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Október 23-án 17 órakor a Művelődési Házban tartjuk az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc 61.
évfordulójára emlékező ünnepségünket. Beszédet mond Máté Sándor református tábori lelkész.
Minden izsákit tisztelettel és szeretettel várunk az emlékezésre!
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A városi elismerő címek 2017-dik évi kitüntetettjei

A hagyományoknak megfelelően idén is a Sárfehér
Napok ünnepköszöntő programjában kerültek átadásra a városi kitüntető címek. A képviselő-testület döntése alapján egy díszpolgári címet és tíz Izsákért Emlékplakettet nyújtott át Mondok József polgármester a
díjazottaknak. A kitüntetetteket dr. Feldman Zsolt
helyettes államtitkár virággal köszöntötte.
Az Izsák Díszpolgára Cím kitüntetettje

Dr. Bozóky Imréné a város kulturális életében
vállalt kiemelkedő, több esetben kezdeményező,
sokrétű, magas szinten végzett önkéntes munkája
elismerésééül vehette át a kitüntetést.
Losoncziné Vass Judit köztisztviselő kimagasló,
az ügyfelek és a munkatársak elismerését kivívó,
több évtizedes lelkiismeretes közszolgálati munkája
elismeréseként vehette át a kitüntetést

A Díszpolgári címet több évtizedes izsáki gyógyító
munkája, valamint szintén több évtizedes társadalmi, közéleti szerepvállalása elismeréséül dr. Rigó
József Zsolt ügyvezető főorvos részére posztumusz
adományozta a képviselő-testület. A kitüntetést
özvegye, Rigó Bodor Mária vette át.

Böcskei Imre fafaragó magas szintű, a város jó
hírnevét is öregbítő művészeti munkássága elismeréseként vehette át a kitüntetést
Tege Andrásné gyógytornász közel három évtizedes segítő, gyógyító tevékenységével sokaknak
nyújtott enyhülést panaszaikban, olyanoknak is,
akik talán már nem is bíztak a javulásban. Ezen
kimagasló, lelkiismeretes munkája elismeréseként
vehette át a kitüntetést

Az Izsákért Emlékplakett elismerés
kitüntetettjei

Csizmadia László, az önkormányzat dolgozója a városi rendezvények lebonyolításban végzett sok évtizedes
kimagasló, szoros kötelezettségén túlmutató, lelkiismeretes munkája elismeréseként vehette át a címet.

Ázsóth Ilona tanárnő magas szintű oktató-nevelő
munkájáért, a tanórákon túl végzett ismeretterjesztő
és szervező tevékenységéért, valamint a város kulturális életében vállalt szerepéért vehette át a címet.

Bognár Erika iskolatitkár az iskola napi működtetésében végzett lelkiismeretes, mindenre kiterjedő
figyelemmel végzett munkájáért és az Izsákért Közalapítványban vállalt önkéntes munkájáért vehette
át az elismerést.

Nagy Ferencné hitéleti, hitoktatói, egyházközösségi, s két évtizedes karitatív munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést. Húsz évvel ezelőtt ő
alapította az izsáki katolikus karitász csoportot,
amelyet azóta is vezet. Munkásságukkal sokak életét
tették, teszik könnyebbé.

Dr. Reznerné Viczián Erzsébet tanítónő kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért, külön is fejlesztőpedagógusi, munkaközösség vezetői tevékenységéért,
iskolai alapítvány szervezői, jótékonysági rendezvény szervezői és néptáncos szerepvállalásaiért
vehette át az elismerést.

Kállainé Varga Erzsébet tanítónő kiemelkedő
oktató-nevelő munkájáért, fejlesztőpedagógusi teljesítményéért, új módszerek bevezetéséért, szakmai
konzultációk, előadások tartásáért, pályakezdők
támogatásáért vehette át az elismerést.

A legszebb izsáki portákat elismerő „Virágos Izsákért” oklevelet idén ifj. Kovács László (képünkön)
és Kovács Tamás vehette át.
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Izsáki delegáció a Strullendorfi Őszi Vásáron
Huszonkét éve ápoljuk testvérvárosi kapcsolatunkat Strullendorffal. Minden második
évben az izsáki delegációval a
Templom Ünnepen látogattuk
meg német barátainkat. Az idén
más időpontot választottunk
a találkozásra, mégpedig az
Őszi Strullendorfi Vásárt. Így
október 5-én indultunk útnak,
és egy igazán jó hangulatú,
színes programokkal teli három napot tölthettünk együtt
a strullendorfi barátainkkal.
Ellátogattunk a heiligenstadti,
a Stauffenberg család tulajdonában lévő Greifenstein kastélyba,
a memmelsdorfi Seehof, püspöki
nyári palotába, valamint az
Eggolsheimban lévő „Kék egér”családi vállalkozásként működő

utcájába.
Öröm volt látni az üres tányérokat, a „jóllakott, elégedett”
arcokat, majd a táncra perdülő
embereket.
Sajnos az ott töltött napok
gyorsan elszaladtak, mégis élményekkel tele indultunk a
haza felé útnak. S mindenki
megelégedésére nyugtáztuk,

ellátogatnának Izsákra.
Tehát Kedves Izsákiak!
Akik kedvet éreznek egy nagyszerű csapathoz csatlakozni,
keressenek bátran, hiszen jövőre
itthon is szükség lesz új családokra, akik szívesen fogadnak
majd testvértelepülésünkről,
Strullendorfból barátokat.
Végezetül szeretném megkö-

A strullendorfi Őszi Vásárt Wolfgang Desel polgármester és Sörösné Boldoczki Tímea izsáki önkormányzati
képviselő, delegációnk vezetője nyitották meg
–whisky lepárlóüzembe. Nézelődhettünk Bambergben és
Forchheim városában is.

Néptáncosaink műsorait szívesen és nagy tetszéssel
fogadták vendéglátóink

A színes programokon kívül a
vasárnapi vásár kapta a főszerepet, amelynek keretében bemutathattunk néhány városunkban
gyártott terméket is a Lindenalle
egyik házának udvarában. Itt
főztük a magyar babgulyást,
mellyel vendégül láttuk a Magyar Udvarba látogatókat.
A jó hangulatról a Sárfehér
Néptánc Egyesület és a Suttyomba zenekar gondoskodott.
Óriási sikerük volt, ahányszor
csak alkalmuk nyílt az együtt
táncolásra, zenélésre, bevonva
abba a helyieket is. Igazi magyaros hangulatot varázsoltunk
német testvérvárosunk legszebb

Nagy sikere volt az izsáki gulyásnak
hogy nagyon jól szerepelt az
izsáki csapat, melyet bizonyít az
is, hogy jövőre új családokat kell
keresnünk, akik szívesen fogadnak majd vendégeket Strullendorfból, mivel több új családdal
kötöttünk barátságot, akik már
jelezték, hogy jövőre szívesen

szönni mindenkinek, aki részese
volt e nagyszerű utazásunknak,
és remélem jövőre együtt várjuk
és szervezzük viszonzásképpen a
programokat a testvérvárosunkból érkező delegációnak!
Sörösné Boldoczki Tímea
szervező

Új kezdet - ismét Izsákon a Regionális Kórustalálkozó

Kórusunk kilenc évvel ezelőtt találkozót szervezett, a
meghívottak olyan együttesek voltak, akikkel korábban
már találkoztunk különféle
rendezvényeken. Az első alkalmat továbbiak követték,
évről évre más kórus hívta
meg a többieket öröméneklésre, baráti együttlétre. Új
sorozat indult most a kórustalálkozók sorában, hiszen minden városban – Lajosmizsén,
Kecskeméten, Kiskunhalason
- énekeltünk már kétszer, és
idén szeptember 30-án Izsákon már harmadszor!
Ez a találkozó több szempontból is változást hozott.
Korábbi találkozóink tanév
végére estek, ám tavaly a
kórusvezetők megbeszélték,
hogy idén őszi időpontra tegyük az eseményt. Eldöntötték tavaly azt is, mi legyen a
közös ének. Időközben a Kiskunhalasi Városi Vegyeskar
sajnos befejezte működését.
Vezetőjük, Faddiné Erzsike
énekesként a Jánoshalmai
Mithras Vegyeskar tagja, így
természetesen meghívtuk
a kórust. Kórusunk alapító
karnagya pedig, mint az köztudott, családi okok miatt
elhagyott bennünket (is), de
távozása előtt gondoskodott
utódlásáról. Új karnagyunknak így egyszerre kellett vendéglátóként és vendégként is
helytállnia két kórusa élén.
És idén először arra kértük
vendégeinket, hogy a Kodály
emlékév tiszteletére tűzzenek

műsorra Kodály művet, kérésünknek mindenki eleget tett,
köszönjük.
A rendezvény méltó helyszíne az új iskola tágas, világos
aulája lett, amelyet előző este
rendeztünk be. Nagy örömmel
csomagoltuk ki a vadonatúj
székeket! Az érkező kórusokat első emeleti tantermekben
várta frissítő. Miután minden
kórus kipróbálta a helyszínt,
a közös művek próbája következett. Fél 11-kor vette kezdetét a hivatalos program. Dr.
Bozóky Imre alpolgármester
rövid beszéddel köszöntötte a
megjelenteket és nyitotta meg
a rendezvényt. Az első közös
ének, a Ma come bali bella
bimba vidám dallama után
a Jánoshalmi Mithras Kórus
nyitotta meg a fellépők sorát.
A kórus műsorának gerincét
kortárs magyar szerzők művei

