím újra, újabb megszállás
alá került. Miklós cárt olyan
érzékenyen érintette ez a
vereség, hogy még abban az
évben meg is halt, - egyesek
szerint tüdőgyulladásban,
mások szerint öngyilkos lett.
A Krími háború az 1856.
évben megkötött Párizsi
békével ért véget, amelyben
nyilvánvalóvá vált a magát
erősnek gondoló Orosz Birodalom elmaradottsága,
gazdasági csődje. Az új cár,
II. Sándor úgy segített meggyengült birodalmán, hogy
Alaszkát eladta az Egyesült
Államoknak.
A cári hatalomnak kis népeken történő uralkodási vágya
ezzel a vereséggel szégyent
vallott. Új helyzet állt elő
Európában, mert a Havasalföldön létrejött 1859-ben
Románia, aminek elismerése
1862-ben történt meg, majd
néhány év után a Kiegyezés
rendezte az osztrák, magyar
viszonyt. – A magyar szabadságharc egyik tanulságaként
megállapíthatjuk, hogy a
nagyhatalmak között lévő
kis népek megmozdulásai is
jelentősen befolyásolhatják
a határok alakulását, de azt
is, hogy a kicsik szabadságvágyának hatalmi eltiprása
nem marad igazságot szolgáltató ítélet nélkül.
Izsák, 2017. március 9.
Bérces Lajos
önk.képviselő

Adó 1%
az Állatokért!
Orpheus Állatvédõ
Egyesület

Adószám:
18464654-1-06
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A kalocsai érsekség
története
A kalocsai püspökséget
Szent István király uralkodása kezdetén, a legelső egyházszervezet felállításakor
alapította. Aserik-Anasztáz
bencés apát 1000 és 1002
között, mint a pápa követe
járt Magyarországon. 1001ben koronát hozott II. Szilveszter pápától a magyar
király számára. Kalocsa
első püspöke Aserik-Anasztáz lett, valószínűleg 1002ben. A király őt nemsokára
az esztergomi érsekségbe
helyezte. Három év múlva
visszaküldte Kalocsára,
feltehetően már az érseki
cím meghagyásával. Így lett
a magyarság megtérésének
kezdetén az országnak már
két érseke. 1007-ben Anasztáz a frankfurti zsinaton
már mint érsek vett részt.
1012-ben a bambergi székesegyház felszentelésekor
ő is jelen volt és a magyarok
érsekének nevezik.
A Duna mindkét oldalán
Árpád fejedelem utódainak
szálláshelyei sorakoztak.
Kalocsa az Árpádok egyik
családi központja, később
királyi udvarhelye lehetett
és mint ilyen, fegyveres őrségével alkalmas védelmül
szolgált a félig még pogány
országban egy püspök, majd
érsek részére.
A pécsi püspökség alapítóleveléből látszik, hogy a
két egyházmegye között a
Duna volt a határ. A középkori Fejér megye a Duna
mindkét oldalán terült el és
Kalocsa is hozzá tartozott.
Solt környéke a váci püspökséghez került, délkeleti
része Kalocsával, mindig
a kalocsai érsek területe
volt.
Bodrogvár, Bácsvár és
Csongrád megyéi is a kalocsai érsek alá tartoztak.
Szeged és környéke, Halas
megmarad kalocsainak,
Csongrád északi része azonban a váci püspöké lett.
Keleti határa a csanádi
püspökség felállításakor,
1030-ban a Tisza volt. Délen a Duna és a Száva között 1093-ban állandósult
határa, a termékeny és
sűrűn lakott Szerém megye
is Kalocsához tartozott.
Szent László király korától
több oklevélben is szerepel
a bácsi érsek. Feltételezhető, hogy néhány évtizedig
fennállt egy Kalocsától
független bácsi érsekség, de
már a 12. század második
felében a két székhelynek

egy főpásztora volt. 1266ban fordul elő először a
„kalocsai és bácsi” érsek
elnevezés – jóval később
„egyesített kalocsai-bácsi
érsekségről írnak. Mindkét
székhely székesegyháza
Szent Pál tiszteletére volt
szentelve. Mind Bácsban,
mind Kalocsán 1211-től
említés történik székeskáptalanokról, de biztos, hogy
már jóval korábban is léteztek. Titelen, Szent László és
öccse alapított társaskáptalant.
III. Béla király első felesége Chatillon Anna Hájszentlőrincen alapított társaskáptalant, melyet a pápa
1234-ben a bodrogi főesperességgel egyesített. Ugrin
érsek a szerémi püspökséget a Száván túli missziós
munkára létesítette. Összesen hat káptalan működött
tehát jelentős helyi hiteles
ügyekben. Bizonyságleveleket állítottak ki, éppen
ezért biztosan iskolák is
működtek a káptalanok
mellett.
A kalocsai érseki tartományhoz tartozott az erdélyi, a csanádi, a váradi és a
zágrábi (1094) püspökség.
Ugyancsak suffragáneusai
voltak a szerémi, a boszniai, a belgrádi, a bodonyi
(Vidin), a szörényi (Turnu
Severin) és az argyasi missziós püspökök.
1241-ben először a kunok végeztek pusztítást a
Duna–Tisza közén, a Szerémségben, majd a tatárokkal megütközve Ugrin érsek
is elesett. Köztudott, hogy
rettenetes pusztítás és irtás
történt főleg a Duna–Tisza
közén. A 13-15. században
a Bosznia felől fenyegető
bogumil eretnekség, a 15.
században a szerémségi huszitizmus okozott a kalocsai
érseknek sok gondot.
A pápai tizedjegyzékből
rekonstruálható, hogy öt
főeseperesség volt. A bodrogi, bácsi és szerémi területe azonos volt az akkori
vármegyékkel. Az említett
tizedlajstromok csak a bácsi
és szerémségi plébániák
neveit hozzák (összesen
120). Egyéb forrásokból
kiegészítve a török előtt kb.
háromszáz plébánia lehetett. Bencések, ciszteciek,
domonkosok, ferencesek és
ágostonos kanonokok is voltak az egyházmegyében.
(folytatjuk)

Református múltunk 89.
„1822. január 28. Tellyes Gyűlés
alkalmatosságával.
Először a fellyebbi Gyűlések
actái felolvastattak.
Másodszor, minek utána az
1822. január 4-én tartott Gyűlésben az építendő Parochiának
cserép sindellel való béfedettetése
meghatároztatott: arról gondolkodott az Érdemes Elöljáróság,
hogy a cserepet hol lehetne legjutalmasabban meg venni, és honnan esne annak szállítása legkönnyebben ? Gondolóra vétetvén a
Pesti vagy Budai cserépnek nagy
ára, annak Pesten vagy Budán a
Hajóra, és innét valamellyik révbe
való szállításának költséges volta;
gondolóra vétetvén hozzánk közelébb a Ketskeméti cserépnek is
elég drága ára, a mellyet méltán
tekintetbe kellett venni, annyival
inkább, mivel az a közönséges
vélekedés szerént igen nehéznek
és könnyen törőnek ítéltetik,
határoztatott:
Hogy a cserép Tószegen vevődjön. Különösen recomendáltatott
(magyarán: ajánltatott-N.Á.)
az azért, mivel a Tószegi cserép
igen alkalmatos földből készülvén sokkal erősebb a Ketskeméti
cserépnél; de könnyebb is egyszersmind a földje alkalmatos
lévén, vékonyabb formába vetve
is jobban kiálja a tűz erejét; végre
az ára is minden más említett
helyeken készült cserepeknél türhetőbb, - Ugyan ezen Gyülésben
Deputatusok (magyarul: küldöttek – N.Á.) rendeltettek, a kik Tószegre menjenek olly czélból, hogy
ha lehetséges, cserepet találnak
késszen, alkudjanak, vegyenek;

