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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Október 23-án 10 órakor a Művelődési 
Házban tartjuk az 1956-os 

Forradalom és Szabadságharc 
évfordulójára emlékező ünnepséget. 

Beszédet mond Zakar Péter történész. 
Emlékező műsort az iskola tanulói 
adnak. Minden Izsákit tisztelettel 

meghívunk az ünnepségre! 
                   Izsák Város Önkormányzata

Kormányablak nyílt Izsákon Lezsák Sándor új verseskötetének 
bemutatója

A könyvbemutatón a félegyházi Móra Ferenc Gim-
názium két tanulója olvasott fel verseket a kötet-
ből, Faragó Laura népdalénekes csángó dalokat 
énekelt. A szerzővel Szakolczay Lajos irodalom-
történész beszélgetett, majd búcsúzásként Lezsák 

Sándor olvasta fel egyik versét

Az idei könyvhétre jelent 
meg Lezsák Sándor (ke-
rületünk országgyûlési 
képviselõje) „Társai el-
mentek Megváltót nézni” 
című verseskötete, mely-
nek tartalmi sorvezetője 
a hit. A hit, melyet ha va-
lóban megélünk, reményt 
adhat a legrosszabb, a 
legsötétebb időkben is. A 
kötetet a kiskunfélegyhá-
zi könyvtárban október 1-
jén bemutató esten erről 
a szerző így beszélt: „A 
címadó vers Istenről, ha-
záról és szerelemről szól, 
melyekről nehezen beszé-
lek, ezért inkább megélem 
őket.”

Lezsák Sándor köteté-
nek versei kortörténeti 
dokumentumok az el-
múlt negyven eszten-
dő magyar valóságáról. 
De nem a politikus szól 
ezekből, hanem az élet 
lényegét kutató ember, 
akinek a legfontosabb a 
család, az otthon, a re-
mény, benne az összma-
gyarság közös reménye. A 
köz dolgait is e fogalmak 
szűrőjén át szemléli, s 
szedi rímekbe.
A szerzővel való régeb-

bi ismeretségem okán 
volt módom már tavaszi 
megjelenésekor kézbe 
vennem a kötetet és el-

kalandozni soraival a 
versek idézte egykori és 
mai időkben, ahol össze-
össze futottunk korábban 
is, s futunk ma is. 
Benyomásaimat a ver-

sek sorait is idézve szed-
tem néhány mondatba: 
„Emlékeimet rakosga-
tom” én is, s kutatom a 
tanulságokat, a mit kel-
lett volna másképp, a mi 
lehetett volna másképp 
az életemben, a közösség 
életében - kérdéseire is 
választ keresve, s közben 
én is „élő adásban, / és 
távkapcsoló nélkül / la-
pozom a jelenünket.” (is). 
Mert mégiscsak ebben 
élünk. A miénk, s na-
gyon vigyázni kell, hogy 
az is maradjon. Igen, hit 
és felelősségvállalás kell 
ahhoz, hogy az maradjon. 
Még akkor is vállalnunk 
kell, ha „kezünk, lábunk 
/ a Világnagy / Történel-
mi Kalodában”, hiszen 
otthon azért mégiscsak 
„tavaszodik...” 
Gazdagító élmény a 

kötet olvasása. Ajánlom 
mindazoknak, akik nem-
csak nézni, de látni is 
szeretnék mindazt ami-
ben éltünk és élünk.

Tetézi Lajos

A magyar közigazgatás 
az elmúlt százötven év 
legnagyobb átalakítását 
éli meg, melynek eredmé-
nyeként 2015 késő őszére 
csaknem kétszáz járás 278 
kormányablakában több 
mint négyszáz ügyet tud-
nak elintézni a polgárok. 
Nagyban megkönnyíti ez 
sokak életét, hiszen a jö-
vőben nem kell távolra, 
megyeközpontba utazni 
egy-egy ügy intézése miatt. 
Az izsákiak különösen jól 
járnak az átalakítással, 
hiszen szeptember 22-én 
helyi kormányiroda nyílt 
a volt Kht. ügyfélfogadó 
helyén. Az avatószalagot 
Lezsák Sándor képviselő, 
az Országgyűlés alelnöke, 
dr. Feldman Zsolt helyettes 
államtitkár, Kovács Ernő 
megyei kormánymegbí-
zott és Mondok József pol-
gármester vágta át. Ők a 
következőket mondták az 
irodanyitás alkalmából.
Mondok József:  Köszön-

tőjében örömét fejezte ki, 
hogy Izsák lett az a tele-

pülés, amely a térségben 
nem járási székhelyként 
kormányablakot kapott. 
Mint mondta, sok kör-
nyékbeli város irigyel ezért 
bennünket. Településünk 
komfortfokozata és térségi 
szerepe nőtt nagyot ezzel a 
lépéssel. Valamennyi izsáki 
nevében mondott köszöne-
tet a kivételes lehetőségért 
az illetékes kormányszer-
veknek. 
Dr. Feldman Zsolt: Mint 

izsáki külön is örülök en-
nek a fejlesztésnek. Pláne 
azért, mert a járási szék-
helyek után Izsákon jött 
létre az első kormányablak, 
amely az egész térség köz-
igazgatással való kapcsola-
tát fejleszti. Tehát ez a be-
ruházás nem csak nekünk 
izsákiaknak fontos hanem 
az egész térségnek és nem 
mellékesen mindez  nagy-
ban erősíti Izsák szerepét a 
járásban, a térségben. 
Lezsák Sándor: Mindenki 

járt már úgy, hogy bement 
az önkormányzathoz vagy 
az okmányirodába és tá-

jékoztatták, hogy intézni 
szánt ügyét nem ott kell 
elintéznie, hanem be kell 
utazni Kecskemétre vagy 
Kiskőrösre. Aztán odauta-
zott, s ott meg felvilágosí-
tották, hogy igen-igen, de 
még hozzon ilyen és ilyen 
igazolást, iratot. Nos, ettől 
szabadítják meg a polgáro-
kat a kormányablakok. De 
még ennél is tovább lehet 
lépni, csökkenteni kell 
a fölösleges ügymenetek 
számát. Van egy javaslat 
a kormány előtt, amely 
radikális csökkentést ajánl. 
Nagyon fontos, hogy az 
állampolgár és a hivatal 
közötti kapcsolat javuljon, 
közvetlenebb legyen. 
Kovács Ernő: Annak örü-

lünk, hogy a megye telepü-
léseit talán sikerült úgy el-
osztani, hogy mindenkinek 
egyenlő hozzáférése legyen 
a gyors ügyintézéshez. 
Nem kell már 50-100 ki-
lométereket utazni ha egy 
fontos ügyet el kell intéznie 
valakinek. 
Folytatás a 2. oldalon.

Tisztelt Izsákiak!

Óriási öröm számom-
ra, s remélhetőleg az 
Önök számára is, hogy 
két fontos, településünk 
életet hosszútávon igen 
pozitívan befolyásoló, 
beruházásról számol-
hatok be az alábbi né-
hány sorban. Az egyik 
a szeptember 22-én át-
adott kormányablak, 
melynek megvalósítása 
nem kevés munkánkba 
került, mivel más váro-
sok is szívesen fogadták 
volna, hiszen nagy kön-
nyebbséget jelent ennek 

jelenléte egy település 
lakói számára közigaz-
gatási ügyeik intézés-
ében. A kiskőrösi járás 
hetvenezer fős lakossá-
gának ilyen ügyeit két 
kormányablak intézi. 
Az egyik a járási köz-
pontban Kiskőrösön, a 
másik itt Izsákon. Nyil-
ván mindenki számára 
világos, hogy mekkora 
kényelmet jelent ez az 
izsákiak számára.
A másik téma az új 

iskola építése. Az utóbbi 
időben több rosszindu-
latú megjegyzés is el-
hangzott a beruházással 
kapcsolatban, megkér-
dőjelezve már magát a 
megvalósulást is. Nos, 
örömmel jelenthetem, 
hogy október 20-án az 

Európai Unió hivata-
los lapjában megjelent 
a tender kiírás. 8169 
négyzetméteres hasznos 
épület alapterülettel, 
3525 négyzetméteres 
egyéb (parkoló, udvar, 
melléképület) alapte-
rülettel, 470 napos be-
fejezési határidővel. A 
régi épület elbontása 
várhatóan november 
végén kezdődhet.
Azt gondolom, hogy 

Önök is örömmel fogad-
ják e híreket, hiszen két 
olyan fontos fejlesztés 
birtokosai lettünk, le-
szünk melyek együtt 
szolgálják a jelent és 
jövőt.