adták. Vezetőjük Karsai Péter, zongorán kísért: Kovács
Andrea és Juhászné Zelei Judit. Másodikként Lajosmizse
Város Kamarakórusa vonult a
színpadra, Berta István vezetésével. Az énekkar évről évre
kirukkol valami meglepetéssel, idén sem volt másképp, jót
derültünk a közismert Schubert dal, A pisztráng különféle
stílusú feldolgozásain. Zongorán Magi Krisztián kísért.
A Kecskeméti Kodály Kórus
következett, vezényelt Dr.
Csorbainé Bakosi Zsuzsanna.
Műsoruk Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és Farkas Ferenc
műveire épült. Végezetül
mi, Izsák Város Vegyeskara
álltunk a pódiumra, Izsákon
először teljes egészében új
karnagyunk, Berta István
irányításával. Műsorunkat a
júliusi jubileumi koncertünk

programjából válogattuk, zongorán, mint mindig, Szűcsné
Sátorhegyi Erzsébet kísért.
Végezetül a második közös
mű, a Simuljon mindig lábad
elé jó út kezdetű ír áldás dallamaival ért véget az öröméneklés. A Vándorserleg, az ajándékok, emléklapok és virágok
átadása közben Karsai Péter
karnagy úr bejelentette, hogy
kórusával átveszik a Kiskunhalasi Vegyeskar helyét. Ezt
követően az ebédlőbe vonultak vendégeink, míg mi a délutáni nyílt napra tekintettel
villámgyorsan elpakoltunk.
Az ebédlő ajtajában pálinka és apró ajándék várta az
énekeseket, bent pedig pazar
svédasztal. Sajnos minden
kórusban akadtak olyanok,
akik más elfoglaltságuk miatt
nem tudtak maradni, így a
csoportok hamar búcsúztak,

a fehér asztal melletti dalolás
idén elmaradt.
Nem emlékszem, hogy gondoltunk volna arra, vagy
egyáltalán felmerült volna
bennünk kilenc évvel ezelőtt, hogy egy sikersorozat
veszi kezdetét. Akkor csak
örültünk a jól sikerült együtt
éneklésnek, és annak, hogy
lesz folytatás. A Vándorserleget most Berta István Izsáki
Kórusától átvette, hogy egy
évig, a 10. találkozásig Lajosmizsei Kórusa őrizze azt.
A találkozó lebonyolításához
nagyon sok önzetlen segítséget kaptunk. Köszönetet
mondunk: Izsák Város Önkormányzatának az anyagi
támogatásért, a Táncsics Mihály Általános Iskola minden
munkatársának a helyszín
igénybevételéért, Csizmadia
Lászlónak a dobogó elkészítéséért, Geiszt Istvánnak a
minden kórusnak ajándékba
adott, saját készítésű órákért,
Gucsi Andreának és Juhász
Ferencnek az emléklapok
elkészítéséért, Juhász Csengének a műsorvezetésért.
Segítőinknek: Ádám Editnek
és Ádám Dórának, Felföldi
Annának és Felföldi Zsófiának
valamint Juhász Jázminnak
és Szombati Boglárkának
munkájukért, Ungor Eriknek
és munkatársainak a finom
ételekért és kiszolgálásért,
Varga Árpádnak a borokért,
Huszta Róbertnek a kávé
biztosításáért.
Juhász Edit
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Izsáki Sárfehér Napok 2017
Szeptember 29. és október 1.
között rendeztük meg a XXXII.
Izsáki Sárfehér Napokat. Nyolcvanegy éves múltra visszatekintő
városi ünnepünk hagyományosan
gazdag kulturális, szórakoztató
programokkal, kiállításokkal és
számtalan látványossággal várta
a helyi és a vidékről ide látogató

noki szezon. A sportesemények
sorában a focipályán zajlott a
Sárfehér Utánpótlás Labdarúgó

zető az újonnan épült iskolában
kalauzolta körbe, a látottaktól
elámuló vendégeket.

közreműködő tagjainak és a
szervező munkát kiválóan koordináló dr. Reznerné Viczián
Erzsébetnek. Idén nem csőszleányok és csőszlegények, hanem a
város egyesületeinek, klubjainak
tagjai, illetve helyi vállalkozások
képviselői foglaltak helyet a
feldíszített kocsikon. A felvonulókat a vasúttól indult útjukon

nagyszabású diszkó zárta a
napot.
A nagyszínpad vasárnapi programját az Izsáki Roma Nemzetiségi Önkormányzat gyermekcsoportjának táncműsora nyitotta.
A folytatásban az Ágasegyházi
Boróka Népdalkör és Citerazenekar, majd a Kecskeméti Nótások Baráti Körének műsora kö-

több helyen is étellel-itallal
kínálták. Nekik énekszóval és
tánccal köszönték meg a szíves
vendéglátást.
A kulturális és szórakoztató
programok a főtéri nagyszínpadon zajlottak. A szombati
műsorfolyam kezdeteként a
kecskeméti Mosolyra Hangolók
nevű együttes csalt mosolyt a
gyermekek arcára zenés gyermekműsorával, egyúttal kis nézőiket is bevonva az éneklésbe,
táncba. Nagy Edmond énekes
műsora minden korosztálynak

vetkezett. Hagyományosan nagy
sikerrel szerepeltek a Sárfehér
Néptánc Együttes korosztályos
csoportjai is a Suttyomba Zenekar kíséretével. Az esti sztárparádéban Szandi, Kocsis Tibi és

Mondok József: Városi ünnepünk a megmutatkozás
és a számadás ideje is
Torna és az Izsák-Harta öregfiúk
labdarúgó mérkőzés.
Első alkalommal került meg-

Az idei programból sem hiányoztak a kiállítások. A városházán termény és termékkiállítás,

Dr. Feldman Zsolt: A Sárfehér Napok kiemelkedő programja Izsáknak,
egyben az összetartozás
jelképe és megerősítője
érdeklődőket. A rendezvénysorozatot az izsáki származású dr.
Feldman Zsolt a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára
nyitotta meg.
Az idei program a 2013-as négyes
fogathajtó Európa-bajnokság és a
2014-es egyes fogathajtó világbajnokság után ismét nemzetközi
versenyeknek adott keretet. Itt

zajlott több nemzet képviselőinek
részvételével egy para fogathajtó

bajnokság, valamint a Rövidszőrű Német Vizslások világtalálkozója és minősítő versenye. Ezek
mellett hagyományosan Izsákon
dőlt el, kik a legjobb magyar
fogathajtók 2017-ben, hiszen
ismét nálunk zárult a hazai baj-

rendezésre az I. Sárfehér Esti
Futóverseny, meglepően sok
érdeklődővel. Az ország moto-

rosai viszont már tizenegyedszer
zárták nálunk a nyári szezont.
Találkozójukon ötszáznál is
több járművel vonultak végig
szombaton délután a város utcáin. Az új iskolában négy kórus
közreműködésével regionális
kórustalálkozó zajlott. Erről
bővebben egy külön írásban
olvashatnak.
Ismét a Sárfehér Napok adott
keretet az elszármazott izsákiak találkozójának, ahol a város elmúlt időszakban történt
fejlesztéseiről, eseményeiről a
városi ünnep részleteiről, történetéről Tetézi Lajos beszélt
a megjelenteknek, majd Gera
Árpád Zoltánné intézményve-

míg a művelődési házban a nyári
festőtáborban készült alkotásokból összeállított tárlat várta a
látogatókat. Ugyanitt újságpapírból készített papírfonat használati tárgyak készítésével is
ismerkedhettek az érdeklődők.
A vasárnapi, Sárfehér Néptánc

Egyesület által szervezett, hagyományőrző szüreti felvonulás
nagy sikert aratott. A megvalósításért köszönet az egyesület

szólt. Az esti sztárparádéban
Kökény Attilának, Nikának és
a Unique együttes műsorának
tapsolhatott a közönség, majd

Nagy Feró adott kiváló műsort
a zsúfolásig megtelt téren tapsolóknak. A Vino étterem most
megnyílt és felavatott ZÖREY
Klubjában esti koncertek várták
az érdeklődőket.
A XXXII. Izsáki Sárfehér Napok programjait idén is látványos tűzijáték zárta.
A terménykiállítás kiállítói:
Ács Ferenc (szőlő), Kállai Gyula
(szőlő, bodza), Kovács András
(szőlő), Fejszés András (almák),
Hegedűs László (almák), B.
Kiss Mihály (körte, szilva, bodza), Haj,a János (alma), Csík
Sándor (homoktövis), Damásdi
Gábor (körte), Szegedi János
(almák), Paksi Istvánné (alma),
Nagy Sándorné (szőlő), Hörcsög
László (konyhakert termények),
Mikus Anikó (dísztökök).
A termékkiállítás résztvevői:
Royalsekt Zrt., Mezei Pincészet, Birkás Pincészet, Gedeon
Birtok, Izsáki Házitészta Kft.,
Dókáné Tóth Margit fonott
termékek.
Egyéb kiállítók: Kiskunsági
Nemzeti Park, Nyári izsáki
festőtábor alkotói ifj. Balogh
József szervezésében, Kiskőrösi
Díszmadár Tenyésztő és Természetvédelmi Egyesület.
Köszönet valamennyi kiállító
közreműködéséért!
-tetéziFotók: Faragó Gábor
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Ladások hatodik
izsáki találkozója