ha pedig nem, egyezzenek az
Égető Mesterrel a meghatározott
18000 cserépre.
Harmadszor, számba vevődött az
építendő Parochián lévő ablakok,
ajtok és a padimentomozni való
szobák száma, és határoztatott:
hogy az írásba Mészáros Sándor
Asztalos Mesternek ki adattasson, a ki arról gondolkozván, a
maga vélekedését hasonlóképpen
írásba a tartandó Ekklézsiai Gyülésbe adja bé.
1822. február 9. Tellyes Gyülés
alkalmatosságával. A fellyebbi
Gyűlésben cserép vétel vagy
committálás végett ki nevezett
Deputatusok Curator Czirkos
János és Szegedi Pál ő kegyelmek
referálnak a Gyűlésnek, hogy
Tószegen 15000 cserepet késszen
találtak, s meg is vették számlálván ezért 20 forintot. Ezután
kérdésbe tevődött: hogy mikor és
mimódon szállíttatnék a cserép
haza. Határoztatott:
Hogy a lovas Gazdág (így!-N.Á.)
egyenként megkérettessenek
ezen Ekklézsiának tejendő szolgálatra, a kiknek i.(-ga?-N.Á.)
erejek jobb volna; és mivel az idő
változásról minden nap lehetne
félni; mindjárt Hétfőn az az 11-e
Febr. elinduljanak. – Ugyan ezen
alkalmatossággal elment ismét
Curator Czirkos János uram, és
a még elmaradt 3000 fedő és a
szükséges szegletekre való görbe
cserepekre egyezett, úgy hogy
azok Pünköstre, vagy kevéssel
Pünköst után készen legyenek.
Továbbá az Asztalostól, a kívánt
és kiadott munkától való jegyzése
elkészíttetett, s maga is hivattat-

A cserepeknek pedig – mint minden más huncutságnak - magas ára vagyon a kezdetektől fogva.
Ahogy a másik része szintén lenni szokott volt: a
pénz pedig vékonyabban adatott… Így aztán jól, s a
gondos gazda példájával hányták-vetették meg az
izsáki atyák, hogy nem feltétlenül flancos és menő
helyről kell cserepet venni az új lelkészi lakásra.
Pest-Buda, s Kecskemét „kicsi,ocsó” előkínai cserepei helyett jó volt nékünk a szintén vármegyebéli
tószegi cserép. Ugye nem véletlen, hogy a fránya
magyar cserépgyárnak ma már nyoma sincs az
esélyegyenlőséges kufár világban?! A tanúság azért
ránk maradt, s amíg magyar evangélium szerint
reformált ember él a Haza szívében, mely nekünk
nem lesz soha „csak futó homok”, megfontolásra
ajánljuk: jót-jól, megfontoltan, imádságos ala-

ván az Egyesség véle megkészült
illyen módon:
1-ször Tíz Ablakra való Rámák
és fák fenyőből, ezüst színre festve, egy egy per 9 f. , summa 90 f.
2-szor Öt ajtó vésve, a fal mellyébe kívül belől béllelve az Ekklézsia deszkájából ezüst színre
festve egy egy pár 8f. sua 40f.
3-szor Négy fél ajtó festése és
futerezése (értsd: erezése –N.Á.)
5f.
4-szer Négy szoba padimentomozása (értsd: padlózása – N.Á.)
az Ekklézsia deszkájából. 30 f.
A múlt Januarius 4-én tartott
Ekklézsiai Gyülésben a tekintetes
Földes uraságokhoz beadatni rendeltetett, és effective Januarius
10-én be is adott instantiájára az
Ekklézsiai Elöljáróságnak illyen
válasz adatott:
1822-ik Esztendei Boldog Asszony Hava 10-én tartott úri
Gyűlés alkalmatosságával:
A Helybeli Reformata Ekklésia
Elöljárói közönségesen arra kérik: hogy valamire a Catholica
részre lévő Parochia Építésre az
egész Közösség 300 ftokban adakozott: úgy az általok mostanában építendő Parochia számára
is segedelem adattasson.
A folyamodók kérése igazságosnak esmértetvén, azomban
a mostani pénz szüke miatt, az
egyarányúságot megtartani nem
lehetvén: a kívánt czél elérésére
200 ftok rendeltettek a Közösség
pénztárából kifizettetni.
Kiadta Sütő Mihály, mint az úri
Gyűlés rendes jegyzője.”
(P.IV.: 90-92.ol.)
közli: Nagy Árpád

possággal. Az ilyen helytálláson Isten áldása is
megnyugodhat, mert íme, tíz(!) nemzedék múlva
is ezt újítgatjuk Mészáros mester úr utódainak, s
az Úr ügyéért áldozó testvérek segítségével.
Az sem hátráltat minket, ha a Fennvaló nem
akarja, ha a történelem ismétli magát: mert bár
a kérések újfent – mint régen is - „igazságosnak
esmértetnek”, de „…járni jár, ám nem jut…”.
De mi is a számító, ravasz fukarság a mindenek
felett való élő Isten megsegítő gazdagságához
képest, mely ma is beteljesül: „… akit az Úr szeret,
annak álmában is ad eleget.” ( Zsoltárok 127:2).
Az IGÉHEZ igazodva, el ne bízzuk magunkat!
Imádkozzunk és dolgozzunk, mert ha Isten velünk,
ki ellenünk?

Gyülekezeti hírek
- Március 26-án, 14.30(!)-kor istentisztelet a kisizsáki ökumenikus
kápolnában.
- Április 13. (csütörtök), 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentisztelet.
- Április 14.(péntek), 18 óra: nagypénteki istentisztelet.
- Április 15.(szombat), 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentisztelet.
- Április 16. (vasárnap), 10 óra: Húsvét, ünnepi istentisztelet, úrvacsora.
- Április 16.(vasárnap), 17 óra: ünnepi istentisztelet.
- Április 17.(hétfő9, 10 óra: ünnepzáró istentiszteletet tartunk, és
megterítjük az Úr szent asztalát.
- Ünnep másodnapján, délután nem tartunk istentiszteletet.
- Adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat.
technikai szám: 0066.
- Folytatjuk a gyűjtést a templomunk belső felújítására és a 148 éves
orgonánk felújítására.
- Istenáldotta Húsét ünnepet kívánunk minden Krisztusban bízó
testvérünknek!