Mondok József 
polgármester

Leader egyesület alakult Izsákon

Október 21-én megalakult az izsáki székhelyű Kolon Menti Leader Egyesület. 
Kilenc település, Izsák, Orgovány, Ágasegyháza, Ballószög, Helvécia, Jakabszál-
lás, Fülöpszállás, Fülöpháza, Bócsa alkotják a közösséget, melynek fő feladata 
a területfejlesztési, területrendezési feladtok összehangolt elvégzése lesz. Az 
alakuló ülésen az egyesület elnökévé Mondok József izsáki polgármestert, al-
elnöknek Szőke Tóth Mihály bócsai polgármestert választották meg.
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Egy ötödikes tapasztalatai 1956 őszén
Nálunk az ötvenes évek ele-

jén kezdték el a vezetékesrá-
dió-rendszerkiépítését. Anyu-
ék is éltek a lehetőséggel és 
beköttették. Havi 6 forintért 
lehetett hallgatni a Kossuth 
rádió adását.
1956 egyik késő őszi napján 

iskolába készültem, a rádió, 
mint mindig, be volt kapcsol-
va. Egyszer csak elhallgatott 
a zene, rövid csend után „tra-
tata, tratata, bumm, tratata, 
bumm, bumm” hal latszott 
a rádióból.  Mondom Anyu-
éknak:  „Lőnek!”  Mire  azt 
válaszolták: „Ne hülyéskedj 
már! Hogy lőnének!” De az-
tán felhangosították a rádiót 
és megdöbbenve mondták, 
hogy bizony valóban lőnek. 
A fegyverropogás hangja hol 
erősebb, hol halkabban hallat-
szott, de semmit nem mondtak 
be. Aztán egy idő után csend 
lett, majd a hangszóróból a 
Himnusz a Szózat ismerős 
dallamai hangzottak, amiket 
felváltva játszottak be. Akkor 
már Anyuék is tudták, hogy 
Pesten valami nincs rendben. 
Mintha mi sem történt volna, 
elmentem az iskolába. Ott már 
a tanárok, tanárnők izgatottan 
tárgyalták, mi is történhetett 
Pesten. A nap folyamán aztán 
kiderült ,  s  Szabad Európa 
Rádió bemondta: „Magyaror-
szágon kitört a forradalom!” 
Később a Kossuth Rádió is 
beszámolt az eseményekről. 
Az első óránk orosz lett vol-
na, azonban a tanárnőnk B-
né, talán 20-25 perc késéssel 
jöt be feldúlva, de örömmel 
az arcán. „Gyerekek Pesten 
kitört a forradalom, úgyhogy 
mindenki hozza ki az orosz 
füzetét,  könyvét,  szótárát, 
aztán be a kályhába, elégetjük 
és soha többé nem tanulunk 
oroszul! Mostantól német lesz 

a kötelező nyelv!” - mondta. 
Persze, nekünk sem kellett 
kétszer mondani, kiabálva, 
örömmel  tettünk e leget  a 
felszólításnak. Egyébként na-
gyon féltünk tőle, mert nála 
a büntetés a vonalzó élével 
adott körmös volt. Én egymás 
után kaptam az egyeseket, a 
körmösöket, mert soha nem 
csináltam meg az orosz házi 
feladatot. Családi kötődése mi-
att anyanyelvi szinten tudott 
ukránul, szlovákul és németül, 
valamint oroszul.  Abban a 
tanévben már végig a német 
nyelvet igyekeztünk elsajátíta-
ni, de a következő ősztől ismét 
oroszul kellett  tanulnunk. 
Fogadkozása ellenére B-né is 
újra tanította az oroszt, de 
akkor már nekünk más nyelv-
tanárunk lett. Későbbiek so-
rán nem volt gondom az orosz 
nyelv tanulásával.
Aztán nálunk is megjelentek 

a szovjet katonák, géppuskával 
felszerelt oldalkocsis motor-
biciklik cirkáltak a városban. 
Több helyre is tankokat állí-
tottak, így az iskolánk mellé is. 
Valószínű azért, mert az iskola 
kapujától pár méterre volt egy 
benzinkút. Az iskolaigazga-
tó kihirdette, hogy aki nem 
akar iskolába járni, az otthon 
maradhat a helyzet normali-
zálódásáig. Talán két-három 
napig nem mentem iskolába. 
Az  osztá lyunk nagy része 
szintén így tett. Egyébként 
az iskolánk előtt lévő katonák 
barátságosak voltak velünk, 
gyerekekkel. Mivel már közel 
két hónapja tanultunk oroszul, 
pár szót tudtunk velük beszél-
ni, aminek nagyon örültek. Azt 
azért nem engedték meg, hogy 
fölmásszunk a tankra.
A forradalom során váro-

sunkban, Sárváron is leverték 
az ötágú csillagokat, a Sztálin-

szobrot. A rendőrök nagyobb 
része pedig „széjjelszaladt”. 
„Egyesek” nálunk is akartak 
szervezni a diákság részvé-
telével Szovjetunió ellenes 
tüntetéseket. Felszólították az 
általános iskola és a gimnázi-
um igazgatóit, hogy vigyék ki 
tüntetni a tanulókat. G. Antal 
igazgató úr kijelentette, amíg 
ő itt az igazgató, a tanulók 
nem mennek tüntetni. Így az-
tán az iskolában maradtunk. 
A gimnázium igazgatója is úgy 
látta jónak, hogy a tanulók 
maradjanak csak bent az isko-
lában (az esetleges véráldozat 
elkerülés miatt). Csak néhány 
rendőr maradt meg az őrsön, 
többek között az egyik évfo-
lyamtársam édesapja, N. Pista 
bácsi is. A többség retorziótól 
tartva elmenekült. Mivel Pis-
ta bácsi ok nélkül soha nem 
bántott senkit, az események 
során nem érte inzultus. A 
forradalom leverése után is 
tovább szolgálhatott.
A nevelőapám is elhagyta 

az országot. Mivel elég későn 
ment ki ,  úgy előbb Olasz -
országba, majd Ausztriába 
került került lágerbe. 1957 
tavaszán visszajött ,  mivel 
nem vett részt büntetendő 
cselekményekben, nem indult 
ellene eljárás. Kint tartózko-
dása alatt többször is küldött 
csomagot, amiben déligyümöl-
csök, tej és egyéb konzervek, 
valamint darabos étcsokoládé 
volt.  Így ismerhettem meg 
a fügét, narancsot, manda-
rint. A csokoládét nem igazán 
szerettem, mert keserűnek 
tartottam. 
Aztán úgy, ahogy „rendeződ-

tek” a dolgok, újból kötelező 
lett az iskolába járás. Tanul-
tunk, játszottunk, vártuk a 
vakációt.

Szekér István

Minden készen áll 
az állami földek gazdáknak 

történő árverezéséhez
A Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal felkészült a „Földet a gaz-
dáknak!” című projekt keretében 
megvalósuló állami tulajdonú 
termőföldek magántulajdonba 
adásának Bács-Kiskun megyei le-
vezénylésére- mondta Kovács Ernő 
kormánymegbízott az október 14-
én megtartott sajtótájékoztatón. 
A kormánymegbízott ismertette 
az árverezések menetét, részlet-
szabályait, valamint a garanciális 
biztosítékokat is.
A kormány döntése alapján vár-

hatóan 2015. november végétől 
a helyben lakó földművesek szá-
mára lehetővé válik a 300 hektár 
mértékű földszerzési maximum 
alkalmazásával az állami tulaj-
donú földterületek egy részének 
megvásárlása.
A földterületek értékesítése az 

állami földbirtok-politika irányel-
veivel összhangban, a kellő eljárási 
garanciák megteremtése mellett, 
átlátható eljárások keretében zajlik 
majd. A három hektárnál nagyobb 
földrészletek a 23 megyei jogú 
városban a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok által lebonyolított 
árverésen, míg a három hektárnál 
kisebb földrészletek egyszerűsített, 
ajánlattételi felhívással kerülnek 
értékesítésre. Az erdők és ter-
mészetvédelmi területek kivételt 
képeznek minden esetben, azok 
tulajdonjoga nem szerezhető meg 
a Magyar Államtól.
Kovács Ernő kiemelte, hogy jelen 

esetben nem beszélhetünk alkalmi 
vételről. A földek kikiáltási ára 
a jelenlegi piaci ár felett kerül 
meghatározásra, amely alá nem 
lehet menni.
A kormánymegbízott felhívta arra 

is a figyelmet, hogy az elárverezett 
földekre a Magyar Állam javára 
20 éves időtartamra elidegenítési 