Az ország több pontjáról
közel kilencven Lada érkezett
a szeptember 16-án megrendezett VI. Izsáki LADA Találkozóra. Basa Imre főszervező
kérdésünkre elmondta azért
sokak kedvence még ma is
ez a márka, mert viszonylag
egyszerű, hiszen nincs tele
elektronikával, így egy kis
hozzáértéssel akár otthon a
garázsban is meg lehet javítani, sőt még tuningolni is.
Nyilván ennek köszönhetően,
az izsáki találkozóra érkezett
kocsik között is találhattak az
érdeklődők különböző megoldásokkal átalakított, felturbózott példányokat. Emellett elámulhattak az eredeti állapotukban megőrzött,
vagy ilyen állapotúra formált

szériapéldányok szépségén is.
Utóbbiak bizonyítják azt is,
hogy többeket egyfajta érzelmi
viszony fűz a márkához. Kiket
azért, mert álmuk autója volt
egykoron, kiket azért, mert
kedves családi emlékeket,
családtagokat idéz számukra.
Az öreg LADÁK mellett a
legújabb szériák tesztautói is
jelen voltak a találkozón.
Az időjárás a kezdeti bizonytalanság után kellemes őszi
arcát mutatta, így a szokásos
bemutatók és vetélkedők
– lendkerék-tartó verseny,
Lada-húzó verseny, hangnyomás mérés, gumifüstöltetés,
vezetési ügyességi verseny
– és a hagyományos felvonulás
jó hangulatban zajlott.
-te-
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Természetismereti vetélkedő

Október 13-án, pénteken
rendeztük meg a II. Kolon
Fürkésző Terepi Természetismereti Vetélkedőt. A vetélkedő lényege, hogy a résztvevő
diákok kint, a természetben
oldják meg a Kolon-tóval és
a szikes tavakkal kapcsolatos
feladatokat. A nyolc állomásból álló vetélkedő helyszíne
az izsáki Fogathajtó pálya,
a Kiskunsági Nemzeti Park
határában található nyárfasor
és a Vásártér volt. Itt a kellemes, napsütéses, őszi időben
töltött el hat órát a versenyre
jelentkezett hat csapat. A
négyfős csapatokat a Kolontó körüli települések – Izsák,
Páhi, Soltszentimre - felső
tagozatos diákjai alkották.
A gyerekek összemérhették
tudásukat többek között vé-

dett növények, állatok és vízi
élővilág ismeretből, valamint
távcső, spektív és mikroszkóp használatból. Mivel az
állomások között két-háromszáz méter távolság is volt,
ezért a csapatok külön-külön,
átlagosan nyolc kilométert
tettek meg a vetélkedőn, így
az egészséges testmozgás is
része volt a feladatoknak.
Az eredményhirdetés előtt a
csapatoknak lehetősége volt
egy-egy nyárfa csemete elültetésére is.
Első helyezést Izsákról a
Lápi pócok (Tóth Katalin, Kovács Elíz, Perjés Kenéz, Perjés
Bendegúz) érték el, felkészítő
tanáruk Dudás László.
Második helyezést Páhiról
a Természet hősei (Hajma
Vencel Vajk, Janik Boglárka,

Nédó Kevin Enzó, Petz Odett)
érték el, felkészítőjük Morvai
Edina.
Harmadik helyezést Soltszentimréről a Vadszilva Pónik (Kovács Hajnalka, Varga
Fruzsina, Tamás Dalma, Ilyés
Réka) érték el, felkészítő
tanáruk Schantlné Farka
Julianna.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Köszönjük a csapatok részvételét, a felkészítők és az állomásokon segítő önkéntesek
munkáját!
A vetélkedőt a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság, a
Futóhomok Természetvédelmi
Egyesület, Izsák Város Önkormányzata és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.
Morvai Edina
Fotó: Dudás László

Kis-kórus-képeslap Strullendorfból

A Vino étterem október 815. között adott otthont a
VII. Őszi Izsáki Képzőművészeti Alkotótábor művészeinek. Az idén tizenkét alkotó
vett részt a Ziegler Németh
Ferenc izsáki festőművész
szervezésben megrendezett
tábor munkájában.
A tábort záró 42 képből álló
kiállítás ünnepélyes megnyitója október 14-én volt
a Művelődési Házban. Az
alkotókat és az érdeklődő
vendégeket Bérces Lajos, az
Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke köszöntötte, majd a Sárfehér Néptáncegyüttes műsora adott
szintén művészi élményt a
résztvevőknek. A kiállítást
megnyitó dr. Turai G. Kamill
esztéta, vallásfilozófus igen
eredményesnek ítélte a tábor

munkáját, majd az alkotók
kiállított képeiről mondott
véleményt a tőle megszokott
alapossággal.
Mint Németh Ferenc elmondta, az egyik legjobban
sikerült táboron vannak túl.
Az alkotók mint egy nagy,
család úgy töltötték együtt a
hetet. Az alkotás mellett tartalmas baráti beszélgetésekkel teltek a közös órák. Másik
öröme, hogy a táborban készült munkákból rendezett
tárlat megnyitóján igen sok
érdeklődő jelent meg. Egy
alkotó számára nincs annál
nagyobb öröm, mint ilyennel szembesülni, hiszen így
okkal hiheti, hogy munkáiba
foglalat üzenete célba talál.
Egy művész számára ez a legfontosabb - húzta alá Németh
Ferenc.

Két évvel ezelőtt az a megtiszteltetés érte Kórusunkat, hogy
Strullendorfban képviselhettük
városunkat a testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten. Idén
október 5-én a Strullendorfba
induló buszra 7 aktív kórustag
is felszállt, közülük ketten évek
óta járnak össze a fogadó családjukkal, öten azonban a két évvel
ezelőtti ismeretség alapján indultunk, és töltöttünk el korábbi
vendéglátóinkkal együtt néhány
igazán jól sikerült napot.
Persze, hogy énekeltünk! és
velünk a csoport is!
Az Ott család sörözőjében
Heiligenstadt polgármestere
várta a csoportot. Beszédében
sokféle szempont alapján mutatta be nekünk városát, majd
személyes élményeit osztotta
meg velünk. A polgármester
úr a Páneurópai piknik idején járt először hazánkban, és
könnyes szemmel köszönte
meg Magyarországnak és a
magyaroknak, hogy a határon
túl rekedt családtagjaival ismét
együtt lehet. A Tavaszi szél vizet
áraszt dallal búcsúztunk tőle,
ekkorra mindenki szeme könnytől csillogott.

A roßdorfi vacsorán a la carte
rendelhettünk. Majd 50 ember
rendelését teljesíteni, nem kis
munka lehetett a szakácsnőnek,
aki – kicsi a világ - magyar. A
finom ételek elfogyasztása után
kértük, jöjjön közénk főnökasszonyával együtt, hogy dallal
köszönhessük meg munkájukat.
Őket is sikerült meghatnunk az
Ároni áldás dallamaival.
A szombati „hivatalos” esten
egy kép készítésének idejére
összegyűltünk mi, kórustagok
a pódium előtt. Közben hogyne
énekeltünk volna! Az ismert
népdal, A csitári hegyek alatt,
nagy tetszést aratott vendéglátóink körében.

Örömteli meglepetést hozott
számunkra a vasárnap, amikor
a Lindenalle vásári forgatagában
Bíróné Szilvikével találkoztunk.
Alapító karnagyunk pár hónapja
Németországba költözött, és
hosszú utat tett meg azért, hogy
megölelhessük egymást.
A szép napok gyorsan szállnak,
de az emlékek velünk maradnak.
Két évvel ezelőtt hallottuk Strullendorf kiváló kórusát. Talán érdemes lenne megfontolni, hogy
a városi kapcsolatok keretein
belül hogyan lehetne kialakítani a kórusok között szorosabb
együttműködést. Mert az nem
kétséges, hogy érdemes lenne.
Juhász Edit
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Égi Édesanyánk
Október van, az ősz ezernyi
pompáját szépségét mutatja
tárja elénk. Megváltoztatta a
természet ruhatárát, felvette
Istentől kapott színskáláinak
milliónyi kölcsönkért színeit.
Készül a természet és készül az
ember is betakarítani összegyűjtött értékeit.
És elénk állít egy asszonyt
– egy anyát Máriát, rózsafüzér
királynéját. Ez a hónap az Övé.
Hozzá szállnak imáink – fohászaink sóhajaink könnyeink és
kéréseink.
A világ végén, azt hiszem, Mária igen nyugodt lesz, de amíg
ez a világ tart, nincs egy pillanat
nyugta sem. A Szent Szűz olyan
mint egy sokgyermekes anya.
Állandóan egyiktől a másikig
jár.
Mert ha az anyák ítélnének
az utolsó ítéleten akkor üres
maradna a pokol…
Csak Mária teljesítette tökéletesen az első parancsot:
Egyedül Istent imádd és szeresd
teljesen.
Ennek az anyának (Máriának) a szíve csupa szeretet és
irgalom. Nincs más vágya, mint
hogy boldognak lásson minket.
Elég, ha hozzá fordulunk, és
imánk máris meghallgatást
nyert.
A Szent Szűz mindig figyel
ránk. Ez a tudat serkentsen
minket arra, hogy nagy bizalommal forduljunk hozzá. Az
összes szent nagy odaadással
tiszteli a Szent Szüzet.
Hogy milyen egy édesanya, azt
nem a külalak határozza meg.
Nem a divat, a fizetés, hanem
hogy milyen lelke nyitott könyve, a szíve és hogy össze tudja-e
kötni az eget a földel, imáival és
a rózsafüzérrel.
Aki gyermeket vállal az sok aggódást, megpróbáltatást vállal.
De ezt vállalta a Szűzanya is.