-na-

IKEM
hírek
- Á p r i l i s 2 9 . ( s z o mbat), 16 óra: „Báthory István Erdély
fejedelme és Lengyelország királya”
címmel tart előadást
Dr.Oborni Teréz;
helyszín: Ipartestület Székháza, Gábor
Áron utca 1.
- Az előadások továbbra is ingyenesek.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

IZSÁKI Hírek

. oldal

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testület ez
évi negyedik ülését 2017. február 28-án tartotta.
Az ülés megkezdése előtt a képviselő-testület megtekintette az épülő új iskola épületét, ahol az építést
irányító szakember részletes tájékoztatást adott a
folyó munkákról, az ütemterv szerinti teljesítésről
és a technikai megoldásokról.
Napirend előtt a testület elfogadta a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló
polgármesteri jelentést és a tizenhárom határozat
kapcsán tett intézkedéseket jóváhagyta.
Az elő napirendi pont az „Izsák város 2017. évi költségvetésének elfogadása, a költségvetési rendelet
megalkotása” című előterjesztés volt. A testület harmadik alkalommal tárgyalta a város költségvetését
és megalkotta rendeletét, mely közzétételre kerül e
lapszámban. A főbb fejlesztési célok a következők:
- fogorvosi kezelőszék, röntgen egyéb felszerelések
7.299 ezer Ft
- BÁCSVÍZ „Gördülő Terv” fejlesztései 20.000 ezer Ft
- belterületi utak kátyúzása
15.000 ezer Ft
- kerékpárút nyomvonalának tulajdonjogi
rendezése, felfestése
1.000 ezer Ft
- Csokonai utcai fahíd felújítása
2.000 ezer Ft
- sporttelep fejlesztések támogatása 3.495 ezer Ft
- településrendezési eszközök (településszerkezeti
terv, helyi építési szabályzat, településképi arculati
kézikönyv) jogszabály szerinti elkészítése, módosítása
2.826 ezer Ft
- Agárdy út stabilizálási munkái pályázat önereje
8.073 ezer Ft
- 1956-os emlékmű építési pályázat önereje
381 ezer Ft.
A Képviselő-testület második napirendi pontként
tárgyalta meg: „A 2017. évi közbeszerzési terv
jóváhagyása” anyagot. Ebben tájékoztatást adtunk a szennyvíz-beruházási projekt állásáról, az
„Izsáki Városháza energetikai korszerűsítése”, a
„Kossuth tér arculati megújítása, piactér kialakítása” pályázatokról, valamint bemutatásra került
a város teljes területére kiterjedő LED közvilágítás
ügye. A beruházás megvalósítása üzemeltetési
megtakarításból és az állami normatívából került
megvalósításra, pénzintézeti elfinanszírozással.
A testület szükségesnek tartja referencia helyek
felkeresését, mivel teljes körű információt kíván
kapni a működtetés előnyeiről, a fényerőről és a
fenntartás tartalmáról.
Harmadik napirendi pont a „ Feladat átadás/átvételi szerződés a központi orvosi ügyelet ellátására”
előterjesztés volt. Itt alapvető változás az, hogy
a szolgáltató – MorrowMedical Zrt – változatlan
marad, azonban az ügyeleti központ visszakerül
Kunszentmiklósról Szabadszállásra 2017. április
1-jétől. Ez azzal jár, hogy a korábbi 50,77 Ft/fő/hó
fizetendő önerő 126 Ft/fő/hó összegre emelkedik
mivel Szabadszállás, Fülöpszállás, Izsák és Soltszentimre települések nem kapnak olyan mértékű állami
finanszírozást, ami fedezné a felmerülő kiadásokat.
Több településsel is folynak egyeztetések az ügyeletbe történő bevonásról. A szolgáltatás tartalmában
annyi a változás, hogy az ügyeleten visszaáll a nővér
(ápolói) rendszer.
Negyedik napirendi pontként a „Gondozási központ működési engedélye„ előterjesztés került
megtárgyalásra. Itt egy komplex intézkedési tervet
kellett elfogadni, hogy a szociális ellátással kapcsolatos kötelező szolgáltatások (étkezés, házi segítés,
házi gondozás, idősek nappali ellátása) teljes körűen
biztosításra kerüljenek. A határozat és az intézkedési terv az engedélyező hatóság részére megküldésre
került és az engedélyt a korábbi egy év helyett most
két évre kaptuk meg. Az engedély megléte feltétele
az állami támogatás igénybevételének.
A pótlólag felvett ötödik napirendi pont a „Napelem – park létesítéséhez történő hozzájárulás”
volt. A Rosettum Kft. energiatakarékos világítási
rendszerek és napelem-erőművek tervezésével és
kivitelezésével foglalkozik és szándéknyilatkozatot
tett, hogy megfelelő terület biztosítása mellett Izsák
területén 2017-ben szeretnének létesíteni egy 499
kW teljesítményű kiserőművet, amely minimum
1,5 maximum 2 hektár földterületet igényelne. A
kiválasztott terület az izsáki 04/4. hrsz-ú ingatlan
Batthyány utca felőli része. A napelem–park közcélú hálózatra csatlakoztatásához az EDF DÉMÁSZ
Hálózati Elosztó Kft. az engedélyét KE1050/161214
szám alatt megadta. A telepítendő kiserőmű engedélyezett teljesítménye a dokumentum szerint 305 kW.

A kérelmező kérése az volt, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a meghatározott területrészre
egy bérleti előszerződés megkötéséhez a Rosettum
Kft.-vel vagy az általa megnevezett, a projekt megvalósítását végző céggel. A testület hozzájárult a
szerződés megkötéséhez.
A nyílt ülés végén Mondok József polgármester
az alábbi bejelentéseket tette: - Esély Otthon
pályázatban részt vesz az Önkormányzat, az öt
vállalásból négyet kell vállalni. Fiatalok és tovább
tanulók támogatására vonatkozik 18-35 év között.
A legkézenfekvőbb megoldás a régi Óvoda felújítása.
A pályázatot Kiskunmajsával közösen adjuk be, 200
millió forintról szól a támogatás, ebből 50 millió
forint épület felújításra kell fordítani, a további
összegek bérkiegészítésre és oktatásra lehet elkölteni, ezzel elősegítve a 18-35 év közötti korosztály
helyben maradását.
- Három pályázaton nyert az Önkormányzat (belterületi földutak karbantartása, belvízelvezetés, külterületi mezőgazdasági utak rendbetétele), a START
munka programban 21 fő kerül alkalmazásra.
A zárt ülésen négy napirendi pont megtárgyalására
került sor. Az első napirendi pont „Izsákért Közalapítvány kuratóriumi elnökének lemondása, új elnök
megválasztása” című anyag volt. A Képviselő-testület Gera Árpád Zoltánné lemondását az Izsákért
Közalapítvány Kuratóriumi Elnöki tisztségéről
tudomásul vette. A szervezetben végzett áldozatos
munkájáért elismerését és köszönetét fejezte ki.
A testület 2017. február 28-i hatállyal Dr. Bozóky
Imrénét a Közalapítvány kuratóriumi elnökének
megválasztotta.
A második napirendi pont „A civil szervezetek
részére nyújtandó 2017. évi költségvetési támogatások” című előterjesztés volt. A testület az alábbiak
szerint döntött:
Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért:
100.000.-Ft
Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány:
100.000.-Ft
Sárfehér Néptánc Egyesület:
300.000.-Ft
Izsáki 882. sz. Mátyási János Cserkészcsapat:
150.000.-Ft
Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola Intézményi
Tanácsa:
100.000.- Ft
Média Szakkör, Kölyök TV:
100.000.-Ft
Református Egyházközség:
400.000.-Ft
Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete:		
100.000.-Ft
Izsáki Sárfehér Sportegyesület:
800.000.-Ft
Tegyünk Izsákért Egyesület:
400.000.-Ft
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub:
250.000.-Ft
Kolontó Polgárőr Egyesület:
300.000.-Ft
Városi Vegyeskar:
100.000.-Ft
Tornasport:
150.000,-Ft
Németh Ferenc festőtábor (Balogh Józseffel együtt
kapta):
300.000.-Ft
Futóhomok Természetvédelmi Egy.: 100.000,-Ft
Szabadszállás Önkormányzati Tűzoltóság:		
400.000.-Ft
Hubertus Vadásztársaság:
150.000.-Ft
Római Katolikus Egyház:
400.000.-Ft
BKM. Rendőr- főkapitányság (Izsáki Rendőrőrs):
400.000.-Ft
Összesen:
5.100.000.-Ft
A harmadik napirendi pont „Mónus Ferencné ápolási célú települési támogatásra való jogosultsága”
fellebbezés volt. A Képviselő-testület jóváhagyta az
Egészségügyi és Szociális Bizottság döntését és a
fellebbezést elutasította.
A negyedik napirendi pont tárgyalása jogi képviselő bevonásával történt, mivel a téma a Szegedi
Ítélőtábla jogerős ítéletével kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítése volt. Az ügyben két döntés
született. A testület felhatalmazta a polgármester
urat egy megállapodás aláírására, amely valójában
egy moratórium, így jelenleg végrehajtható tartozása nincsen az Önkormányzatnak. A másik döntés
értelmében kötelezett a testület egy összegező
jelentés elkészítésére, amelynek ki kell terjednie a
jogügylet alapkövetelésének keletkezésére, a beruházás bonyolítására, illetve az ún. felelősségi kérdés
bemutatására. Határidőként a 2017. március 31-i
időpontot szabta meg a Képviselő-testület.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