és terhelési tilalom, valamint vis-
szavásárlási jog kerül bejegyzésre, 
amely bejegyzések alapjában véve 
zárják ki a lehetőségét a földspe-
kulációnak.
Az árverési eljárások a lehető 

legnagyobb nyilvánosság mellett 
kerülnek lebonyolításra. Termé-
szetesen nyilvános, bárki által 
hozzáférhető lesz az értékesítésre 
kerülő földek listája, és nyilvános 
lesz maga az árverés is, melynek 
megtartására közjegyző jelenlét-
ében kerül majd sor.
Az árverési hirdetményt a vonat-

kozó jogszabályoknak megfelelően 
a kormányhivatalnak az árverezés 
helye szerinti megyei jogú város-
ban található hivatali helyiségben, 
az árveréssel érintett földrészlet 
fekvése szerinti településen a 
helyben szokásos módon, vala-
mint az árverés helyszínén is ki 
kell függeszteni, továbbá megyei, 
illetve helyi sajtótermékekben is 
közzé kell tenni.
Az árverés meghirdetésének  

napja az árverési hirdetménynek a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
internetes honlapján történő köz-
zétételének napja. Az árverési hir-
detmény közzétételének időpontja 
legalább harminc nappal meg 
kell, hogy előzze a hirdetményben 
megjelölt árverési időpontot. Az 
árverésen történő részvétel rész-
letes szabályai a hirdetményben 
szintén minden érdeklődő számára 
megismerhető lesz. 
Kovács Ernő kormánymegbízott a 

sajtó kérdésére válaszolva elmond-
ta, hogy az árverési eljárásokat a 
kormányhivatal tapasztalt, nagy 
gyakorlattal rendelkező munka-
társai fogják levezényelni, ezért 
biztos abban, hogy minden külö-
nösebb probléma nélkül év végéig 
be is fejeződnek az eljárások.

Híd és kerékpárút javítás

A Kecskeméti úton lévő kis híd járó felülete az elmúlt közel húsz 
éveben igen elhasználódott, ezért bőven ráfért a javítás. 
Hasonlóképpen időszerű volt a hozzá vezető kerékpárút kijavítása 

is, hiszen a mellette lévő fák gyökereikkel több helyen felpúpo-
sították az aszfaltot. 
Mindezekkel párhuzamosan végre sikerült az áramszolgáltatónál 

elérni, hogy a kis hidat megvilágító közvilágítási lámpát szerlejnek 
fel, hogy sötétben is biztonságos legyen a közlekedés.

Kormányablak 
nyílt Izsákon

Befejezett öltöző-
felújítás 

a sportpályán

Mint arról már beszámoltunk, pályázati for-
rások támogatásával felújították a sportpálya 
épületeit. 
A beruházás két ütemben valósult meg, 

kétszer 9 millió forintos összegből. Az önkor-
mányzat önerőként kétszer 3 millió forinttal 
járult hozzá a felújításhoz. 
A megújult, komfortos épület átvétele az 

önkormányzat a megyei labdarúgó szövetség, 
valamint a helyi egyesület vezetőinek bejárá-
sával történt meg.

Folytatás az 1. oldalról.
Emlékszem, korábban, amikor ellopták az 

irataimat, hét napomba került a pótlásuk. Ez 
már másként működik. A kormányablakban 
egy ügyintézőnél mindent el lehet intézni. 
Nem kell egyik ügy miatt Kecskemétre, a 
másik miatt meg Kiskőrösre utazni. Ma kö-
rülbelül 430 ügyet lehet intézni a kormányab-
lakban, reményeink szerint ez 1000 fölé is fel 
fog menni. Sok olyan ügyet is el lehet ezekben 
az irodákban indítani, amelyek esetében nem 
helyben történik az ügyintézés. Továbbítják az 
adott ügyet a megfelelő helyre, s az ügyfélnek 
már csak a kész okmányokért kell befáradnia, 
vagy akár postán is megkaphatja.
Turánné Török Ágnes a Kiskőrösi Járási 

Hivatal vezetője: A Kiskőrösi Járás eddig 
négy okmányirodával rendelkezett és ebből 
az izsáki okmányiroda alakult át elsőként 
kormányablakká. Ez természetesen egysze-
rűsíti az életünket mivel több ügykörben már 
Izsákon fognak ügyet indítani. Néhány új ügy, 
amivel foglalkoznak. Például eddig jellemzően 
a családsegítő szolgálat vette be a szociális 
kérelmeket, amit Kiskőrösön intézünk. Ez a 
jövőben a kormányablak feladata lesz. Jellem-
zően a foglalkoztatást helyettesítő ellátások, 
valamint a közgyógy-igazolványok kiadása 
is helyben lesz. De bármely államigazgatási 
ügyben tudunk segítséget nyújtani.
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Új beruházások Biczón

Izsáki Lada Találkozó negyedszer
Október 10-én reggeltől fo-

lyamatosan érkeztek a futball-
pályára a különböző formájú, 
évjáratú és állapotú Ladák. 
Ekkor került sor ugyanis a 
negyedik izsáki márkatalál-
kozóra. 
A főszervező most is Basa 

Imre volt, aki igen nagy öröm-
mel nyugtázta, hogy a vi-
szonylag rossz idő ellenére is 
szép számú autó érkezett a 
találkozóra. A hagyományok-
hoz híven idén is egész napos 

program várta a márka kedve-
lőit. Volt Lada szépségverseny, 
autós limbó, hangnyomás 
mérés, alkatrész dobás, „gu-
miégetés” és lendkerék tartó 
verseny. Mostani találkozón a 
Ladásokon kívül vendégként 
jelen volt a kecskeméti BMW 
Team és a Maszkomák csapa-
ta is. A hagyományos autós 
felvonuláson hosszú sorokban 
követték egymást a Ladák a 
város utcáin. Szám szerint 
hetvennyolc Ladát láthattak 
az érdeklődők. 
Fotóink némi ízelítőt adnak 

a jól sikerült találkozó han-
gulatából.

A 2015. évben két beruhá-
zás zárult le a Biczó Csárda 
és Lovaspanziónál. A tavas-
szal átadott új panzió után, 
ősszel egy modern, minden 
elemében impozáns, konfe-

rencia- és rendezvényterem 
átadására és szentelésére 
került sor.
Az elmúlt öt évben, amióta 

a Royalsekt Zrt. üzemelteti 
a Biczó csárdát, a fejlődés 

töretlen. Évről-évre egyre 
több vendég látogat ide, 
és már nem csak a hagyo-
mányos csikósbemutatóra, 
hanem egy finom ebédre, 
vacsorára,  vagy családi, 
illetve üzleti eseményre, 
de egyre több fiatal pár vá-
lasztja esküvője helyszínéül 
a csárdát.
A fejlődéshez változásokra 

volt szükség, ezért tavas-
szal, nyolc szobával bőví-
tették a szálláshely kapaci-
tásukat, így most egyszerre 
több mint 70 főnek tudnak 
szállást biztosítani. Továb-
bá, ezért alakították át a 
régi nádtetős pinceépületet 
is korszerű minden igényt 
kielégítő rendezvényterem-
mé, ahol egyszerre akár 
80-100 főt tudnak vendégül 
látni. A termet kényelmes 
bútorokkal, csúcstechnoló-
giás audió-vizuális beren-
dezésekkel szerelték fel, 
kialakításra került tálaló 
és mosdó helyiség, valamint 
vendégek rendelkezésére 
áll egy panorámás körte-
rasz is.
Biczón abban bíznak, hogy 

ezek a fejlesztések, vala-
mint a személyzet kitartó 
munkája eredményeképpen, 
minden vendégük elégedet-
ten távozik tőlük és rövid 

időn belül ismét visszatér 
hozzájuk,  mondván:  ”A 
Biczó Csárda a hely, ahol az 
álmok valóra válnak!” 

-fg-

… a hideg idő közeledtével sokan gondolnak saj-
nálattal azokra a kutyákra, macskákra, melyeket 
szívtelen emberek dobálnak ki nap mint nap az 
utcára, vagy az országútra. Soha nem értettem, s 

ma sem értem miként tehetnek emberek úgy egy élőlénnyel, mintha 
az egy darab ócska rongy lenne. Az élet szent dolog. Még egy állaté is. 
Erre figyelemmel kell(ene) lennünk. Már csak azért is, mert állítólag 
mi vagyunk a fejlettebb értelműek, tehát több is a felelősségünk a 
körülöttük lévőkért.
Gondolom, azt senki nem vitatja, hogy az állatok abszolút kiszolgál-

tatott viszonyban vannak velünk. Különösen a háziállatok. Ahhoz, 
hogy létezhessenek, legalább egy bizonyos szinten gondoskodnunk 
kell róluk. Nagyon tisztába kellene lenni azzal mindenkinek, hogy 
ha például egy kutyát, vagy macskát vállal, az hosszú távú feladatot 
jelent. Ezek az állatok évtizedekig élhetnek, s ha befogadtuk őket 
addig vagyunk értük felelősek amíg élnek. Ennek ellenére számos 
elcsapott állattal találkozhatunk itt Izsákon is. Vagyis vannak, akiket 
nem zavar a vállalt felelősség.
Gondolom, valamennyien láttak már elcsapott kutyákat. A ria-

dalmat a szemükben, s azt is tapasztalták, hogy a szerencsétlenek 
állandóan futnak valahová. Utcából ki, utcába be. Szinte meg sem 
állnak, csak akkor, ha valami ehetőt lelnek a földön. Aztán riadtan 
menekülnek tovább, mert tudják, ők senkihez sem tartoznak. Pedig 
nagyon szeretnének.
Gondolom, mindenki volt már valamilyen szinten kiszolgáltatott 

helyzetben. Betegsége, anyagi helyzete, vagy egyéb ok miatt. Ilyenkor 
nagyon nyomorultul tudja érezni magát az ember. Pedig mi gon-
dolkodó, a helyzetünkön javítani képes lények vagyunk. A kidobott 
állatok önmaguktól erre képtelenek. Ideig óráig kószálnak, rohannak, 
aztán elüti őket egy autó, rosszabb esetben éhen pusztulnak, vagy 
megfagynak. Körülbelül ott, ahol kidobták őket mondjuk egy autó-
ból, mert titkon arra számítanak, hogy visszajönnek értük. Nekem 
mindig elromlik a napom, amikor elcsapott állatokat látok. 
Gondolom, van aki megjegyzi akár be is fogadhatnék közülük. 