De bízott töretlenül a Istenben
és ígéretében, nem kételkedett.
Nem kötött alkut és nem szabott
feltételt Istennek. Nem mondta
Istennek és Gábor angyalnak
sem, hogy nem érek rá, nincs
benne az életem projektjében
neked dolgozni. Nekem most
a jövőmmel kell foglalkoznom
nem pedig azt tennem ami neked tetszik.
A történelemben mindig nagy
feladat és felelősség hárult a
nőkre az asszonyokra, de napjaikban az „új modern korban”
még nagyobb a kihívás. Ahol
annyi nagypénteki sír van az
emberi szívekben, a nők kaptak
olyan magasztos lelki tehetséget, hogy türelmes szeretetükkel, imáikkal, anyai mosolyukkal el tudják hengeríteni ezeket
a záróköveket.
Rónay György szépen fogalmazza versében:
„Halkan hull az őszi este harmata…
Harmatozd rám égi kedved,
Mária.
Oszladozzék balga szívem
bánata.
Te vigyázz rám, boldogságos
Szűzanya.
Hogyha kővel megdobnak az
emberek,
Szeljek nékik ízes búza-kenyeret.
Töltse be a lelkemet a szeretet.”
Ne féljünk, ne legyen bennünk bizalmatlan kétely oda
fordulni és elmondani a Szűzanyának saját szavainkkal
mindazt ami nehéz és fáj, vagy
boldoggá tesz, megosztani vele
éltünk apró örömeit és sajgó
fájdalmait. Egy anya nem utasítja el gyermekei kéréseit, és
ha Ő velünk imádkozik akkor
szent Fia biztosan meghallgatja kéréseinket.
Bajkó Zoltán plébános

Harangünnepre hívó
„Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra”
/János 18,37/
2017. november 19-én új, Szent Erzsébetről elnevezett
harang kerül a katolikus templom tornyába. Ezzel a háborúkban elvitt, s eddig még hiányzó legnagyobb harangunk
is „hazatér”, s vele újra négy harang hívja Isten dicsőítésére
az izsáki katolikusokat.
A harang ünnepélyes fogadása 2017. november 12-én
vasárnap a 10 órai szentmisében lesz.
A harang szentelési szertartása a következő vasárnapon,
2017. november 19-én 10 órakor kezdődik. A szentelést
végzi és az ünnepi szentmisét celebrálja Talapka István
kanonok apátplébános.
A harangot felajánló család tagjai és a katolikus egyházközség mindenkit – felekezeti hovatartozástól függetlenül
- szeretettel hív és vár az ünnepi eseményekre. Hallják és
fogadják a harangok szavát:
Érc hangom, ha imára hív,
Halandó emberek!
Az áhítatnak szárnyain
Áldozni szent oltárain,
Istenhez jöjjetek.

Református múltunk 94.

„1824. április 4-én a
N.T.Visitatio, Esperest Tóth
István és Vice Esperest Szeles Sámuel urak megjelenvén, szó lett ismét az ekkor
tartatott Presbiterialis Gyülésben a mi Oskolánkra nézve igen szükséges második
Tanítóról:
Fellyebb elő adott okainkat
a N.T. Visitatio helyben
hagyniméltóztatott, s rendes második Tanító tartása
nem is eröltette az Ekklésiát
. Mivel azomba az Elöljáróságnak határozása az 1823ik Esztendő április 6-án az
volt, hogy a téli segíttségre
hozandó Praeceptor tartását, ha az oskolára nézve
hasznosnak látándja, tehát
az oskola Rectornak az illyen
téli Praeceptor fizetésében, a
mennyire lehet segíttségül
fog lenni az Ekklésia, hogy
pedig hasznos volt, a következés megmutatta amiről
az Érdemes Elöljáróság is a
N.T. Visitatio előtt bizonyságot tett: Innen a N.T. Visitatio kívánsága az volt, hogy
mivel, ha alkalmatosabb -féle
segittséget kapna az Oskola
Rector mint volt a mostani,
a tanítás még sikeresebb és
a gyermekek előmenetele
még szembetűnőbb lenne,
úgy de olly tsekély fizetésre

Gyülekezeti
hírek
Október 29., 13.30:
istentisztelet Kisizsákon
az ökumenikus kápolnában
Október 30., 17.00:
bűnbánati, előkészítő istentisztelet a gyülekezeti
házban
Október 31., 17.00:
a reformáció 500. emlékünnepén úrvacsorás istentisztelet a templomban
November 1., 15.00:
csendesség a református
temető ravatalozójánál
November 18., 18.00:
előkészítő, bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti
házban
November 19., 10.00:
újborért való hálaadás
November 26., 13.30:
istentisztelet Kisizsákon
az ökumenikus kápolnában.

mint volt a mostani téli Praeceptoré, alkalmas készületű
ifjú a maga cursusát félbe
nem hagyja, a rendes tanítót
sem lehet pedig annyival
terhelni, hogy a téli Praeceptornak betsületes fizetést
rendeljen: tehát gondoljon az
Elöljáróság valamelly módot,
mellyel az illyen téli Praeceptor fizetése javítódjon,
hogy alkalmas készületű ifjat
nyerhessünk valamelly kívül
lévő iskolából.
Hogy ez az Előterjesztés
igaz, által látta az Elöljáróság, de az idő rövidsége
miatt ezúttal, a feltett tárgyról való gondolkodásba nem
ereszkedhetett, ígérvén,
hogy erről magok között
fognakértekezni.
1824. május 2-án tellyes
gyűlésben: Kováts István
Egyházfi, jókor lévén Hivatalából való elbotsáttatását:
most helyébe Demeter János
választatott, a ki Curator
Szegedi Pál ő kegyelmével
az Isten Házában feleskedtetett.
A régi Harangozó Ház
pusztuló félben lévén, annak elbontása, s helyébe
újj épületnek építése határoztatott olly móddal, hogy
most egy kis kamarátskája
is lenne a Harangozónak, a

mi eddig nem volt. Az épület hossza 9, szélessége 2,5
ölre határoztatott, meglett
egyszersmind az egyesség
a falverésre, faragásokra
és nádazásra Járó Mihállyal és Szegedi Istvánnal
75Wftba.
1824. május 8-án. Volt
Curator Czirkos János uram
számadása mind eddig,
többféle akadályok miatt
nem revideáltathatván , a
kitett napon tartott tellyes
Gyülésben megvisgáltatott, s a számadásban kitett
részletezésen kívül minden
részben helyben hagyatott,
s a korábbi számadás terhe
alól felmentetett.
1824. augusztus 6-án. Tellyes Gyülésben: Minekutánna az új Harangozó Ház
annyira elkészült , hogy
annak már tsak a kőműves
munka híjja volt: bé hivattatott az Érdemes Elöljáróság
az Ekklésia Házához, hogy
valamely kőművessel a szükségesebb Kőműves munkára, a mit t.i. Asszonyok nem
tehetnének vagy férfiak,
egygyességet próbáljon. Hivattatott Énekes János, s
véle az egyesség meg lett 25
Wftba.”
P.IV.: 101-102.oldal.
közli: Nagy Árpád

IKEM hírek

Október 28. (szombat), 16 óra:
Dr. Szalai Attila: „Sepsi Csombor Márton Nyugat-Európai úzjain” címmel tart előadást, helyszín: gyülekezeti ház
(Kálvin tér 1.)
November 25.(szombat), 16 óra:
Dr. Medvigy Endre és Dr. Gy.Szabó András: „Nevem
a végtelenben – 120 éve született a nagyszalontai Sinka
István költő” címmel tartanak előadást, helyszín: Vino
Étterem pincéje.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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
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Önkormányzati hírek

Az előző lapszám óta két
testületi ülést tartott Izsák
Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A 2017. szeptember 19-én megtartott ülésen megemlékezett a 2017.
szeptember 4-én tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Rigó
József Zsolt önkormányzati
képviselőről.
A napirend előtt a testület elfogadta a 10 határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri
jelentést és a tett intézkedéseket jóváhagyta.
Az első napirendi pont keretében került sor Sörösné
Boldoczki Tímea képviselő
Asszony eskütételére, aki a
2014. október 12-én megtartott önkormányzati képviselő
választáson a FIDESZ-KDNP
jelöltjeként a 9. helyen végzett
és így Ő lépett az elhunyt képviselő helyébe.
Második napirendi pontként
tárgyalta meg a Képviselő-testület a „Tájékoztató a 2017.
évi költségvetés végrehajtásának I. félévi alakulásáról,
a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról„ szóló
előterjesztést. A napirendi
ponttal kapcsolatban Kutas
Tibor bizottsági elnök több
észrevétellel élt. Így többek
között kifogásolta, hogy a dologi kiadásoknak nincs párja,
a 17 millió forintos maradvány érték sincs felcímkézve
és kérte, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó változásokat alátámasztó anyagot
bocsássuk rendelkezésére.
Válaszomban elmondtam,
hogy véleményem szerint a
bevételek és kiadások számai
megfelelőek. A pénzmaradvány értéke 11.040 ezer forint
és hogy a megtakarításokat
csak ott lehet felhasználni,
annál az intézménynél, ahol
keletkezett. A testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat
nélkül tudomásul vette, míg
a költségvetési rendelet 6 igen
szavazattal, 2 ellenszavazattal
került megalkotásra.
Harmadik napirendi pontként tárgyalta a testület (sokadik alkalommal) a „Középés Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési
fejlesztés (KKMO 5) projekt
konzorciumi megállapodásának módosítását.” Ennek
lényege, hogy az előzetes
közbeszerzési eljárás megállapításai szerint a munkákra
tervezett költségvetési előirányzat nem elegendő, így azt
központi forrásból meg kellett
növelni. Ez Izsák esetében
103.373.128 Ft. növekedést
jelentett és a településre számított érték ennek megfelelően 415.563.461 Ft.
A következő napirend keretében a testület arról döntött, hogy pályázatot nyújt
be a 2017. évi központi költ-