2017. március 20.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.28.)önkorm
ányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II.
A költségvetési főösszeg
2.§
(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2017. évi költségvetésének
főösszegét:
529.879 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét:
529.879 ezer forintban
b) költségvetési kiadás összegét:
529.879 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege:
458.735 ezer Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege:
435.655 ezer Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:
23.080 ezer Ft.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 71.144 ezer Ft.
III.
Izsák város költségvetési bevételei
3.§
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek főösszege 529.879 ezer
forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti
részletezését a 1. számú melléklet 1. tábla tartalmazza.
Izsák város költségvetési kiadásai
4.§
(1) Az önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:
Megnevezés:		
Működési kiadások előirányzata összesen:
458.735 ezer Ft, melyből
a) személyi juttatások:
203.708 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
46.426 ezer Ft
c) dologi kiadások:
182.469 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
11.205 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások:
14.927 ezer Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódó előirányzatok
főösszege:
23.080 ezer Ft, melyből
a) személyi juttatások:
6.272 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
1.259 ezer Ft
c) dologi kiadások:
622 ezer Ft
d) egyéb működési célú támogatások:
14.927 ezer Ft
(3) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a
képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
71.144 ezer Ft
Ebből: beruházások:
10.794 ezer Ft
felújítások:
49.288 ezer Ft
tartalék:
11.070 ezer Ft
(4) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásokat a 2. számú melléklet
2.2 számú táblája tartalmazza.:
Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege
5.§
(1) Az önkormányzat 2017. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. Az elkülönítetten kezelt
felhalmozási jellegű céltartalék összege: 11.070 ezer Ft.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról
a Képviselő-testület dönt.
Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6.§
A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető
jogügylet megkötését nem tervezi a 2017. évben.
IV.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
7.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 512.263 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait
és azok bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási
főösszegét 205.220 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások:
134.076 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
35.662 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó:
7.776 ezer Ft
- dologi kiadások:
64.506 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
11.205 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás:
14.927 ezer Ft,
b) felhalmozási kiadások
71.144 ezer Ft, melyből
- beruházások
10.794 ezer Ft
- felújítások
49.288 ezer Ft
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- tartalék
11.070 ezer Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 9 fő.
(4) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt
feladathoz(, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik:
23.080 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
6.272 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó:
1.259 ezer Ft
- dologi kiadások:
622 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás:
14.927 ezer Ft
(5) A működési kiadások részletezését az 2. számú melléklet 2.1 tábla tartalmazza.
Polgármesteri Hivatal
8.§
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 87.936 ezer forintban határozza meg,
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének
kiadási főösszegét 87.936 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében
működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás:
57.827 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 12.982 ezer Ft
c) dologi kiadások:
17.127 ezer Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 18 fő, melyből köztisztviselő 16 fő.
(4) A részletező adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.
Általános Művelődési Központ
9.§
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 186.887 ezer forintban állapítja meg,
melynek részletezése a következő.
Működési bevételek:
186.887 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel:
12.263 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj:
11.302 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás:
174.624 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. költségvetésének kiadási főösszegét 186.887 ezer forintban állapítja meg, melynek
részletezése a következő:
működési kiadások
186.887 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
85.861 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó:
20.251 ezer Ft
- dologi kiadások:
80.775 ezer Ft
(3) Az intézmény 2017. évi működési kiadásainak címenkénti bontását és a
részletező kimutatásokat a 4. számú melléklet tartalmazza, az engedélyezett
létszám: 27 fő.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10.§
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 10.426 ezer forintban határozza meg,
melynek részletezése a következő:
- fenntartói (intézményi) finanszírozás
10.426 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi
költségvetésének kiadási főösszegét 10.426 ezer forintban határozza meg, mely
működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás:
8.402 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó:
1.847 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
177 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A költségvetési adatok részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Gondozási Központ
11.§
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 14.844 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése
a következő:
a) intézményi működési bevétel:
4.353 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj:
4.353 ezer Ft
b) fenntartói (intézményi)finanszírozás:
10.491 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének
kiadási főösszegét 14.844 ezer forintban határozza meg, mely működési célú
kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás:
7.871 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó:
1.743 ezer Ft
c) dologi kiadások:
5.230 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A költségvetési adatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
Egészségügyi szolgálat
12.§
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 24.566 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:
- fenntartói (intézményi) finanszírozás:
24.566 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017. évi költségvetésének
kiadási főösszegét 24.566 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése a
következő:
a) személyi juttatás:
8.085 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó:
1.827 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
14.654 ezer Ft
(3) Az engedélyezett álláshelye száma: 4 fő, ebből egy helyettesítéssel betöltött
álláshely van.
(4) A költségvetési adatok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
V.
Záró rendelkezések
13.§
Ez a rendelet 2017. február 28. napján 16 órakor lép hatályba, rendelkezéseit
azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
I z s á k, 2017. február 28.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Kézilabda

2017. március 7-én, Kecelen
rendezték meg a Diákolimpia fiú kézilabda IV. korcso-

portos területi döntőjét. Az
izsáki csapat is részt vett
ezen a versenyen. Erősnek

bizonyult még számunkra
a mezőny, de bíztató, hogy
egyre kisebb különbséggel
maradunk le a már régebbi
múlttal rendelkező kézilabdás csapatoktól.
Csapattagok: Bárdi Áron,
Bátri Milán, Csomor Zsombor, Deák Dominik, Dudás
Zsolt, Fekete Lajos, Perjés
Bendegúz, Tószegi Dániel,
Tóth Martin, Szabó Barbabás, Varga Zsolt, Vida Jonatán és Geiger Dávid.
Szabó József

Tavaszi túrák a környéken
TÚRA A KOLON-TÓNÁL – 2017. április 2-án
(vasárnap)
A KUNSÁGI ÖKO FITT Természetjáró Sportegyesület (Kecel), 2016-ban az MTSZ turistaút felújítási
pályázat támogatásával 18 km jelzett utat újított fel
a tó körül. Ezekre az ösvényekre kalauzolja el a túrakedvelőket az izsáki vasútállomástól, a Madárvárta
érintésével Soltszentimréig és vissza. (Ingyenes)
HÁROM HATÁR TELJESÍTMÉNYTÚRA – 2017.
április 8-án (szombat)
A túra idén először kerül megrendezésre, három
település Fülöpszállás, Soltszentimre, Izsák civil
egyesületei közös szervezésében. A hosszú táv
útvonala állandó lesz, évente változó induló és cél
állomásokkal. A közepes és rövid távok minden évben
a rendező településről indulnak és érkeznek. A túra
nyomvonala, a kijelölt útvonalak a Felső Kiskunsági
Turjános, változatos, természeti értékekben gazdag,
homokbuckás, a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében lévő területein halad.
Az idei 15, 25 és 50 km-es teljesítménytúrát a Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület szervezi. A túraútvonalak a fülöpszállási Közösségi Háztól indulnak,
és oda érkeznek vissza. (Nevezési díjas)
IV. STRÁZSA HONVÉD TELJESÍTMÉNYTÚRA
– 2017. április 22-én (szombat)

A szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub túra
szakága által szervezett teljesítménytúra 15, 25,
35, 45 km-es távokkal a Felső Kiskunság gyönyörű
erdős, homokbuckás tájain. Minden táv Szabadszállási vásártérről indul, és ugyanoda érkezik vissza.
(Nevezési díjas)
XIV. PETŐFI-TÚRA – 2016. április 29-én (szombat)
A kiskőrösi Eltájolók Turista és Szabadidősport
Egyesület szervezésében megvalósuló túrasorozat
az idén 15, 20, 40 és 70km-es távú gyalogos és terepkerékpáros, valamint 55 és 90 km-es kerékpáros
távokon kerül megrendezésre. A távok Kiskőrösről
indulnak, és ugyanoda érkeznek vissza, kivéve a 40
és 70 km-es táv, amely Izsákról, a Művelődési Háztól
indul. (Nevezési díjas)
HÁROM HATÁR TALÁLKOZÓ – 2017. május 1-én
(hétfő - munkaszüneti nap)
A Három Határ Együttműködés keretében megvalósuló negyedik találkozó ezúttal a Soltszentimrei
Csonka Toronynál lesz, ahol közös piknik keretében,
természetvédelmi tájékoztató táblát helyeznek el.
A rendezvény színhelyére mindhárom településről
önálló túra indul. (Ingyenes)

Krisztus arca a turini leplen
A térbe időt kódolt az ember
e forgó bolygón, ki biztosan áll,
s keresi égbenyíló szemekkel,
amit a földön, itt, meg nem talál!
Télre tavaszt vár, azúr kék eget,
hát, beletartja arcát a fénybe,
abban keresi ami elveszett,
Valakinek az arcát,-vagy mégse?
Az önarcképét anyagkeretben
azt a nagy titokba rejlő ábrát,
sejtésnyi rezgést, mit az értelem
a teljesség színeivel átjár!
Idők viharán által mentve
vászonba nyomva meg van ez az arc,
az emberarc is elrejtve benne,
Istenarc, amit látni akarsz.
Turini lepel, vérképes vászon,
mely bizton őriz minden lényeget,
ami értékes itt, a világon,
szenvedésekből épült szeretet!
Bűneinkért összetörött jóság
tövisszúrásokkal a szelíd fejen,
szenvedéssel fizetett adósság,
irgalmas segítség az emberen!
Arcod keresed idődben, ember?
Ki sokszor nem látod a lényeget?
Tudd: Nem szeret más ily szeretettel,
Szeress! S Őt majd, arcodon viseled!

Magyar Gyuláné
2017 húsvétján
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Tisztelt Izsákiak!
Köszönjük, ha adójuk 1%-ával támogatják iskolánk alapítványát céljai elérésében, többek közt
abban, hogy elősegítsük a tanulói életközösségek
kialakítását, fejlesztését és az általános iskolai
tanulók önállóságra való nevelését. Alapítványunk
feladatköre kibővült, lehetőségünk van arra, hogy
1-8. osztályig támogassuk rászoruló tanulóinkat,
közösségeinket.
A kedvezményezett adószáma: 18354311-1-0 3
A kedvezményezett neve:
TANÍTÓK ALAPÍTVÁNYA AZ IZSÁKI ISKOLÁÉRT
Köszönjük!
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2017. március 20.

Vasdiplomás tanítónő

I. helyezett: Antal Emma 2.b
Ungor Boglárka 1. c
II. helyezett: Rábaközi Balázs 2. c
III. helyezett: Zsoldos Samu 1. b
Szabó Annabella 2. a
Mezei Zoé 1. a
3.-4. osztály:

Matematika verseny az alsó tagozaton
Iskolánk alsó tagozatán február 28-án került megrendezésre a matematika verseny. A második, a
harmadik és a negyedik évfolyam legjobb matekosai
mérték össze tudásukat.
A következő eredmények születtek:
2.évfolyam:

I. Vida Énok 2.b
II. Balogh Anikó 2.b
III. Frankó Johanna 2.b
3.évfolyam:

I. Papp Norbert 3.a
II. Botka-Vincze Richárd 3.b
III. Hajagos Valter 3.b
4.évfolyam:

I. Futó Xavér 4.c
II. Édes Hanna Zsófia 4.b
III. Rácz Virág 4.c
Mese, mese, meskete…
Február közepén tartottuk hagyományos mesemondó versenyünket az izsáki alsó tagozatos
tanulóknak. Megnyitottuk Meseország kapuit és
egy varázsmondóka után kezdetét vette az előadás.
Tizenkét mesét hallgattunk élvezettel. Ezek után
a zsűri döntéshozatalra elvonult, addig a gyerekek
kézműveskedtek és memóriajátékkal múlatták az
időt. Ezen a varázslatos délutánon a következő
eredmények születtek:
1.-2.osztály:

I. helyezett: Antal Róza 4. b
II. helyezett: Sebők Vivien 4. a
III. helyezett: Mezei Márton 3. b
A korosztályok l. helyezettjei képviselik majd
iskolánkat a körzeti mesemondóversenyen. A kis
diákok könyvjutalmat és papírból készült varázsgömböt kaptak ajándékba, melyet Muzslai Kati
néni készített, hiszen szükség lehet még máskor is
varázserőre.
Farsang
Az iskolai farsang megrendezésére februárban
került sor. Minden évben sokan öltöznek be, ebben
az évben is így történt. Az alsó tagozat minden
osztálya nagy izgalommal készült. Az 1. a osztály a
tavaszt varázsolta elénk a képzeletbeli színpadra,
méhecskejelmezbe bújva. Mesejelenettel kedveskedtek az 1. b osztályosok: Aprajafalva lakóinak,
Hupikék törpikéknek öltözve. Még Hókuszpókot
is magukkal hozták. Folytatódott a meseszereplők
hosszú sora: az 1. c osztály apraja-nagyja a kedvenc
rajzfilmes figuráinak, a Trolloknak jelmezét öltötte
magára. A 2. évfolyam a Déli-sarkról érkezett, pingvinek voltak, egy jellegzetes, vidám pingvintáncban
gyönyörködhettünk. A 3. a osztály ötletesen, zenére játszotta el a magyar focisták sikereit, a nekik
szurkoló pom-pom lányokkal együtt. A 3. a osztály
az Énekelj című rajzfilm legszebb elemeit adta elő.
A 4. a osztály Csim-bum Cirkuszának előadása és
jelmezei nagyon ötletesek voltak. A Föld népeinek
sokszínűségére és a béke megőrzésére hívták fel a figyelmet jelmezeikkel a 4. b osztályosok. A 4. c osztály
a vadnyugati cowboyok fergeteges táncjelenete után
az ötletesnél ötletesebb egyéni jelmezesek vonultak
fel. Másnap a felső tagozat több osztálya is csoportos
jelmezekkel szórakoztatta a közönséget.
A Diákönkormányzat Meseíró pályázatának nyertesei:
I. helyezett: Ecsedi Kristóf 4. a: Az elrabolt lány
és a legény
Tóth Marcell 4.b: A szegény ember karácsonya
II. helyezett: Juhász Rozália 4. b: A teljesíthetetlen
kívánság
Czick Vivien 4.b: Az akadály
Fodor Mirella 4.b: Fogadd el magad
III. helyezett: Bartek Viktória 4.a: A karácsonyi
csoda
Antal Róza 4.b: Nóri és az álommese
Hajma Noel 4.b: A pórul járt macska