Nos már megtörtént. Így lett öt macskánk, meg kutyánk. Többet 
már nem tudunk vállalni. Tudok másokról is, akik hasonlóképpen 
cselekednek. Ám nem ez a megoldás. Az nem megy, hogy némelyek 
felelőtlenül szaporítják állataikat, majd kihajítják őket, hogy oldja 
meg más a problémát, vagy pusztuljanak el nyomorultul. Az élet 
ennél több és drágább. Még egy állaté is. Ezek is pont úgy tudnak 
félni, szenvedni, mint mi emberek. Legyünk hát tényleg emberek 
és ne okozzunk szenvedést senkinek. Sem embernek, sem állatnak! 
Minden jó cselekedet elnyeri jutalmát. A gondosan tartott kutyák, 
macskák a szeretetért feltétlen viszont szeretettel fizetnek. És hig-
gyék el ez a fizetség nemritkán még a saját nyomorúságunkból való 
kilábalásban is segíteni tud...

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
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A gyermek …
Európa főbb eseményeit 

közvetítő híreszközök beván-
dorlóként nagyrészt fiatal, 
erős, sőt, erőszakos népet mu-
tatnak. Köztük egy százalék-
ban ott vannak a gyermekek 
is. A  legkisebbeket ölelve, a 
nagyobbakat kézen fogva irá-
nyítják, a nagyok már önálló 
tagjai az emberfolyamnak, 
nem ritkán senkihez sem 
kötődötten.  Az emberiség 
legújabb korában eddig még 
álomban sem képzelt jelen-
ség egyik legszívszorítóbb és 
az azonnali segítségnyújtás 
készségét felébresztő érzés 
kerekedik fölül e gyermekek 
láttán. (Nálunk, Magyarorszá-
gon a fóti gyermekvárosban 
1300 családi kötődés nélküli 
gyermek lett elhelyezve! – de 
a számítások szerint számuk 
majd hatezerre is nőhet!)
Nem csak a felnőtt vándor-

lókkal kapcsolatosan, de a 
gyermekeket illetően különös-
képpen felmerül kérdésként: 
mit keresnek ezek itt? mi a 
szerepük ebben az áradat-
ban?
A gyermek sok minden le-

het a felnőtt ember számára. 
Lehet produktum, akit a 
férfi ügyesen „csinált”, le-
het remény, aki a következő 
nemzedék tagja lesz, lehet úgy 
tekinteni rá, mint aki támasz 
lesz az öregségben és erőtlen-
ségben, lehet biztosítékként 
számítani rá, aki a házassági 
kapcsolat megromlásakor 
egyben tart, lehet az Élet 
Urától kapott, örömöt adó 
ajándék, de lehet eszköz is. 
Úgy látom, hogy e döbbenetes 
emberáradatban a gyermek 
csupán eszköz.
Az a gazdasági titkos erő, 

amely ravasz politikát űz, 
felismerte, hogy Európában 
a keresztyén szellemiség meg-
gyöngült ugyan, de a fiatal éle-
tek iránti tisztelet alapvetően 
megmaradt, így gyermekeket 
mutatva a népáradatban azon-
nal szánalom születik egyének 
és közösségek szívében, amely 
kaput nyit átgondolatlanul…  
De felismerte azt is, hogy a 
mi kontinensünk országaiban 
– szinte kivétel nélkül minde-
nütt, - kevés az emberi sza-
porulat, így tehát van bőven 
hely és gazdaság amit örökös 
hiányában el lehet foglalni. 
Igen, nálunk nem csak a férfi  
ivarsejtek termékenységi mu-
tatónak nagyarányú romlása 

miatt nincs gyermekáldás, ha-
nem a nagy eredménynek tar-
tott, kivívott női egyenjogúság 
miatt is. (Durván fogalmazva: 
az arab nők „szülő gépek”, 
mert nincsen joguk dönteni 
arról, hogy akarnak-e szülni, 
vagy hányat! Náluk az 5, 8, 10 
gyermek általános.(Nálunk 
csak el kellene fogadni az élet 
ajándékát, ami legtöbbször 
kényelem miatt nem történik 
meg.)
Az országunkon végigszágul-

dó emberfolyam lelkiségének 
igazi megismerése annak 
alapján is történhet csupán, 
ha vizsgáljuk a tisztasághoz 
való viszonyulást, de még job-
ban leleplező a gyermekekkel 
való bánás. Hírek szerint leg-
több mutatott kicsi gyermek 
nem is a sajátjuk, hanem a 
bőséges otthoni szaporulatból 
hozták őket magukkal esz-
közként – az európai szívre 
hatás érdekében. Van olyan 
közlemény is, amely szerint 
megvásárolt gyermekek ezek, 
hogy e megterhelő és sok ve-
széllyel teli útra elhozhassák 
őket! Ezen a ponton már túl 
is léphetünk a minősítésben, 
mert így már nem csak eszköz 
az egész vándorlást irányító 
kezében a gyermek, de áldo-
zat is!
A történelem sok szorított 

helyzetében a közösségek, 
- család, város, ország, - a 
megoldást, a szabadulást, 
vagy egy bizonyos cél elérését 
gyermekeik feláldozásában 
látták. Ezekben a fájdalmas 
tettekben nem az igazolódik, 
hogy bizonyos korban nem 
tartották értéknek utódaikat, 
sőt, a legtöbbet és a legértéke-
sebbet adták oda – elképzelé-
sük szerint - a súlyos gondok 
megoldása és megoldódása 
érdekében! Pogány hitükben 
az volt a meggyőződésük, ha a 
legféltettebbet adják oda, - vá-
laszul, - megszűnik a veszély, 
más esetben – bőséges lesz a 
termés….
Az ősi város, az Izráel terü-

letén található Jerikó is pro-
dukált, ásatások során a Kr.e. 
7. évezredből való Molochnak, 
a termékenység istenének 
áldozott gyermekcsontokat 
tartalmazó sírokat. A másik 
legősibb gyermekáldozatokat 
igazoló leletek a mai Tunézia 
területén volt ősi város, Kar-
thagó- (alapítása Kr.e. 9. szá-
zad), - ásatásainál kerültek elő 

urnás sírokból. Ezen temetők, 
a „tophetek” Kr.e. 7. század-
tól a 3. századig működtek, 
és szintén a termékenység 
istenének feláldozott gyer-
mekek maradványait rejtik, 
tömegével. De áldoztak ők 
Baál istenségnek is, aki hitük 
szerint az ég ura. Karthagó 
történelmével kapcsolatos egy 
későbbi, Kr.e. 3. századból 
való feljegyzés, amely szerint 
a várost ostromló Agathoklesz 
–  szürakuzai vezértől való 
szabadulás érdekében 300 
család ajánlotta fel elsőszülött 
gyermekét áldozatul.
A görög spártaiak a Tai-

getosz nevű sziklaszakadékot 
használták fel nem csak az 
életképtelennek ítélt gyerme-
kek, de az áldozatra szántak 
alávetésére is.
A  témában még néhány te-

rületről szólva, tudományos 
kutatások igazolják, hogy 
pld. Egyiptomban tilos volt a 
gyermekgyilkosság, ugyanígy 
az ősi keleti sumér és akkád 
kultúrában is, valamint a tá-
vol keleti kínai és indiai terü-
leteken védett volt a gyermek. 
Az ősi dolgokról is beszámoló 
Bibliában a gyermekáldoza-
tot megszüntetni parancsoló 
eset Ábrahámmal kapcsola-
tos. (Mózes első könyve, 22. 
rész.)
István királyunk törvény-

könyve XXVI. §-ában gon-
doskodik az özvegyekről és 
árvákról is. A magyarországi 
középkorban 20-50 %-os volt 
a gyermekhalandóság. Egy 
Edward Shorter nevű szocioló-
gus azt állítja, hogy az akkori 
anyáknak gyermekeik iránti 
közömbössége okozta ezt, de 
ennek ellene mond Rotterda-
mi Erasmusnak  (1467-1536)  
„Balgaság dicsérete” című 
műve.  –  A 19. században az 
általános tankötelezettséggel 
megváltozott a családok szer-
vezete és funkcióköre. (Forrás: 
Czirják A.: „A gyermekvéde-
lem története” c. dolgozata.)
Ez a bővebb történelmi ki-

tekintés arra szolgál, hogy a 
bevándorlóknak egy nagyon 
fontos ismertetőjére hívjam 
fel a figyelmet. Bizony, nem 
túlzás gyermekáldozatokként 
tekinteni a magukkal hurcolt 
gyermekek nagy százalékára!  
Ma is működik az ősi szokás és 
hitgyakorlat a szeretetlenség 
világában élők között. 