ségvetés szerint kiírt „Mini
bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására„ felhívásra. A bölcsőde az óvoda egy
részéből átalakítással kerül
kialakításra 95 százalékos
állami támogatással. A pályázat benyújtásra – ismereteink
szerint miniszteri felterjesztésre – került a Magyar Államkincstár felülvizsgálata után.
Ezzel a pályázat megnyerése
után egy 8 fős csoport indítására nyílik lehetőség 2018. év
elején.
Az ötödik napirend keretében a „LED közvilágítás
korszerűsítése és üzemeltetése” előterjesztés tárgyában
döntött a Képviselő-testület.
A beruházás bruttó értéke 83.823.912 Ft, melyből
3.823.912 Ft önerő, míg 80
millió forint kormányzati
engedéllyel felvett és az OTP
által folyósított beruházási
hitel. A visszafizetés fedezete
a célra biztosított évenkénti
támogatás áramdíjon felül
megmaradó részére.
A továbbiakban bizottsági
helyek betöltéséről döntött a
testület. A Képviselő-testület
az Egészségügyi Bizottság
elnökének Sörösné Boldoczki
Tímea képviselőt, külsős tagjának Kanizsai Ágnest választotta meg. A Jogi- Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság
tagjának Sörösné Boldoczki
Tímea került megválasztásra.
Nyolcadik napirendi pontként „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás aktuális
problémai, a talajterhelési
díj kivetésének és befizetési
gyakorlatának vizsgálata” tájékoztatót tárgyalta a testület.
Megállapításra került, hogy a
rendszerre rá nem kötött lakások az elmúlt évben egyetlen alkalommal sem vették
igénybe a közszolgáltatást,
ez pedig felveheti a „hova történt ürítés?” kérdését. Erre a
vizsgálatára 2018-ban kiemelt
figyelmet kell fordítania a
Hivatalnak és a katasztrófavédelemnek.
Évente visszatérő téma, hogy
csatlakozik településünk a
„BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz”. Ezt idén
is megtette a Képviselő-testület. Az aktuális dokumentumok letölthetők a http://www.
emet. gov.hu oldalról, míg a
regisztrációs és adatrögzítési
folyamattal kapcsolatos tudnivalók a https://bursa. emet.
hu/palybelep.aspx. internetes
oldalon olvashatók.
Az új iskola épületének átadása után döntött a testület,
hogy a Gorkij utca egyirányú
lesz, mégpedig a Kossuth
Lajos utcától a Katona József
utca irányába. Kérem a táblák

jelzéseinek fokozott figyelembevételét.
A Képviselő-testület a polgármester úr kezdeményezésére
egy fővel megnövelte az Izsáki
Általános Művelődési központ
létszámát. 2017. október 1-jétől
a sportcsarnokban egy gondnok
alkalmazására került sor.
Az ülésen ismertettem a
83/2017.(08.29.) számú „Az
Innoterv Zrt. felé keletkezett fizetési kötelezettség
körülményeinek vizsgálata„
tárgyú zárt ülésen hozott
határozatot. (Ez a honlapon
is közzétételre került!)
A nyílt ülés végén Mondok
József polgármester úr az
alábbi tájékoztatással élt.
- Az új iskolánk megnyitó
ünnepsége 2017. szeptember
4.-én megtörtént, 2017. szeptember 30.-án nyílt napot tart
az iskola és szeretettel várja
látogatóit
- Szeptember 19.-én indul
az iskolai lovas oktatás a 3.
osztályos tanulók részére
körülbelül 60 főt érint
- A Nemzeti Vágtán képviseltette magát Izsák egy
lóval és egy pavilonnal, ahol
bemutatkozott: a Royalsekt
Zrt., az Izsáki Házitészta Kft.
és a Gedeonbirtok.
- A Szily Kálmán utcában 2
db fekvőrendőr elhelyezésére
fog sor kerülni, amelyek a
2018.-as évi költségvetést
érintik.
- A Sportcsarnok az ÁMK
keretein belül fog működni,
egy fő alkalmazására lenne
szükség.”
A zárt ülésen három döntést
hozott a Képviselő-testület.
Előzör arról döntött, hogy
a Szervezeti és Működési
Szabályzat adta lehetőséggel
élve titkos szavazással dönt a
települési kitüntetések adományozásáról.
A testület posztumusz díszpolgári címet adományozott
dr. Rigó József Zsolt részére,
míg „IZSÁKÉRT emlékéremmel tüntette ki: Ázsóth Ilona
Edit, Bognár Erika (tragikus
hirtelenséggel az elismerés átadásának napján elhunyt), dr.
Bozóky Imréné, Böcskei Imre,
Csizmadia László, Kállainé
Varga Erzsébet, Losoncziné
Vass Judit, Nagy Ferencné,
dr Reznerné Viczián Erzsébet és Tege Andrásné izsáki
lakosokat.
Gratulálunk a kitüntetetteknek és osztozunk az elhunytak hozzátartozóinak
gyászában.
A következő rendkívüli ülést
2017. október 16-án 8 órai
kezdettel tartotta meg a testület.
Itt indokként az szerepelt,
hogy határidős döntéseket
kellett hozni, melyek nem
tűrtek halasztást. Az OTP részére döntést kellett hoznunk
az „Adósságot keletkeztető

2017. október 20.
jogügylethez kapcsolódó hitelszerződés előkészítése” tárgyában, mivel a kormányzati
hozzájárulás feltételei között
szerepel e dokumentum megléte.
A város TOP pályázat keretében 66,7 millió forint
EU-s támogatást nyert el a városháza felújítására, de abba
nem fért bele a tetőszerkezet
felújítása, cseréje. A projekt
a megvalósítás szakaszába
lépett, de teljesen logikus,
hogy a tető felújítása elsődleges, mivel mit ér a felújítás,
ha beázik az épület. A bekért
négy ajánlat közül „Desing
93 Kft.” ajánlata nyert és a
munkák bruttó 9.164.815
Ft-ért kerülnek elvégzésre.
A munkák két héten belül
megkezdődnek.
A harmadik döntés „Konzorcium alakítása „A LEADER – Helyi Akciócsoportok
együttműködési lehetőségeinek előkészítése és megvalósítása megnevezésű pályázato-

kon való részvételhez.” című
napirendhez kapcsolódott. A
konzorcium alapítását a Kiskunok Vidékéért Egyesület
kezdeményezte, aki ellátja a
vezetési feladatokat is. Hét
település vesz benne részt.
Lényege, hogy minden településen megtartásra kerül egy
ifjúsági rendezvény (Izsákon a
tavaszi Majális?), megvalósul
egy csomagszerű eszközbeszerzés a művelődési házban,
elkészül egy ifjúságfejlesztési
koncepció a térség vonatkozásában és 5 alkalommal részt
vehetünk a települések hasonló rendezvényein. Az érintett
kör: Kiskunfélegyháza, Bócsa,
Bugac, Csólyospálos, Izsák,
Jászszentlászló és Szank. A
településünket érintő projektösszeg 3,4 millió forint,
melyből támogatás 2,9 millió
forint, önerő 500.000 forint,
amit a 2018. évi költségvetésünkből kell biztosítani.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Lajtabánság
megemlékezés

Október 13-án a református
templomkertben álló emlékmű előtt tisztelegtek az Izsák
és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete sz
Nagy Árpád református lelkész, a 96 évvel ezelőtt történt
eseményeket méltató beszédében kiemelte, hogy sohasem
ült volna tárgyalóasztalhoz
magyar-osztrák határmegállapító bizottság, ha az egyszerű magyar emberek nem
tették volna azt, amit a haza

megkövetel tőlük. A Rongyos
Gárda katonai akciójának hatására kikényszerített népszavazás eredményeképp, Sopron
és környéke megmaradhatott
csonka hazánk határain belül.
A megemlékezés egyrészt
tisztelgés az egykori hősök
és vértanúk előtt, másrészt a
ma emberét is emlékeztesse
arra, mindenkor tegyen meg
minden tőle telhetőt, hogy
az igazság végül is elnyerje a
maga helyét.
-fg-

Az izsáki iskola pályázatot hirdet
iskolatitkári állás betöltésére
Feltételek:
* Legalább érettségi.
* Felhasználói szintű Word – Excel és gépírási ismeretek.
* Jó kommunikációs készség.
* Határozottság, önálló munkavégzésre való képesség.
* Felvétel esetén érvényes erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés: Kjt. szerint.
Az állás azonnal betölthető.
Érdeklődni: Gera Árpád Zoltánné intézményvezetőnél, a
70/331-1929-es telefonszámon lehet.
Pályázatokat önéletrajzzal az iskola@tancsics-izsak.sulinet.hu email címre, vagy személyesen az iskola titkárságán
várunk 2017. október 25-ig.

2017. október 20.