Vasdiplomás lett Bíró
Istvánné tanítónő, ami
annak igazolása és elismerése, hogy 65 évvel
ezelőtt kapta meg tanítói
oklevelét. A budapesti
származású fiatal lány
a Nagykőrösi Állami Líceum növendéke volt az
1950-es évek elején, majd
Szolnokon és Besenyszögön végzett gyakorló
tanítást. Ezt követően
került Izsákra a szintén
tanítói végzettségű férjével. Negyvenkét évet
töltött a pályán. Mint
mondja, igaz hivatásának
tekintette az oktatást.
Oly annyira, hogy ma
sem választana más hivatást. Születhetne akár
ezerszer, akkor is ezen a
pályán indulna el.
A kezdő időszakban, különösen Szolnokon igen
nomád körülmények között dolgozott vele egykorú kolléganőjével, de nem
bánta, hogy szűkösen
éltek, lavórban mosakodtak. Mert a lényeg megvolt, taníthatott. Izsákon
először Gedeonban tanítottak férjével, ahol megtanulta a kertészkedést,
a baromfitartást. Igazi
tanyasi fiatalasszony lett
a pesti lányból. A szó igazi
jó értelmében. Természetesnek vette, hogy ez
is hozzátartozott tanyai

pedagógusi létükhöz.
Alaptétel volt számára,
nem az a lényeg, hogy
hol dolgozik, hanem az,
hogy nyugodtan tehesse
azt. Ez a hivatásszeretet
végig megmaradt benne,
melyet egykori tanítványai is bizonyíthatnak.
Gedeonból 1968-ban
került be Izsákra, férje
néhány évvel később.
1965-68 között családi
házat építettek a felsővárosban, két gyermeket neveltek fel. 42 évi
szolgálat után, már jóval
nyugdíjazását követően
vonult vissza az oktatástól. Bár egy csigolyatörés
most kissé lelassította, de
ma is jó kedéllyel telnek
napjai. Nevetve mondja, hogy már akár egy
kerítéshosszat is el tud
menni önállóan az utcán.
A család, az unokák sok
örömet adnak neki.
Olvasóink és egykori
tanítványai nevében is jó
egészséget és örömöket
kívánunk Gitta néninek, akitől jó hangulatú
beszélgetésünk után azzal köszöntem el, hogy
hamarosan ismét jövök,
hogy a gyémántdiplomája
átvételéről is beszámoljak. Rendben – mondta,
hiszen ez az öt év oly
gyorsan elszáll.
-tetézi-

Ortopédiai szakrendelés
A Tisza Ortopédtechnika Kft.
minden hónap második keddjén
ortopédiai szakrendelést tart 15 órától
az Aranyfürt Idősek Otthonában
(Izsák, Kossuth Lajos u 49.)
előzetesbejelentkezés alapján.
Szakorvos: Dr. Dobrean Levente
Bejelentkezés: Juhász Jusztina

T: 06-30/628-6025

2017. március 20.

MÁRCIUSI GONDOLATOK
A tavaszi megújulás sok emléket
felszínre hoz
Március idusán az antik római birodalomban az elégedetlenek megölték Julius Caesart (Te is fiam: Brutus szavakkal halt meg).
Március 2. Nagyszalonta: Arany János született 200 éve. A magyar
nyelvújítás eredményként versei, művei, tanításai máig élvezhetőek.
(Toldi Miklós, Családi kör, Nagyidai cigányok, Buda halála, Szent László
király… stb.). Reméljük sokan előveszik köteteit. Kecskeméten Dr. Beke
József tanár és munkatársai elkészítették, bemutatták a Katona József
könyvtárban az Arany János szótárt. Jelenlegi vélemény szerint, szókincse nagyobb Petőfiénél. Nehéz élete volt, Nagykőrösön tanár, majd
az MTA főtitkára. A forradalomban elhunyt barátait sokáig siratta.
Március 8. Nemzetközi Nőnap, amely a munkásmozgalom aktivistái
igyekezetének köszönhetően máig ünnepnap. A Marxizmus-Leninizmus
eszméi a II. világháború utána mindent áthatottak. Az államosítás
következtében az iskolai nevelés is a szocialista eszmét szolgálta ki.
Intézetek munkatársai néhol azt a vívmányt, a hölgyek köszöntését
feladatuknak tartják. Az egyenjogúság aktivistáinak több feladata
maradt mégis.
Március 15. Szabadságharcunk 170. évfordulójához közeledve, remélem országszerte méltó megemlékezések lesznek. Izsákon érdemes
lenne egyszer beiktatni a felső temetőben Reviczky István (1828-Izsák
1875) jurátus sírjánál egy főhajtást. Pesten tanult jogásznak, Petőfi szűkebb köréhez tartozott. Kezdetektől részt vett a fegyveres harcokban,
Komárom kapitulációja alkalmával (nagy Klapka győzelemnek tudható
be) sokan mentességgel szabadultak (Jókai Mór érdekében felesége
szerzett papírt). Családi bajok sorozata, a Haynau-féle rémuralom, majd
lakókastélyuk leégése után összeomlott, (fegyveres öngyilkosság).
A Helytartót Tanács iratai között találtuk meg a „100” izsáki önkéntes
névsorát; a beadványt Fábián József bíró írta alá, a három hónapja elvitt
önkéntesek hazahozása érdekében. A Kecskeméten összeírtak között
három fő izsáki, Csemniczky Gábor az itteni önkéntesek vezetője 1848.
szeptember Bécs mellett a mai Schwechát-repülőtér területén vívott
csatában esett el.
Böszörményi Mihály református tanító Izsákon és a környéken toborzott gerillacsapatok vezetője (Debrecenbe vittek pénzt az ideiglenesen
ott tartózkodó kormánynak stb.)
1849-ben alispáni engedéllyel, feleségül vette Cséplő János elöljáró
leányát, Erzsébetet. Később Kecskeméten éltek.
1848 nyarán a népképviseleti országgyűlésre Izsákról Táncsics Mihály
és Petőfi Sándor is felkérést kapott. Mindketten a korábbi felkérést
teljesítik. Petőfi mindenáron születése földjén a „kiskunságban” korteskedik, végül Szabadszállás konzervatívjai győzték le. A dicsőséges
tavaszi hadjárat után megtorlások jöttek. Egy ideig látszatra minden
maradt a régiben. A kiegyezés után (1867) létrejött új konstrukció
Osztrák-Magyar Monarchia (Dualizmus). Budapest néven az új főváros ideológiái jönnek elénk. Ferenc József és Erzsébet császárnő stb.
Munkásosztály létrejötte… stb.
A Monarchia ellentmondásai, a nemzetállamok igényei, az Európában kialakult ideológiák elterjedése, anarchisták megjelenéséhez,
gyilkosságokhoz vezettek. Dúlt az I. világháború, egész Európa szenvedett úgy a fronton, mint a polgári életben (Doberdó). Magyarország
történetének fontos része az őszirózsás forradalom, Károlyi Mihály
kormánya…stb.
Március 21. Tanácsköztársaság kikiáltása. Jöttek a fővárosból a Lenin-fiúk (tányérsapkás szervezők, agitátorok) Izsákon is az új kormány
rendelkezéseit kellett megvalósítani.
A községháza vezetőit a direktórium vezetői váltották fel (Kovács
Sándor vezető és 19 tag). Május elsején a munkásokat képviselő
programokat szerveztek. A katolikus templom kivételével mindenütt
vörös zászlók voltak kirakva. Bizony, a lakosság közül a régi Vörös
Hadsereg katonái és egyes liberális gondolkodású személyek, jó fővárosi
kapcsolattal intézkedtek. Nem volt már itt igazán olyan személy, aki
a klasszikus értelemben a burzsoázia tagja volt. Mégis minden iparos,
vagy bizonyos földtulajdonnal rendelkező gazdák a köztársaság ellenségeinek lettek kinevezve. Nagyapám kádár volt, Apám már segédként
dolgozott, mégis egy nagymennyiségű hordót megrendelő helyi lakos
figyelmeztette, meneküljön. 1919. augusztus 2.-re tervezik „100” izsáki
lakos felakasztását a Selyemerdő megjelölt fáira. Több helységben már
ismert volt a Szamuely Tibor pártvezér és bandája által végrehajtott
tisztogatás (Kalocsa, Dunapataj). Augusztus 1-jén Kecskemét felől bejött
a Román Hadsereg alig emlékeznek erre Izsákon! A mai ÁFÉSZ iroda
volt a vezérkar főhadiszállása.
Az itt levők közül később magas politikai, államvezetői pozíciókat értek
el az új Román Köztársaságban. A Tanácsköztársaság 133 nap után
bukott meg. Ezt a korszakot, vagyis 1919 eseményeit „vörös terror”
majd az ősi reagálást, a Rongyos Gárda idejét „fehér terror” néven
emlegetik az utódok. A szocialista időszakban tanult neves történészek
többen a tapasztalatlanság és gyámoltalanság miatt félremagyarázzák.
A liberális eszmék követőin mintha fátyol lengene, nem képesek látni
(gyakran érezzük) a fától az erdőt.
A szép tavaszi napokon a jeles névnapokat követjük. Ildikó: nevével
Attila hun nagykirály szerelméhez jutunk el. Szerencsére sokan érdeklődnek a mi őstörténetünk iránt. Így közeleg az idő a helyes politikai
véleményünk kialakulásához. A sok kedves névnapból: Sándor, József,
Benedek pedig népi mondásaink ismeretében „zsákba hozzák a meleget”, úgy legyen.
A nagyböjti egészség megőrző programokhoz, testünk, lelkünk tisztításához erőt, bátorságot kívánok:
Mesznéder Klára