Bérces Lajos

Panaszkodás helyett (2)
Az Izsáki hírek előző számá-

ban olvasható nyílt vitára szóló 
felhívásra eddig nem sok vis-
szajelzés érkezett. Mély hallga-
tás, mint egykor az iskolában, 
amikor senki sem készült az 
órára. A lecke pedig „fel van 
adva”! Tudják, a demokrácia 
iskolájában (is) tanulni kell és 
a demokrácia tanulásának leg-
jobb terepe szűkebb környeze-
tünk közéletének alakításában 
való részvétel.
Persze azt is nyilvánvaló, 

hogy súlyosan hátrányos hely-
zetben van a korábbi, a „puha 
diktatúra” rendszerében szo-
cializálódott korosztály, mert 
akkor csak a párt útmutatását 
kellett (volt szabad) követni, és 
nem volt helye az egyéni véle-
ményeknek. A rendszerváltás 
után meg, az akkori politikai 
elit, a nagy lelkesedés csitultá-
val, hamar áttért saját politikai 
céljaik megvalósítására. Mára 
már ott tartunk, hogy az ál-
lam központosítási törekvése 
a kádári időket idézi, vagyis 
továbbra sincs helye az egyéni 
kezdeményezéseknek. Miköz-
ben az emberek saját bőrükön 
érzik, hogy nem mennek jól a 
dolgok és nem érzik jól magu-
kat a társadalmunkban, nincs 
semmi kapaszkodó, ahonnan el 
tudnának indulni. A politikai 
pártok ebben a kérdésben egy-
formák, mindegyik bizonygatja, 
hogy csak ők képesek a problé-
mákat megoldani, de az elmúlt 
25 év nem ezt bizonyítja. A civil 
szervezetek növekvő aktivitása 
nagyon fontos tényezője egy 
jól működő demokráciának, de 
korántsem elegendő. A demok-
rácia letéteményesei az embe-
rek, társadalmunk polgárai. Az 
egyes ember tartása, kiállása, 
felelősség vállalása nélkül a 
demokrácia nem tud létezni. 
Egy demokráciában nem a 
vezetők diktálnak, hanem az 
emberek által elgondoltakat 
segítik életre kelteni. Ha nincs 
közösen kialakított és támoga-
tott akarat, a vezető nem tud 
mire támaszkodni és elkezd 
improvizálni, és a saját céljait 
megvalósítani. 
Ami a szűkebb pátriánkban 

való közéleti aktivitást illeti, itt 
is nagy hátrányban vagyunk. 
Legtöbben úgy vélekednek, 
hogy azért választottunk ön-
kormányzatot, hogy oldják meg 
ők a feladatokat, azért vannak. 
A rendszerváltás után egy 
darabig ennek még lehetett is 
alapja, hiszen az önkormányza-
toknál jóval több pénzt hagyott 
a központi költségvetés és le-
hetett fejleszteni (csatornázás, 
gáz, vezetékes víz, útépítés, 
stb.). Mára már az önkormány-
zatoknak szinte csak arra van 
fedezetük, hogy az előírt köz-
szolgálati feladatokat éppen 
hogy el tudják látni. Ha nincs 
saját bevételük, fejlesztésre, 
saját céljaik megvalósítására 
nem marad fedezet. A pályázati 

rendszerben megvalósuló fej-
lesztések meg olyanok, mint a 
kutya vacsorája, vagy kap, vagy 
nem. (És ha kap is, annak a fele 
már hiányzik.)
Mit lehet ilyenkor tenni? 

Talán azt, amit az egyszeri 
szegény ember, nyomorúsá-
gában is próbálja megtalálnia 
maga békéjét. Ha a körülöt-
tünk lévőkkel harmóniában 
élünk, még a nehézségek is 
könnyebben elviselhetőek. 
Egy jó beszélgetés során még 
a magvas gondolatok is hama-
rabb előjönnek. A panaszko-
dás, a megmondogatás helyett 
egymás társaságát kellene 
megtalálni, és nem „egymás-
ról”, hanem egymással kellene 
beszélgetni. Talán az ígéreteket 
is illene betartani, még ha az 
mondjuk egy rendezvényen 
való részvételt jelent is. A 
„miért nincs ez így vagy úgy?” 
hőbörgés helyett esetleg azon 
is el kellene gondolkodni, hogy 
miben tudnék én hozzájárulni 
ahhoz, hogy az a valami „így 
vagy úgy legyen”.
A szakirodalom tanítása sze-

rint egy közösségben, akkor 
valósulhatnak meg harmoniku-
san a dolgok, ha azt a közösség 
- legalább 10-12 százaléka 
- feltétel nélkül támogatja. Va-
jon Izsákon mi lehet olyan 
felvetés, amellyel 600 ember 
egyhangúan egyetért? Vajon 
600 ember egyöntetű akaratát 
az önkormányzat figyelmen 
kívül hagyná? És mielőtt valaki 
azzal hárítaná el a válaszadást, 
hogy „én hiába akarom, ha a 
másik nem karja”, megnyug-
tatom, a másik is ugyanezt 
mondja! Vagy, „igazad van, 
de…” bevezető után jövő kifo-
gások helyett, inkább talán az 
egyetértésre kellene alapozni. 
A párthovatartozáson alapuló 
megkülönböztetést már rég 
el kellett volna felejteni. Hol 
vannak már a rendszerváltó 
MDF, SZDSZ, vagy Kisgazda 
alakulatok? És hol lesznek 25 
év múlva a mostaniak? Izsák 
közössége 25 év múlva is itt 
lesz, de nem mindegy, hogy 
milyen állapotban. Az, hogy 
milyen jövő vár szűkebb pát-
riánkra csak rajtunk, itt élő 
embereken múlik. Élni kéne a 
lehetőséggel!
Az ördög a részletekben rejlik, 

szokták mondani, és tudom, 
sok ilyen részletkérdést kel-
lene megbeszélni és egyetér-
teni benne. Ezért indult ez a 
nyílt vita is, lehetőséget adva 
a párbeszéd kialakulására. 
Nyilvánvaló, hogy maga a vita 
nem fog megoldani mindent, 
de elősegítheti, hogy a valódi 
megoldást is megtaláljuk. A 
demokrácia iskolájában a ta-
nultakra adott feleletet az élet 
rögtön leosztályozza, nem árt 
odafigyelni hányasra állunk!
Izsák, 2015. október 15. 

Faragó Gábor

Felhívás könyv vásárlásra!
Novemberben megjelenik egy verses kötetem. Ezúton kérem a kedves Olvasókat, minél töb-

ben vásároljanak belőle, mert minden megvásárolt példánnyal a két izsáki rákos kisgyermek 
gyógyulását segítik. A könyvből befolyó bevételt az ő javukra ajánlom fel, gyógyszerekre, gyógy-
kezelésre. Kérem, segítsenek Önök is a könyv megvásárlásával!

Tisztelettel: Magyar Gyuláné

(A fenti kérést mindenkinek külön is a figyelmébe ajánljuk, hiszen nagyon nemes célt szolgál a 
kezdeményezés. Sokszor hallunk, beszélünk a művészetek erejéről. Tapasztalhatjuk is ezt egy-egy 
élmény kapcsán, most azonban nagyon is kézzelfogható formát kaphat mindez, ha megvásároljuk 
a kötetet. Szerkesztőség)
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Református múltunk 74.