IZSÁKI Hírek

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete Izsák Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. ( II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
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:
A költségvetési főösszeg
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati
rendelet ( a továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) –(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(1) A képviselő-testület Izsák Város önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét
1.018.156 ezer Ft-ban ,
a) költségvetési bevételi főösszegét
1.018.156 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadás főösszegét
1.018.156 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési bevétel főösszegéből működési bevétel 541.856 ezer forint, felhalmozási
bevétel 476.300 ezer forint.
(3) A költségvetési kiadás főösszegéből működési kiadás 531.048 ezer forint, felhalmozási
kiadás 471.500 ezer forint, finanszírozási kiadás: 15.608 ezer Ft.
2.§
Az Ör 2.§-a az alábbi (4) –(5) bekezdésekkel egészül ki:
(4) Az Önkormányzat működési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel
518.776 ezer Ft
b) az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevétel
23.080 ezer Ft
(5) Az Önkormányzat működési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat
507.968 ezer Ft
b) az önként vállalt feladatok ellátását biztosító előirányzat
23.080 ezer Ft
Izsák város költségvetési bevételei
3.§
Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek főösszege 983.027 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú
melléklet tartalmazza.
Izsák Város költségvetési kiadásai
4.§
Az Ör. 4.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az
alábbi részletezéssel határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
531.048 ezer Ft
melyből:
a) személyi juttatások
242.385 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
51.322 ezer Ft
c) dologi kiadások
200.139 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
11.205 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások
14.927 ezer Ft
f) tartalék
11.070 ezer Ft
(2) Az (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:
471.500 ezer Ft
Ebből: beruházások
397.346 ezer Ft
felújítások
74.154 ezer Ft.
(4) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzat
5.§
Az Ör 7.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét
983.027 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 2.
számú melléklet tartalmazza. A bevételekből kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó
bevétel 483.919 ezer Ft, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevétel 23.080 ezer Ft.
Forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét
654.636 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások
183.408 ezer Ft
- személyi juttatás
69.487 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
11.610 ezer Ft
- dologi kiadások
65.109 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai
11.205 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás
14.927 ezer Ft
- tartalék
11.070 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások
471.228 ezer Ft
- beruházások
397.074 ezer Ft
- felújítás
74.154 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal
6.§
Az Ör. 8.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 96.526 ezer forintban határozza meg, melyből a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó
bevétel 96.526 ezer forint.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 96.526 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében kötelező feladatok ellátásához
kapcsolódó működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás
57.895 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
12.997 ezer Ft
c) dologi kiadások
25.634 ezer Ft.
Általános Művelődési Központ

. oldal

7.§
Az Ör . 9. § (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 195.135 ezer forintban állapítja meg, mely teljes összeggel kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódik. Ennek részletezése a következő:
- működési bevételek
195.135 ezer Ft
melyből:
- intézményi működési bevétel
17.057 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
12.263 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás
178.078 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének
kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 195.135 ezer forintban állapítja meg,
melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások
194.863 ezer Ft
melyből:
- személyi juttatás
88.692 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
20.874 ezer Ft
- dologi kiadások
85.297 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadás
272 ezer Ft
melyből: beruházás
272 ezer Ft
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
8.§
Az Ör. 10.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, a (4) bekezdés
hatályát veszti:
(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 12.388 ezer
forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
- fenntartói( intézményi) finanszírozás
11.809 ezer Ft.
- költségvetési bevétel
579 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének
kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához – 12.388 ezer forintban határozza meg,
mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
9.536 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.096 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
756 ezer Ft
Gondozási Központ
9.§
Az Ör. 11.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetési bevételi főösszegét
– mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 16.492 ezer forintban határozza
meg, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel
5.181 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
4.527 ezer Ft
b) fenntartói( intézményi) finanszírozás
11.311 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét
– a kötelezően feladatok ellátásához – 16.492 ezer forintban határozza meg, mely működési
célú kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
8.690 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
1.918 ezer Ft
c) dologi kiadások
5.884 ezer Ft.
Egészségügyi szolgálat
10.§
Az Ör. 12.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 27.371 ezer Ft-ban határozza
meg, melynek részletezése az alábbi:
- fenntartói (intézményi) finanszírozás
24.566 ezer Ft.
- költségvetési bevétel
2.805 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási
főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához- 27.371 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
17.459 ezer Ft.
10.§
E rendelet 2017. szeptember 21. napján lép hatályba.
I z s á k, 2017. szeptember 19.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Munkát, állást, képzést keresők
figyelmébe!
Tisztelt Érdeklődők!
Szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Magyar Máltai Szeretetszolgálat új
szolgáltatását, mely a pályakezdőket, munkanélkülieket, Gyed- Gyesről
visszatérőket és a hátrányos helyzetűeket segíti.
A program célja, hogy megpróbáljunk Önöknek abban segíteni, hogy munkát
találjanak, vagy képzésben tudjanak részt venni.
Ahhoz, hogy e szolgáltatáshoz hozzá tudjanak jutni, jelentkezni kell az önök
személyes segítőjénél, mentornál, aki megtalálható az Izsáki Polgármesteri
Hivatal, Szabadság tér 1. szám alatti épületében az emelete, a családsegítők
irodája mellett, minden hónap első keddi napján 8-12 óra között. Telefonszám: 06-30-252-4026.
Szeretettel várok mindenkit: Rákóczi Katalin mentor, TOP.5.1.1-15-BK12016-00001 „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért”
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Az izsáki katolikusok új plébánosa
Augusztus 1-jével helyezte
Izsákra dr. Bábel Balázs Kalocsakecskeméti érsek Bajkó Zoltán
lelkipásztort, akinek plébánosi
beiktatása október 1-jén a búcsúi
terményhálaadó szentmisében
volt. Az új plébánossal hivatásról,
eddigi szolgálatáról és itteni első
benyomásairól beszélgettünk.
- Hogyan, mikor kapta az elhívást?
- Erdélyben, Gyergyóditróban
születtem, ahol vallásos családi
neveltetésben volt részem. E
mellett fontos megemlíteni, hogy
a település egésze is őszintén élte
és őrizte a katolikus hitet. Ebben
igen nagy szerepe volt annak,
hogy lelkipásztoraink következetesen összefogták az ifjúságot,
s oly példával szolgáltak amely segítette a fiatalok lelki szárnybontogatásait. E lelki környezetben
valójában belenőttem a hivatásba,
mindig is pap akartam lenni.
Másfél évtizedes szolgálat után
már azt is elmondhatom, hogy
el sem tudnám képzelni magam
bármi más hivatásban.
A világ összes kincse közül semmi sem olyan értékes, mint oda
ajándékozni életét az embernek
Istennek.
- A református és ortodox környezetben a katolikus hit őrzése
külön kihívás lehetett, hiszen az
ortodoxok látványos – államilag is
támogatott – romániai térhódítási

szándéka szinte mindenütt tetten
érhető különösen az utóbbi 15
évben Erdélyben.
- Erdély azon területe a “Székelyföld” ahonnét én jövök kitartóan megőrizte és őrzi a katolikus
hitét. Úgy is fogalmazhatnám
ami valós hogy az erdélyi egyházmegye szíve székelyföldön
dobog. Az ortodoxok sajátos, több
tekintetben tőlünk idegen, itt-ott
kriminális működése egyáltalán
nem vonzza az erdélyieket. A mi
vidékünk tömb katolikus terület
maradt.
- A család és a tágabb közösség,
valamint a saját mélyen megélt
hite tehát elindította a hivatás

útján. Melyek voltak ennek eddigi
állomásai?
- A váci szeminárium egy évig
voltam. Érdekességként megjegyzem, hogy mostani főpásztorom, dr. Bábel Balázs érsek úr
akkoriban a szeminárium rektora
volt. Ezt követően Egerbe kerültem, majd 2001elején Kiskunfélegyházára. 2001. december 26-án
Kalocsán diakónussá, majd 2002.
június 29-én pappá szentelt Bábel
érsek úr. Két évet szolgáltam káplánként a félegyházi főplébánián,
majd Bácsalmáson töltöttem egy
évet segédlelkészként. 2005. augusztus 1-től helyezett az Érsek
úr Pálmonostorára, ahonnét

Október 1-jén, a búcsúi terményhálaadó szentmisében
iktatta be dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek
Bajkó Zoltán plébánost

Farkas Jánosra
emlékeztek gyűjtőtársai

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete szeptember
második hétvégéjén rendezte
meg ez évi őszi kiállítását és
vásárát Budapesten a Füvészkertben. A rendezvényt „Farkas
János Emlékkiállítás” címen hirdették meg, áprilisban elhunyt,
nagyra becsült izsáki tagjuk és
gyűjtőtársuk, városunk díszpolgára tiszteletére.
Mint azt Izsákon sokan tudhatják, Farkas János a kaktusztan
külföldön is ismert és elismert
szakembere, a legnagyobb fajszámú magyar magángyűjtemény létrehozója volt. Szakmai
életútját személyes tárgyai és
gyűjteménye segítségével idézték fel a rendezvényen. A régi
barátok és gyűjtőtársak egy-egy
tőle származó kaktuszt, míg a

családtagok néhány róla szóló
újságcikket, látogatói bejegyzéseit tartalmazó emlékkönyvét,
fényképeket, okleveleket vittek
a kiállításra.
A megnyitón dr. Papp László,
a Debreceni Egyetem Botanikus
Kertjének igazgatója emlékezett Farkas Jánosra, szakmai
kvalitásai mellett kiváló emberi
tulajdonságait is méltatva. Külön kitért arra, hogy mennyi
támogatást – magvakat, növényeket – adott többek között
az ő botanikus kertjüknek is.
Ezek mellett 2016-ban az összes
szakkönyvét, évtizedek alatt
összegyűjtött folyóiratait is a
debreceni botanikus kert könyvtárának adományozta.
Örömmel adunk hírt az emlékezésről, amelyből kiderül, nem-

ében egyebek mellett arról
szólt, hogy Szűz Mária arra is
tanít bennünket, hogy hogyan
kell szeretnünk egymást, érzékenyen figyelmes szeretettel,

Bajkó Zoltán plébános
a biztos pontot amitől el lehet
indulni és vissza lehet térni.
Amikor az Egyház és az emberiség közösen még inkább keresi
Jézust, akkor mindig Mária
ajtaján kopogtat és kéri: Mutasd
meg nekünk őt. A pap csupán
ablak a fényforrás számít, ami
maga az Isten. Szeretnék az
izsákiak olyan pásztora lenni,
akiről tudják és el is hiszik, hogy
mindenben számíthatnak rá.
Minden településnek négy szentéje van: a templom, a családi
ház, az iskola és a temető.
Az élet mindig annyi kitartást
követel tőlünk, amennyinek birtokában vagyunk.
Isten a legnehezebb csatákat
mindig a legjobb harcosainak
adja. A legfontosabb ha nem futamodunk meg és kérjük Isten segítségét és áldását munkánkra.
Tetézi Lajos

50 éves érettségi találkozó

csak itthon, hanem szélesebb
körben is jó szívvel és szeretettel
emlékeznek városunk nagyra
becsült díszpolgárára, Farkas
Jánosra.