IZSÁKI Hírek

. oldal

Jegyzői engedélyezési hatáskörbe
tartozó kutak
I. rész

A vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Vgtv.) 2016. június 4-i módosítása
beiktatta a törvénybe a 29.§ (7) bekezdést, amely 2018. december 31-ig
mentesíti a vízgazdálkodási bírság
kiszabása alól azokat a létesítőket,
akik a Vgtv. e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat.
Sorozatunkban ismertetni szeretnénk, hogy a kutak legalizálásával
kapcsolatban milyen teendők vannak és hogy mely esetben lehetséges,
hogy helyben intézzék azokat.
A törvényalkotó megszüntetni azt
a helyzetet, ami mára kialakult. Ma
Magyarországon a fenntartható
vízgazdálkodást jelentősen veszélyezteti az engedély nélkül létesített
és üzemeltetett kutak nagy száma.
Egy felmérés szerint a kutak 80-90
százalékát építik a szükséges engedélyek és nyilvántartásba vétel
nélkül amellett, hogy a szükséges
jogosítványokkal nem rendelkező
kútfúrók nem kis hányada szakmai
felkészültség és megfelelő felszerelés
hiányában nem képes szakszerű
munka elvégzésére.
Az illegálisan készített kutak jellemzően két csoportba oszthatók:
egyfelől a háztartási vízigényt kielégítő – ide tartoznak jellemzően a
házi kertek locsolási céljára létesített
– kutak, másrészt a mezőgazdasági
öntözés céljára létesített kutak. E
kutak közül a háztartási vízigényt
kielégítő talajvízkutak – beleértve
a házi ivóvízigény kielégítésére
szolgáló sekélymélységű vízilétesítményeket is – tartoznak a jegyző
engedélyezési hatáskörébe.
Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak a Vgtv.1. számú mellékletének 26. pontja szerint vízilétesítmények. A törvény 28.§ (1) bekezdése
értelmében a kutak megépítéséhez,
átalakításához, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez vízjogi engedély
szükséges.
A jegyző a Vgtv. 4.§ (1) bekezdés
d) pontja alapján a vízgazdálkodási
feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása
körében helyi vízgazdálkodási hatóságként jár el és a kutakra vízjogi
engedélyezési eljárást folytat le.
A vízjogi engedélyezési az építésügyi hatósági eljárások logikájához
hasonlóan általában két lépcsős
eljárás: létesítési (építési) és üzemeltetési (használatbavételi) engedélyezésből áll. A jogszerűtlenül,
engedély nélkül létesült kutakra
vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút vízvédelmi,
vízgazdálkodási, környezetvédelmi,
népegészségügyi és építésügyi érdekeket bizonyítottan nem sért. A kút
megszüntetésére (eltömedékelésére)
megszüntetési engedély alapján
kerülhet sor.
A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési/fennmaradási
engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a
kutat nem használja (ez alól a kút
lefedése sem jelent kivételt). Amíg
a vízilétesítmény létezik (nem kerül szakszerűen eltömedékelésre)
addig az engedélyezési eljárást le
kell folytatni.
Mely kutak engedélyezése tartozik
a jegyző hatáskörébe?
A 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet
24.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti

engedélyezés esetén az együttesen
teljesítendő feltételeket és magyarázatokat teszem közzé:
1.) Feltétel: Nem érinthet a kút helye, vízbázisvédelmi védőterületet.
A vízbázisvédelmi védőterületek
elhelyezkedésével kapcsolatban
a területi vízügyi hatóságok (katasztrófavédelmi igazgatóságok) és
ivóvízbázisokra vonatkozóan a helyi
vízművek rendelkeznek naprakész
információkkal. E területeken a
vízkészlet biztonsága érdekében a
területi vízügyi hatóság adja ki az
engedélyt.
2.) Feltétel: A kút csak talajvizet
és /vagy parti szűrésű vízkészletet
használhat fel.
Nem történhet a vízkitermelés
rétegvízből, vagy karsztvízből. Magyarországon a talajvizek átlag
mélysége a hegy-és dombvidéki
területek kivételével ritkán haladja
meg a 20 métert, ezért amennyiben
a létesítési engedély iránti kérelemben ezt meghaladó mélység szerepel,
vizsgálni kell, hogy a kút valóban
talajvízadó rétegre létesül-e. E tekintetben a területileg illetékes vízügyi
igazgatóságtól kérhető eligazítás.
3.) Feltétel: A kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet
kitermelni.
Az 500 m3/év mennyiség napi
bontásban átlagosan 1,37 m3/nap
vízkivételt tesz lehetővé. Azonban
a háztartási vízkivétel zöme jellemzően vegetációs időszakban, a nyári
hónapokban történik locsolási célra,
mellyel szemben a téli vízhasználat
alárendelt. Így a nyári hónapokban a
vízkivétel mértéke a számolt átlagos
napi vízkivételt meghaladhatja. Hazánkban átlagos házi vízigényként
60-100 liter/fő/nappal lehet számolni
komfortfokozattól függően, ugyanez
számosállatként 80-120 liter/nappal,
a locsolásra pedig 4 hónap átlag 1
liter/m2-rel.
4.) Feltétel: A vízilétesítmény csak
ott létesíthető, ahol az ingatlanon
épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt
a hatóság felé.
E rendelkezés hivatott szavatolni,
hogy a kút vize valóban háztartási
célokra, és/vagy házi ivóvízigény kielégítésére kerüljön felhasználásra.
5.) Feltétel: A kútra magánszemély
kér engedélyt.
Amennyiben a létesítő például gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, közintézmény, önkormányzat,
akkor a jegyző nem rendelkezik
hatáskörrel az engedélyezésre vonatkozóan.
6.) Feltétel: A vízkivétel háztartási
igények és/vagy házi ivóvízigény
kielégítés érdekében történik.
A háztartási igény a magánszemélyek részéről merülhet fel a saját
háztartásában jelentkező igények
ellátására, mely főként az alábbi tevékenységekre terjed ki: jellemzően
az ingatlanhoz tartozó kiskert és
gyepterület locsolása, az építmények
és az ingóságok időszakos tisztítása,
karbantartása, a nem mezőgazdasági célból termesztett növények
öntözése, a háztáji (nem gazdasági
célból tartott) állatok itatása és
ellátása, kerti medence feltöltésére
és vízpótlására. A háztartási igények
egyik kiemelt esete a házi ivóvízigény, hiszen itt a víz minőségét
is kötelezően vizsgálni kell és az

ivóvízre vonatkozó jogszabályi követelményeknek meg kell felelni.
7.) Feltétel: A kút nem gazdasági
vízkivétel céljából létesül.
Amennyiben a vízkivétel célja
gazdasági érdekből történik, például
üzemi állattartás, mezőgazdasági
öntözés, vagy ipari tevékenység,
akkor az engedélyezés nem tartozik
jegyzői hatáskörbe.
A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv 28.§ (3) bekezdése szerint
”ha a vízimunka elvégzése, illetve
a vízi létesítmény megépítése, vagy
átalakítása jogerős engedélyezés
nélkül, vagy a jogerős hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő
részére az üzemeltetési engedély
kiadása megtalálható.
Amennyiben a hatóság a vízimunka, vízi létesítmény megvizsgálása
után - az eset összes körülményeire
is figyelemmel – a létesítő részére a
fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási
bírság megfizetését kell előírni. A
bírság az engedély nélkül létrehozott
építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig
terjedhet. Természetes személyre a
kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 forintot.
A Vgtv. új rendelkezése 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a
létesítőket, akik 2016. június 4. előtt
engedély nélkül létesítettek kutat.
Fontos tisztázni, hogy ez a rendelkezés, csak a létesítőkre terjed
ki, a kutat szabálytalanul megépítő
kivitelezőkre nem. A Vgtv. 29.§ (4)
és (5) bekezdése határozza meg,
hogy a bírságot kivel szemben kell
kiszabni. A létesítővel szemben a
vízgazdálkodási bírságot csak akkor
kell kiszabni, ha a kivitelező kétséget
kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való felelősség nem
őt terheli, vagy a kivitelező személye
nem ismert.
Megoldások:
A Polgármesteri Hivatal minden
tájékoztatást megad a szükséges
eljárások (vízjogi létesítési engedélyezés, vízjogi üzemeltetési engedélyezés, vízjogi fennmaradási
engedélyezés, vízjogi megszüntetési
engedélyezés) lefolytatásához és
az ezzel kapcsolatos tudnivalók a
következő két lapszámban közzétételre kerülnek.
Az ügyintézői feladatokat Hegedűs
Zoltán műszaki ügyintéző látja el,
aki ügyfélfogadási időben - ha nem
akar várakozni, akkor egyeztetett
időpontban - várja Önöket. Az elérhetőségei a következők, telefonon
76/568-071, e-mail: epitesugy@
izsak.hu.
Kérem, hogy előre ellenőrizzék az
ismertetett feltételek együttes meglétének fennállását és készítsék elő
a rendelkezésre álló dokumentumokat. Az egyes eljárásokhoz szükséges
kérelmek elkészítése hivatalból
megtörténik, a mellékletek felsorolása a fentiek szerint közzétételre
kerül, így közösen határidőre – 2018.
december 31-ig – meg tudjuk oldani
a feladatot. (Folytatjuk!)
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

IZSÁKI Hírek

10. oldal

2017. március 20.

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

Jobbikos tüntetés és
sajtótájékoztató Izsákon

Március 22. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Március 15-ei városi
ünnepség (ism.)
Március 23. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Kolon Kávézó
(ism.)
Március 29. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Néptánc félévzáró
(ism.)
Március 30. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Kolon Kávézó

Lapunk már nyomdában volt, amikor március 17-én délelőtt
mintegy harminc tüntető – köztük négy izsáki - „Költözz Mondok!”
feliratú molinóval demonstrált a városháza előtt. Hegedűs Lórántné
jobbikos országgyűlési képviselő és Kollár László jobbikos megyei
közgyűlési képviselő tartott sajtótájékoztatót az eseményen, ahol
mindketten lemondásra szólították fel Mondok József polgármestert, a családja gazdasági társaságához kapcsolódó vadászház építése
kapcsán. Mondok József a demonstráció idején nem tartózkodott
Izsákon. Tájékoztatása szerint, vidéki elfoglaltsága volt. A témáról bővebben következő számunkban olvashatnak, illetve az ITV
Híradóban láthatnak anyagot.

Április 5. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó
19:35: Kolon Kávézó
(ism.)
Április 6. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Nótaest Látó Imre
prímás emlékére 1. rész
Április 12. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Nótaest Látó Imre
prímás emlékére 1. rész
(ism.)
Április 13. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Nótaest Látó Imre
prímás emlékére 2. rész

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

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Virág-Dekkert Helena – anyja neve: Dekkert
Éva, Fekete Zsombor – anyja neve: Szántói Katalin, Teleki
Emma – anyja neve: Bálint Mónika
Házasságkötés: Kis Imre – Kenderes Aranka
Meghaltak: Tassi Jánosné sz: Sponga Katalin – 62 éves
– fülöpszállási, volt izsáki lakos, Fehér Istvánné sz: Szabó
Gizella – 80 éves – Izsák, Bartók Béla utca 11., Kornis
István – 67 éves – Kisizsák, Reviczky utca 7., Bránya
Györgyné sz: Tyapak Erzsébet – 70 éves – Izsák, Kertész
utca 6., Kökény Jánosné sz: Lévai Jolán – 82 éves – Izsák,
Kodály Zoltán utca 29., Látó Miklós – 48 éves – Somogyi
Béla utca 21., Dediczki Imréné sz: Kocsis Mária Erzsébet
67 éves (volt izsáki lakos)

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó! 2 db 800 négyszögöles Sárfehér szőlő! Érd.:0630/903-4587
Eladó 110m2-es családi ház
Izsákon, a Kodály Z. u. 5. szám
alatt 15,9 millió forintért.
Érd.:20/316-0248
Vállalok teljes körű víz, gáz
és fűtés szerelést, valamint
gázipari műszaki biztonsági
felülvizsgálatot, készülékcseréket, felújításokat. Csernák
Gábor. Telefon: 06-20/3931965, 06-30/628-8900.
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