Ha ezeket a kétszáz éves ügyes-bajos dolgokat 
olvassuk, kettős benyomásunk támadhat. A 
bajok, hanyagságok, mulasztások dolgában 
meggyőződhetünk arról, hogy a „régi szép 
idők” is inkább régiek, mint szépek (voltak). 
Olvashatunk azonban olyan biztató és irigy-
lésre méltó dolgokat is, melyek kár, hogy el-
múltak. A választás tisztes bősége, mely nem 
democsokratikus képmutatásból volt kiszabva. 
A tisztes református mesteremberek, akik céh-
számra álltak rendelkezésre. S nem csak szőni, 
hanem szólni és kitartani is tudtak, ha kellett. 
Elöljárók, akik a közösség érdekében is ráértek 

Gyülekezeti alkalmaink

- október 25-én, 13.30-tól lesz Kisizsákon istentisztelet az ökumenikus kápolnában

- október 31-én(szombat), 18 órától: reformáció emlékünnepén istentisztelet a templomban

- november 1-jén (vasárnap), 15 óra: csendesség a református temető ravatalozójánál

- a délutáni (17.00) istentisztelet ezen a vasárnapon elmarad

- november 7-én (szombat), 18 óra: előkészítő, bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban

- november 8-án (vasárnap), 10 óra: újborért való hálaadás

- templomunk külső felújításának harmadik üteme a vége felé közeledik. Akiknek módjában 

áll, kérjük, segítsék adományaikkal a közös munkát. Hordozzák imádságos szeretetükben 

feladatainkat! Köszönjük szépen.

 „1819.január 22. A T. Pré-
dikátor, Curátor Damásdi 
János, Csősz Mihály, Csukás 
Ferentz, Cséplő János, Sze-
gedi István, Czirkos János 
jelenlétében.
a.) Felolvastatott Tekinte-

tes Bernáth György Tract. 
Curator (egyházmegyei gond-
nok-N.Á.) úrnak azon kerülő 
Levele, mely által ezen V. 
Tractusban megüresült Espe-
restségre 6 Tiszt. Predikátor 
urakat kíván a felsőbb rende-
lések szerént candidáltatni.  
E mi gyűlésünk ezen Trac-
tusbeli 6 Tiszt. Assessorokat 
(ülnök-N.Á.), ugymint  a 
D.vetsei, Solti, Sz.Martoni, 
Filepszállási, Rátzkevi és 
Tassi Tisztelendő (sic!) urakat 
candidalta.
b.) Panaszolkodván már az 

előtt a Ref.tus Takáts meste-
rek a Predikátornál az eránt, 
hogy öket a R.Cath. Takátsok 
arra eröltetik, hogy  Izsák 
zászlójára, melyet most ké-
szülnek tsináltatni, engedjék 
által  Izsáknak egész Cassáját, 
és mivel ez a summa nem lesz 
elég, tehát minden mester 
ember azt 3 f.tal tóldja. Sőt 
hogy némellyek még azt is 

mondogatták, hogy a Pro-
cessiora is elmenjenek ők is; 
most pedig még a Prédikátor 
tanácslása szerent valo szép 
vélek valo bánásnak, s magok 
ettöl való mentségének semmi 
siker nem volt, minthogy azok 
béjelentetett kivánságoktol 
semmi modon elállani nem 
akartak, ujra ezen panaszokat 
a Gyülésnek bé jelentvén; az 
Eklésiai Elöljáróság a felséges 
Királyi parantsolatot, nékik 
irásba ki adatni határozta,  
melynél fogva, a Református 
Mesterek, bár a czéh artiku-
lusaiban benne volna is, az 
efféle költségekben részesülni 
nem köteleztethetnek.
c.) Jelentvén a Curator, hogy 

sokan vagynak ollyanok az 
Eklésiában, kik a párszemé-
lyektől járó búza és zab fize-
tésétől magokat el vonják, és 
több esztendöktöl fogva sem-
mit sem fizetnek. Mint hogy 
már más alkalmatossággal 
némellyek ezek közül az Eklé-
siai Gyűlés elében hivattatván 
meg intettek, de az intésnek 
bár fogadók is a fizetésre 
semmi láttatja nem volt; tehát 
rendelődött, hogy a tartozók 
a Város házához hivattassa-

nak, a hol Curator más két 
Presbiter személyekkel együtt 
megjelenvén, kötelezzék öket 
a fizetésre, értésekre adván, 
hogy ha ezen szép intésnek 
sem fognak engedni, Hites 
Szolgabíró úrnak bé fognak 
panaszoltatni.
d.) A második szék a temp-

lomban mind a két oldalon, 
tsaknem üres lévén, a felsőbb 
oldalon levőkbe rendelőd-
tek Kováts Mihály, Csukás 
Mihály, Damásdi István és 
Csizmadia Ferentz. Az alsoba 
pedig Balog István, Fejszés 
András, Simon János, Czetzei 
András.
e.) Sok legénység járván a 

Toronyba töbszöri rendelete 
ellen az Elöljáróságnak, söt 
a feljárásnál lévő ajto pléhét 
is elrontván, ki hirdettetni 
rendelte az Elöljáróság ezen 
tilalmat a templom elött. Egy-
szersmind ezen rendelés kön-
nyebb véghez vitele végett, és 
egyszersmind azért is, hogy az 
oskolás gyermekeknek elég 
helyek légyen a Keleti karbol 
öket eltiltotta.”
(P.IV.: 67-68.ol.)

közli: Nagy Árpád

tenni. Bő nép, akiket úgy kellett beosztani a 
padokba, hogy mindenkinek jusson hely. Pe-
dig nem euróban kerestek, sőt még nyögdíjra 
sem számíthattak. Mégsem fenyegette őket az 
a veszély, hogy a muszlimok „kiszülik” őket a 
Hazából. Életerős „legénység”, amelyik még a 
pléhajtót is képes volt elnyűni… 
Kérjük a nemzedékek Urát, hogy könyörüljön 

rajtunk, amint atyáinkkal is tett; de minket 
nagyon jobbítson meg önzéseinkből és érdek-
telenségeinkből, különben szép csendesen 
elveszünk! Jövel, Urunk Jézus!

-na-

IKEM hírek
- november 21.(szombat), 16 óra: Dr. Medvigy Endre és Dr. Gy. Szabó László mutatja 

be Tompa László munkásságát. Helyszín: Vino Étterem pincéje
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Elhunyt Gábor Imre 
egykori izsáki káplán

Katolikus egyházközségi hírek

- A temetői sírhelyek újraváltását, akiknél aktuális, kérjük 

rendezzék.

- Az egyházközségi hozzájárulás rendezése lelkiismereti 

ügy.

- Kérjük a szülőket, hogy a gyermekeket hozzák a szentmi-

sékre, illetve küldjék a hittanórákra.

- Az alsótemetőben az ott nyugvókért október 31-én 9 órakor 

lesz szentmise és akik kérik, azoknak a hozzátartozójuk sírját 

megszenteljük. Az igényeket a plébánián gyűjtjük össze!

- A felső temetőben is ugyancsak október 31-én 11 órakor 

lesz szentmise és sírszentelés.

Gábor Imre, egykori izsáki 
káplán életének 76., áldozó-
papságának 50. évében, 2015. 
szeptember 12-én, Szűz Mária 
Szent Nevének ünnepén a 
Szent Útravalóval megerő-
sítve, szegedi kórházi ágyán 
váratlanul visszaadta lelkét 
Teremtőjének.
Imre atya 1940. augusztus 

24-én született Pusztamérge-
sen. Vácott szentelték pappá 
1966. június 19-én. Lelkipász-
tori szolgálatát káplánként 
kezdte meg Kiskunhalason. 
1968-tól Galgamácsán, majd 
1970-től Izsákon szolgálta 
Isten népét ugyanezen be-
osztásban. Az izsákiak mind 
a mai napig szeretettel emlé-
keznek rá. Szeretetteljes sze-
mélyisége sok fiatalt vonzott 
a hittanórákra, a ministráns 
közösségbe. 1974-ben került 
el Izsákról ekkor plébánosi 
kinevezést kapott az ópusz-
taszeri plébániára. Az ottani 
nagyon elhanyagolt plébá-
niaépületet és templomot 
gyönyörűen felújíttatta, a 
hitélet fellendítette. 1977-ben 
a bordányi plébánia plébáno-
saként folytatta szolgálatát. 
1981-től a zsombói filia lel-
ki gondozását is Ő végezte. 
1988-tól dorozsmai kerületi 
esperesként segítette főpász-
torát az egyházkormányzati 
szolgálatban. 1991. július 
15-ei hatállyal a kiskunfél-
egyházi Sarlósboldogasszony 

Plébániatemplom plébánosá-
vá nevezte ki Marosi Izidor 
megyéspüspök. (Gábor Imre 
izsáki szolgálata idején Maro-
si Izidor itteni plébános volt, 
az ő káplánjaként szolgálta 
a híveket.) 1992-től 1997-ig 
a Félegyházi Espereskerület 
espereseként volt főpásztora 
segítségére. 1994-ben érdemei 
elismeréseként tiszteletbeli 
kanonoki címet kapott. 1999-
től a kerekegyházi plébánia 
plébánosaként szolgálta a 
rábízottakat, s oldallagosan 
ellátta a Kunbaracsi Lelkész-
séget is. 2001-ben egészségi 
állapota miatt felmentést ka-
pott a Kunbaracsi Lelkészség 
lelkipásztori ellátása alól. Sze-
mélye és hűséges szolgálata 
iránti megbecsülése jeleként 
dr. Bábel Balázs érsek 2012-
ben kinevezte a Kalocsai Fő-
székesegyházi Káptalan kis-
kunsági főesperesévé. 2013-
ben nyugállományba vonult. 
Nyugdíjas éveit Bordányban 
töltötte.
Gábor Imrét szeptember 