-tetézi-

Országos karitász elismerés

2017-ben 42 önkéntes, köztük Nagy Ferencné, az izsáki
karitász alapítója, vezetője
részesült Caritas Hungarica
Díjban, amelyet október 7-én,
szombaton adott át Spányi Antal püspök, a Karitász elnöke
és Écsy Gábor, a segélyszervezet igazgatója. Az ünnepségen részt vett Mádl Dalma
asszony, a Karitász jószolgálati nagykövete is. A hálaadó
szentmisén koncelebrált közel
20 plébános, - köztük Bajkó
Zoltán - akik díjazottjaikkal
vettek részt a közös ünnepen.
Spányi Antal szentbeszéd-

Gátért is elláttam. Tartalmas időszaka volt ez eddigi tizenöt éves
papi pályámnak, melynek szép
befejezése lett a pálmonostorai
templom felújítása. Július 23-án
áldotta meg érsek úr a megújított templomot, majd egy héttel
később, 30-án volt a búcsúzó
szentmisém. Pályám és életem
egy szakasza ezzel lezárult. Ahol
emberi képességeink véget érnek
ott lép be életünkbe az Isten.
- Most kezdődik pályája egy
másik, vélhetőleg szintén meghatározó szakasza, új helyén,
Izsákon. Rövid két hónapja érkezett, nyilván sok benyomást még
nem szerezhetett. Milyenek az
eddigiek?
- Nyitottan és szeretettel fogadtak az izsákiak. Hiszem, hogy jól
együtt tudunk működni hosszú
távon is. Jelenleg ismerkedem a
helyi viszonyokkal, a hívekkel, s
látom, vannak és lesznek itt is
komoly feladatok, de szeretem
a kihívásokat. Örömteli, hogy
a hívek szép számmal jönnek a
szent misékre.
Ez máris egy olyan jelzés,
amely biztató a jövőt és az
együtt munkálkodást illetően.
Nehéznek tűnő gondokkal teli
világunkban, minden ember
keresi a jót a szépet, azt ami
számára nyugalmat ad. Azt látjuk és tapasztaljuk, hogy olyan
nehéz sokszor megtalálni azt

amelyben észrevesszük a másik szükségét. Sokszor ott kell
segíteni, ahol nincs szó, ahol
olyan nagy a szükség, hogy
már kérni sem mernek.
A karitászmunka Istentől
kapott küldetés, amelyre oly
nagy szükségünk van ma
nemcsak az ínség miatt, hanem azért is, hogy az egyház
hitelesen tudja megmutatni
ebben a furcsára torzított
világban küldetésének erejét
és jelentőségét. Az egyház leghitelesebben a karitász munka
által tud jelen lenni a világban
– húzta alá a püspök.

Az egykori osztály tagjai a Kálvin téri épület előtt
Október 7-én a Vinó étteremben gyűltek össze az
egykori izsáki gimnázium
1963-ban elsőként indult
osztályának tanulói, akik
1967-ben érettségiztek.
Mint Rigó Józsefné Csontos Katalin elmondta annak
idején huszonegy fővel indult az osztály, s ennyien is
végeztek.
Közülük most kilencen
jöttek el a találkozóra. A
tanárai karból Tábori Attila
él Izsákon. Osztályfőnökük
Pálné Jutka néni Orosházán lakik, s jól eső érzéssel
fogadta a meghívást, és
örömmel jött egykori tanítványaival találkozni.
A volt izsáki gimnázium
a Kálvin téren működött

három osztállyal. Sajnos
ezek kifutása után az akkori
oktatáspolitika úgy döntött
megszüntetik Izsákon a középiskolai oktatást.
Az egykori diákok most
örömmel idézték izsáki gimnáziumi éveik emlékeit, szomorúan konstatálva, hogy
az ő gyermekeik már nem
érettségizhettek ugyanott,
ahol ők.
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az
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KRESZ-Szafari közlekedési vetélkedő
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága 2017. szeptember 21én ismét közlekedésbiztonsági versenyt rendezett
KRESZ-Szafari néven a kecskeméti Vadasparkban. A nyolc, közlekedésbiztonsággal összefüggő
állomás változatos feladatainak megoldása közben a gyerekek megismerkedhettek egyes állatok
különleges tulajdonságaival, és a közlekedésben
fontos ismereteiket is bizonyíthatták.

Szeptember 21-én Kecskeméten rendezték meg
a közlekedési vetélkedőt. Már a helyszín is izgalmas volt, mert a Vadaspark adott otthont ennek
a rendezvénynek. Más-más városokból érkeztek
a csapatok. Miután megkaptuk a menetlevelet,
elkezdődhetett az izgalmas vetélkedő. Az első
állomáson közlekedési táblákat kellett kirakni
kockákból. A második feladat gyorsasági versenyén a kerékpáros közlekedéshez kellett szakszerűen felöltözni, majd a láthatósági mellény
és egyéb eszközök használatát sajátítottuk el, a
kerékpáros közlekedés nélkülözhetetlen eszközeit
csomagoltuk össze. Itt a gyorsaság és az ügyesség
is számított. Volt logikai, ügyességi verseny is.
Megismerkedhettünk az autóbuszos közlekedés
szabályaival, ennek nagy hasznát vesszük, mert
Kiskőrösre, az úszóórákra is a menetrend szerint
közlekedő járattal fogunk utazni. A közlekedési
táblák felismerésében is nagyon jól szerepeltünk:
egy társunk elmagyarázta, hogy mi van a képen,
mi pedig kitaláltuk a jelzőtáblát. Még a rossz
idő sem tudta elrontani örömünket. Az értékes
jutalmaknak is hasznát vesszük: a közlekedés
biztonságát segíti a láthatósági szalag, tornazsák,
lámpa. Nagyon izgalmas volt ez a nap, remélem
jövőre is elmegyünk.
Lévay Márton János, Molnár Maxim,
Kelemen Kíra, Papp Zsuzsa, Langó Csenge,
Dubecz Vanda 4. a osztályos tanulók
Az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és
AMI negyedik évfolyama meghívást kapott egy
közlekedésbiztonsági versenyre.
Szeptember 21-én autóbusszal utaztunk a Kecskeméti Vadaskertbe a rendezvény helyszínére.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Balesetmegelőzési Bizottságának munkatársai
és a vadaspark vezetője nagy szeretettel fogadott
bennünket. Elmondták, hogy milyen programok
várnak ránk. Az első állomáson az éjszakai kerékpározáshoz szükséges tárgyakat válogattuk
ki. Jókedvűen vártuk a következő feladatokat. A
nagy dobókockákból minden közlekedési táblát
rövid idő alatt ki tudtunk rakni. Ezen a helyen
volt egy másik megálló is: láthatósági mellényt
és világító karpereceket raktunk a kezünkre és
lábunkra. Nagyon jól teljesítettünk: 15 perc alatt
26-szor vettük fel és le a felszerelést. Aznap sajnos esős, borongós idő volt, így jól esett, amikor
bemehettünk a Hüllőházba, és a kellemes me-
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legben tölthettük ki a kerékpáros közlekedéssel
kapcsolatos tesztlapokat. A „Logikázz!” játékban
bűnözők autóját üldöztük. Érdekes feladat volt a
közúti jelzőtáblák körülírás utáni kitalálása is.
Az utolsó állomáson pedig beszálltunk egy retrobuszba, ahol megmutatták nekünk, hogy hogyan
kell hátizsákkal szabályosan fel- és leszállni, és
mit kell tennünk tűz esetén. Sok tapasztalattal
lettünk gazdagabbak, még a rossz idő sem tudta
elvenni a kedvünket. Az örömünket még csak
fokozta, hogy a versenyben második helyezést
értünk el. Jutalmul mindenki egy-egy tollasütőszettet kapott.
Ez egy jó nap volt, köszönjük szépen a szervezőknek.
Pálinkás Tóth Lili, Hevér Dominik
4. b osztály
Egy csodálatos nap
a Fővárosi Állatkertben
Épp, hogy beköltöztünk új iskolánk tantermeibe
máris kezdetét vette a tanévvel járó sok-sok klassz
dolog. Az eltérő tantervű tagozat tanulóival szeptember 18.-án hétfőn Budapestre utaztunk egy
fantasztikus élményt nyújtó országos szervezésű
rendezvényre.
Már nyár elején olvastam hirdetését az ÉFOÉSZ-nek és mivel mindenben megfeleltünk a kiírt
szempontoknak, így eldöntöttük, hogy ha minden
támogatás összejön, akkor nem hagyjuk ki ezt a lehetőséget sem. Az Értelmi Fogyatékkal Élők Országos
Szövetsége már sokadik alkalommal szervezi meg a
Fővárosi Állatkerttel együtt azt a szívet melengető
programot, melyen mindenféle fogyatékkal élő és
rászoruló gyermeknek és idősebb korúnak egy egész
napra ingyenessé teszi az állatkert látogatását.
Tudvalevő, hogy a mi tanulóink közül még sokan
nem voltak az állatkertben, éppen ezért találtuk