19-én, végakaratának megfe-
lelően a feltámadás hitével és 
reményével a bordányi teme-
tőben, szülei mellé helyezték 
örök nyugalomra. Búcsúz-
tatásán egyebek mellett ez 
hangzott el: „Imre Atya papi 
jelmondata ez volt: ’Ne legyen 
nyugtalan a szívetek! Higgye-
tek Istenben, és bennem is 
higgyetek!’ Mi hiszünk Jézus 
ígéretében és ez a mi viga-
szunk. Ezért is mondhatjuk 
el: Istenem, úgy tűnik, hogy 
visszaadjuk Neked azt, akit 
Te adtál nekünk. De ahogyan 
Te sem vesztetted el őt, ami-
kor nekünk adtad, úgy mi 
sem veszítjük el őt, amikor 
visszaadjuk Neked. Mert a 
szívünkben mindig itt marad 
velünk.”  Egykori izsáki hívei, 
hittanosai és ministránsai 
is bizonyosan szívük szere-
tetében őrzik emlékét.

v a l l á s
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az iskolapadokba! Köszönet az osztályfőnököknek 
(Szalay Krisztina, Kállainé Varga Erzsébet), akik 
lehetővé tették a kirándulást, valamint a szülőknek, 
akik segítettek a terepre történő kiutazásban.

Dudás László
A 4. évfolyam Ópusztaszeren
Ópusztaszeren volt kirándulni az osztályunk. Gyö-

nyörű helyen jártunk. Reggel 8 órakor felszálltunk 
a buszra és elindultunk Ópusztaszerre. Mikor oda-
értünk először a Feszty-körképet néztük meg, ami 
egyszerűen bámulatos volt, a csaták, a részletek 
nagyon tetszett. Ezután közel se volt vége a napnak. 
A Panoptikumban Mátyást és a korabeli történelem 
személyeit láttuk gyönyörű ruhákban. 
Utána egy múzeumpedagógiai foglalkozást tar-

tottak nekünk, egy régi oskolában. Palavesszővel 
írtunk palatáblára, úgy ahogy régen írtak a gyere-
kek. A tanár úr körmöst is osztogatott. Szerencsére 
én nem kaptam. A gátőrházban középen egy makett 
volt, és amikor lekapcsolták a villanyt világított a 
sötétben. Így végignéztük a szegedi árvizet, ami 
1879-ben volt. Ezen kívül láttunk még szélmalmot, 
régi postát. Megtekintettünk régi mesterségeket 

bemutató szobákat. Szatócs üzletben vásároltunk. 
Láthattuk az Árpád-emlékművet, ami a honfogla-
lásra emlékeztetett.
Nagyon tetszett ez a kirándulás. Este fél 7-kor 

értünk haza. Anyának mindent részletesen elmesél-
tem és utána átadtam az ajándékokat a családnak. 
Nagyon jó nap volt!  

Bodza Vanda 4.b

Kirándulás Ópusztaszeren
Izgatottan ébredtem, mert az osztállyal Ópuszta-

szerre mentünk. Az iskolából indultunk, egy kicsit 
az eső is esett, de az se volt akadály. A buszon sokat 
nevettünk, így gyorsan eltelt az idő és már ott is 
voltunk.
Elsőként a Feszty-körképet néztük meg. Elmesél-

ték, mit, hol látunk. Megnéztük a Panoptikumot 
is, ahol Mátyás királyt is láttuk. Utána oskolába 
mentünk, ahol egy régi tanítási órán vettünk részt. 
Matekoztunk és nyelvtanoztunk, a körmöst is 
megismertük. Elmentünk a Gátőrházba, ahol egy 
terepasztalon megnéztük a tiszai árvizet. Csodáltuk 
a régi posta épületét egy óriási szélmalmot, és más 
régi épületet. Volt egy régi bolt, ahol sok régies és 
érdekes dolgot vásároltunk. Vettünk kakasos nyaló-
kát és similabdát. Lassan haza kellett indulni. 
Szívesen maradtam volna még, mert nagyon 

tetszett. Otthon alig bírtam mindent elmesélni. 
Boldogan és fáradtan feküdtem le. 

Bránya Adrienn 4.b

Szeptemberi események

Gólya délelőtt
Az idei év-

ben is sok 
szeretettel 
vártuk a le-
endő elsősö-
ket egy szó-
rakoztató , 
ismerkedő, 
v idám gó -
lyadélelőttre 
az iskolába 
augusz tus 
28-án. Min-
den kis diák 
személyesen 
kapott meg-
hívót a taní-
tó nénijétől. 
Egy napig 

csak az Ő birodalmuk volt az iskola. A délelőtt 
folyamán érdekes programokban volt részük, 
megismerkedtek, velünk, egymással, az iskolával.  
Kézműveskedtünk, színeztünk, mondókáztunk és 
mozgásos játékokat játszottunk. Ezzel a kis „be-
melegítéssel” reméljük könnyebben indult az iskola 
tanítványainknak.  

Edina néni, Éva néni, Gizi néni 

Elsősök látogatása az óvodában
Nagy izgalommal készült mind a három első osztály 

az óvodába. Látogatásunk igazi örömöt jelentett 

minden kis elsősnek. Lelkesen vették birtokukba 
a tágas udvart és a kedvenc játékokat. Rövid időre 
ismét ovisok lehettek. Találkozhattak a régi bará-
tokkal, jót beszélgettek, meséltek az iskolai életről. 
Újra együtt lehettek az óvó nénikkel. Vidáman 
tértünk vissza az iskolába.

Verőfényes őszi órák a Kolon–tónál
Iskolánk két 3. osztálya a szülők segítségével rend-

hagyó környezetismeret órán vett részt a Kolon-tó 
déli részén, Páhi község határában. Ez a terület az 
izsákiak számára kevésbé ismert, viszont a Kiskun-
ság egyik legszebb, legértékesebb része. Felsorolni 
is nehéz lenne azokat az állat- és növényfajokat, 
melyeket szemügyre vehettünk. 

A teljesség igénye nélkül, vizsgáltunk réti farkaspó-
kot, imádkozó sáskát, repülőszöcskét, fürge gyíkot, 
erdei békát, egerészölyvet. Növényekből harmincnál 
is több fajt láttunk! A legérdekesebbek: őszi kikerics, 

kornistárnics, réti ördögharaptafű. Több termést 
meg is kóstoltunk. A hamvas szeder, egybibés gala-
gonya, kökény, illetve vadkörte ehető, a veresgyűrű 
som és a csíkos kecskerágó mérgező! 
Sok–sok új ismerettel gazdagodva térhettünk vissza 
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Főhajtás és koszorúzás

Október 14.-én délután tar-
tott koszorúzást és megemlé-
kezést a Lajtabánság emlék-
műnél a Nyugat-Magyaror-
szágért harcoló, Sopront és 
környékét a hazának meg-
mentő hőseinkről az IKEM. 
A megemlékezésben a kitartó 
hazafiak mindig maroknyi 
voltáról esett szó, valamint 

arról a bátorításról, hogy 
Isten gondviselésének szálai 
összeérnek. Ennek bizonysá-
ga e hely is, ahol az 1921-es 
felkelő hősök emlékjele és id. 
Rácz Sándor fekete diófája 
egymás mellett van...
A koszorúzást követően leve-

títésre került az „Elfelejtett 
Rongyos Gárda” c. történelmi 

dokumentum film, amely a 
Nyugat-Magyarországi har-
cok hőseit mutatja be történé-
szek összefoglaló visszaemlé-
kezésében, valamint a Balas-
sagyarmat visszafoglalásáról 
szóló „A Legbátrabb Város” 
c. dokumentum játékfilmet 
is megtekinthették az érdek-
lődők.