jó ötletnek ezt a kirándulást. Hozzáteszem, minden utazással, kirándulással gyarapítjuk a csoport
közösen szerzett élményeit, és tapasztalás útján
jutnak plusz tudáshoz, tehát tanulnak. Ez most
sem volt másként…. A kert területén lévő „Varázs-hegy”-ben több ismeretterjesztő előadást és
filmet láttunk. Pl. Állatok akcióban címmel élő
állatbemutatót, melyen közelről megvizsgálhattunk több különleges állatot (mint az UHU-t és
a vadászgörényt), megfigyelhettük mozgásukat
és volt lehetőség megérinteni is őket.
Ezen kívül négyszer tizenöt perces 3D-s kisfilmet
is végig ültünk (Őstengeri kaland, Körösök kincsei stb. címmel). Különleges látványt és élményt
nyújtott ez az óra minden gyermek számára.
Az állatkerti séta legfőbb célja és látványossága
egybefüggő közös vélemény alapján a tigris volt.
De kellő mértékben lekötötte figyelmünket a
pingvinek etetése, és az animátorok-fókák bemutatója.
A több ezer főt számláló és hatalmas sikernek
elkönyvelt rendezvény több szempontból is hasznos volt gyermekeinknek. Leghangsúlyosabb
szándékom a nappal az érzékenyítés volt.
Ahhoz, hogy megéljük ezeket a pillanatokat, nem
kis támogatásra volt szükségünk. Utazási hozzájárulást kaptunk a Tanítók Alapítványától és az
SZMK-tól, amit ez úton is hálásan köszönünk.
Tóth Klára gyógypedagógus és az eltérő
tantervű tagozaton tanító kollégák
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Gondolatok egy alkotásról ...
Ágak, karok nyúlnak
Minden perc, a Teremtés egy része,
Állókép, az idő rögzítése!
Mi késztetett alkotni látszatot,
Ősidők haladásából állapotot?
A megformálás erő hatása?
Mélyből, magasságig ható vágya?
Láttatni a lényeg haladását?
Hozni kapott fényenergiáját
teljességtől-megsemmisülésig,
lemásolni, elejétől-végig?
Növényi láng! Istenálmodott sejtje
miliomodhatványának kegyelme!
A gyökérsejt szomjas anyagterén
lüktet, és elindul a Lélekén
anyagbarejtetten, és szomjasan
/Gyökér! Felfelé törő vágya van./
és lesz haladás, megtartó érték,
tartó oszlop, megtartó szépség!
Hordozó! Teljesedése: ágak,
törekvői értékhaladásnak.
Csúcsig haladó igyekezetből
titkokból, és életszerelemből,
vágyból, amely a teljességre lát!
Lemásoltad az életharmóniát!
Vihar utáni csendes békét,
Águjjak felfelé törekvését.
Ami, MAJD belőled is kisugárzik,
mely fényereje sodor hazáig.
Állandó leszel, szép, és örök,
MAJD! Ha bezárulnak a fénykörök!
Magyar Gyuláné 2017. okt. 16.

Sárfehér Napi köszönet
Tisztelt Izsákiak!
Túl vagyunk városi ünnepünk idei programjain,
s ismét elmondhatjuk, hogy szép és hasznos napokat tölthettünk együtt. Ezúton mondok köszönetet
mindenkinek, akik hozzájárultak a XXXII. Sárfehér
Napok megvalósításához, sikeréhez: Ács Ferenc, Babiczky Attila, Bak Nándor, Balogh Andrea, ifj. Balogh
József, Bátri Krisztián, Beke István, Birkás Csilla,
Bíró Csaba, Borsos István, Csík Sándor, Csizmadia
László, Damásdi Gábor, Faragó Gábor, Fejszés István,
dr. Fekecs Dénes, dr. Feldman Zsolt, Felföldi László,
Fórián Szabó Tamásné, Gál Szilvia, Gellért László,
Gera Árpád Zoltánné, Gréczi Gábor, Hajma János,
Hegedűs László, Holló Attila, Hörcsög László, Juhász
Zsolt, Juhász Zsoltné, Kakulya Zoltán, Kállai Gyula,
Kalmár László, B. Kiss Mihály, Kotán Béla, Kovács
András, Krasznai István, Losonczi Mihály, Majoros
Ferenc, Makkos József, Mezei Mihály, Mikus Anikó,
Nagy Sándorné, Paksi Istvánné, dr. Reznerné Viczián
Erzsébet, Sáfár Ferenc, Sörösné Boldoczki Tímea, Sutus János, K. Szabó Benedek, Szántói Ervin, id. Szegedi
János, Terecskei Zsolt, Tetézi Attila, Tetézi Lajos, Turcsán István, Ugró Sándor, Ungor Erik, Varga Árpád,
Varga Katalin,Varga István, Sponga Pál, Dókáné Tóth
Margit, Royalsekt Zrt., Mezei Borászat, Gedeon Birtok
Kft., Birkás Borászat, Izsáki Házitészta Kft. A fent
felsoroltak mellett külön elismerés és köszönet jár a
felvonulások (motoros és szüreti) nagyszámú, összesen
több száz fős résztvevőjének!

Mondok József polgármester

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak a magánszemélyeknek, közösségeknek, vállalkozásoknak,
akik munkájukkal, tanácsaikkal, jelenlétükkel,
vendéglátásukkal, türelmükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a XXXII. Sárfehér Napok keretében
megrendezésre került Szüreti felvonulás közös
élményünk lehetett!
SNE vezetősége

IZSÁKI Hírek

10. oldal

2017. október 20.

Nyári focitábor
Közel húsz éve szervez nyári focitáborokat
a gyerekeknek Ungor
Pál utánpótlás edző.
Idén több mint harminc
gyerek töltött együtt
kellemes és hasznos
napokat a focipályán.
Óvodás kortól a felső
tagozatos iskolás korig
bezárólag jelentkeztek
a táborozni vágyók. A program nem csupán a fociról szólt, a
napi edzések és ügyességi játékok mellett kilátogattak a gyerekek a Madárvártára és a horgásztóhoz is. Reggel fél 8-tól
délután fél 5-ig voltak foglakozások. Ebédet a Vino étterem
vitt a helyszínre.

Új orchidea faj
a Kolon-tavi őrkerületben
Szeptemberben a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság Kolon-tavi
őrkerületének déli részén található szikes ősgyepen találták meg az
őszi füzértekercs (Spiranthes spiralis) közel
ezer töves állományát.
Ez az apró termetű növény a hazai orchidea
fajok közé tartozik, így
a Kolon-tó körüli orchidea taxonok száma
most már 24-re növekedett. A megtalálás nem
a szerencse kérdése és
a véletlen műve volt,
mert a szakemberek
régóta figyelték ezt a
gyepet. Az élőhely jellegének köszönhetően
várható volt, hogy itt
is jelen van egy kisebb
állomány. Azonban egy,
az orchideákra jellemző
tulajdonság nehezítette a felfedezés lehetőségét, hiszen nem
minden évben hoznak virágos hajtást, mivel ehhez szükséges
feltételek nem minden évben teljesülnek. Természetesen a
terület gazdálkodója is sokat tett a füzértekercs virágzásáért.
Az őszi füzértekercs nevét arról kapta, hogy a 6–30 db, zöldes,
6–7 mm-es mézajkú virágból álló virágzata spirálisan csavarodó
(vagy egyoldalú), sűrű füzér. Augusztus végén, szeptemberben
virágzik, védett.
Morvai Edina

Október 24. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-testület üléséről (analóg
csatorna)
Október 25. szerda
18:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről (felvételről)
Október 26. csütörtök
18:00: Október 23-ai városi
ünnepség
November 1. szerda
18:00: Október 23-ai városi
ünnepség (ism.)
November 2. csütörtök
18:00: Sárfehér Napok 2017.
2. rész
November 8. szerda
18:00: Sárfehér Napok 2017.
2. rész (ism.)
November 9. csütörtök
18:00: ITV Híradó
18:35: Megyei Krónika
November 15. szerda
18:00: ITV Híradó
18:35: Megyei Krónika
November 16. csütörtök
18:00: Sárfehér Napok 2017.
3. rész
Felhívjuk Nézőink figyelmét,
hogy szerdai és csütörtöki
szerkesztett adásaink a téli
időszámítás időszakában 18
órakor kezdődnek.

ÜGYELETEK
A háziorvosok ügyeleti
elérhetősége

Hétfőtől csütörtökig 12-16
óráig, pénteken 12-13 óráig
hívható az ügyeletes háziorvos a 06-20-962-4594-es
telefonszámon.
A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől-csütörtökig 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Pénteken 13 órától másnap
reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon
és ünnepnapokon
8 órától másnap reggel
8 óráig
SZABADSZÁLLÁS,
Mindszenty tér 5.
Telefonszám: 76/353-324
Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-80/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû hibabejelentés:
06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák, Kisfaludy u. 8. számú
két és félszobás lakás eladó.
Irányár: 5,5 millió. Érd.: 0620/560-1781
3 szobás családi ház Izsák
központjában eladó (bolt,
piac, posta 2 percre). Érd.:
06-20/5222-940

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Patai Ágnes Bettina – anyja neve: Ürmös Csilla,
Lázár Léna – anyja neve: Víz Regina, Papp Márk Maxim
– anyja neve: Gyulai Brigitta, Pálinkás Hanna – anyja neve:
Györke Tamara
Házasságkötés: Steuer Arnold – Dr. Magyar Csilla, Hörcsögh Lajos – Lány Györgyi, Apró Attila Tibor – Horváth
Andrea, Csontos Péter – Iván Andrea
Meghaltak: Zetkó György – 68 éves – Izsák, Madách utca
35., Berger Sándor – 61 éves – Izsák, Gedeon dűlő tanya 77.,
Dudás Imre – 58 éves – izsáki születésű, volt izsáki lakos,
Izsák Lászlóné sz: Nagy Rózsa – 72 éves – Izsák, József
Attila utca 6., Bognár Erika – 46 éves – Izsák, Petőfi utca
9., Halek Lászlóné sz: Szabó Mária Anna – 87 éves – Izsák,
Mező utca 91., Mezőfi Istvánné sz: Korsós Mária – 70 éves
– volt izsáki lakos.
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