Tájékoztató a központi 
háziorvosi ügyelet ellátásáról

A Helvécia-Izsák Térsége 
Mezőgazdasági 

Szövetkezet tájékoztatója
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen” 

(gróf Széchenyi István)

Szeptember elsején jelent 
meg az a felhívás, mely sze-
rint „FELHÍVJUK SZABAD-
SZÁLLÁS VÁROS ÉS AZ EL-
LÁTANDÓ TELEPÜLÉSEK 
FIGYELMÉT, HOGY A SZA-
BADSZÁLLÁSI KÖZPONTI 
ÜGYELETEN 2015. SZEPT-
EMBER 01. NAPJÁTÓL, AZ 
AMBULÁNS ELLÁTÁS SZÜ-
NETEL. A FOLYAMATOS 
SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS 
ÉRDEKÉBEN KIVONULÓ 
SZOLGÁLAT MŰKÖDIK.”
A felhívás nyomán 2015. 

szeptember 2-án elektroni-
kus levélben megkerestem a 
feladat ellátásával megbízott 
Morrow Medical Zrt. vezér-
igazgatóját, hogy mi volt a 
felhívás közzétételét kiváltó 
ok, a szünetelés időtarta-
ma meddig tart és melyek a 
visszaállítással kapcsolatos 
tervek. A levélre választ kap-
tam, amit az alábbiakban sze-
retnék megosztani Önökkel: 
„ A Morrow Medical Zrt., va-
lamint Szabadszállás, Izsák, 
Soltszentimre és Fülöpszállás 
települések között 2015. má-
jus 13-án ratifikált szerződés 
2., illetve 3. pontja értelmében 
jártunk el.
Az ügyelet átvételét köve-

tően az ÁNTSZ-engedély 
megszerzéséig volt még nővér 
Szabadszálláson a korábbi 
struktúra szerint. A Morrow 
Medical július 15-én kapta 
meg a jogerős engedélyt a 
szerződés szerinti teljesítésre, 
ám saját forrásból, tekintettel 
a lakosság érzékenységére, 
szeptember 1-ig még biztosí-
tottunk nővért.„
A levél idézi a bevezető mon-

dat két pontjában szereplő 
szerződési részt.  

„2.) Megbízó megbízza meg-
bízottat, hogy ezen szerző-
désben, és a vonatkozó hatá-
lyos jogszabályban rögzített 
előírások szerint az ellátási 
területen folyamatosan egy 
kettő orvossal, egy fő ápolóval, 
valamint kettő fő gépjármű-
vezetővel és gépkocsival 
központi ügyeleti szolgá-
latot működtessen Kun-
szentmiklós központtal, 
Szabadszállás fióktelep-
hellyel.
A megbízott által működte-

tett ügyeleti szolgálat a meg-
bízó település lakosságát látja 
el a 4. pontban meghatározott 
ügyeleti rend szerint és telep-
helyen, szükség szerint a be-
teghez történő kiszállással.
Gondoskodik sürgős szükség 

esetén a betegnek az illetékes 
egészségügyi intézménybe 
történő szállíttatásáról. Meg-
bízott feladatát a hatályos 
4/2000. és a 24/2000. EüM, 
60/2003.ESzCsM. Rendelet-
ben, valamint a mindenkor 
érvényben lévő, vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak 
szerint látja el. 
A megbízott a megbízást 

elfogadta.
3.) Megbízott a központi 

orvosi ügyeleti szolgálatot 
munkanapokon 16.00 órától 
másnap reggel 08.00 óráig, 
illetve munkaszüneti napo-
kon és ünnepnapokon 08.00 
órától másnap 08.00 óráig 
folyamatosan, 24 órában látja 
el (működési rend).
Megbízott a működési rend-

ben meghatározott időtar-
tamban biztosítja a 6090. 
Kunszentmiklós, Kossuth 
u. 4. szám alatti rende-
lőben a fennjáró betegek 

ellátását.
Megbízott biztosítja továb-

bá munkanapokon 16.00 
órától 8.00 óráig, továbbá 
hétvégén és munkaszüneti 
napokon 8.00 órától más-
nap 8.00 óráig folyamato-
san, 24 órában a betegek 
ellátását a 6080. Szabad-
szállás, Mindszenty tér 5. 
szám alatti rendelőből is.
A fenti telephelyeken felül 

Megbízott valamennyi te-
lephelyén - azok működési 
rendjében foglalt időtartamon 
belül – térítésmentesen biz-
tosítja Megbízó lakosságának 
ambuláns alapellátást.
Megbízott az ügyeleti rende-

lőben a + 36(76) 351-222 te-
lefonvonalon érhető el. Ennek 
üzemzavara esetén a 30-507-
5319-eszám hívható.„
Idézet tovább a levélből: 

„Fentiek értelmében cégünk 
a szerződésnek megfelelően 
készítette a beosztást, illetve 
végzi munkáját. A félreérté-
sek, illetve lakossági jelzések 
feltehetően kommunikációs 
hiba folytán keletkeznek. A 
Szabadszállási térségben mi 
is érzékeljük a feszültséget, 
melyet a betöltetlen praxisok 
és az ebből fakadó orvoshiány 
okozhat.
Bízva fentiek elfogadásában, 

üdvözlettel:
Rédei József s.k. Vezérigaz-

gató.”
A fentiekből egyértelműen 

kitűnik: Ha a szerződés idé-
zett szakaszai szerint járnak 
el, akkor működtetik az am-
buláns ellátást.
Kérem a tájékoztatás elfo-

gadását.
Bagócsi Károly 

címzetes főjegyző

A szüret befejeztével, már biz-
tosra mondhatjuk, hogy kiemel-
kedő nagy minőségű évek közé 
fognak tartozni a 2015-ös évjárat 
terméséből készült borok. A faj-
ták zöme optimális időben került 
a feldolgozókba. Kár, hogy a helyi 
fajtánk, az Eredetvédett Izsáki 
Arany sárfehér szőlőfajta, amely 
a nemzeti értéktárban és az EU 
központban, Brüsszelben is be-
jegyzett, az idén sem optimális 
időben került leszüretelésre. 
Pedig a fajta az igazi értékeit, 
csak akkor tudja megmutatni, 
ha teljesen beérve szüreteljük 
eredetvédett bornak. Ez igaz az 
önálló pezsgőalap esetében is.
Tagjaink szőlőtermése a becsült 

mértékben került feldolgozásra, 
a pontos fajta szerinti adatok a 
hónap végére pontosítódnak.
MTI hír, hogy „Csökkennek a 

szőlő és bortermelők, valamint a 
hegybírók adminisztrációs terhei 
október közepétől a Földművelés-
ügyi Minisztérium (FM) rendelet-
módosítása nyomán.” Sajnos ez 
még mindig nem valós segítség 
az adminisztrációval túlterhelt a 
szakmát képviselő szakemberek 
számára.
Javasoljuk tagjainknak, hogy az 

induló agrár-környezetgazdálko-
dási programban vegyenek részt, 
mivel ez jelentősen javíthatja a 
szőlőtermelés nyereségességét.
Amit már korábban is jeleztünk 

a Sárfehér Napok idei elmaradása 
miatt, október 29- és 30.-án szer-
vezzük meg a XIV. Hungarikum 
Borok és Pezsgők Országos ver-
senyét és a Borász fórumot Izsá-
kon, az Arany Sárfehér Bor és 
Pezsgőrend, a Kunsági Borvidék 
Hegyközségi Tanácsa, az Izsáki 
Hegyközség és Önkormányzat 
szervezésében.
Nevezhető fajták:
Arany sárfehér, Bakator, Bánáti 

rizling, Bianka, Budai zöld, Csa-
bagyöngye, Csillám, Cserszegi 
fűszeres, Csomorika, Ezerjó, 
Ezerfürtű, Fekete leányka, Fur-
mint, Generosa, Gohér, Hársleve-
lű, Irsai O, Járdovány, Jubileum 
75, Juhfark, Kabar, Kadarka, 
Karát, Kékfrankos, Kéknyelű, 

Királyleányka, Kövérszőlő, Kö-
vidinka, Leányka, Lisztes fehér, 
Mézes fehér, Mustos fehér, Néró, 
Olaszrizling, Pintes, Piros szlan-
ka, Pozsonyi fehér, Rózsakő, Sár-
fehér, Szerémi zöld, Zalagyöngye, 
Zengő, Zenit, Zéta, stb.
A Kárpát-medence minden 

részéről továbbra is várjuk a 
fenti fajták mellett még fellel-
hető egyéb régi és újnemesítésű 
magyar fajtákból készült borok és 
pezsgők benevezését is.
A felhívás és a nevezési lapok a 

www.kunsagiborvidek.hu web-
lapról is letölthetők, vagy a Hegy-
községi irodán átvehetők.
Minták átvétele:
2015. október 22.-ig 9:00 -14:00 

óra között. Gyöngyössolymoson 
a Mátrai Hegyközségi Tanács 
irodájában (Gyöngyössolymos, 
Szabadság u. 118.), Egerben 
az Egri Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa irodájában (Eger, Kő-
lyuktető.), Tokajban a Tarcali 
Hegyközség irodájában (Tarcal, 
Fő u. 50.), Badacsonyban NAIK 
Szőlészeti és Borászati Kutató-
intézetnél (Badacsony, Római út 
181.), Szekszárdon a Szekszárdi 
Hegyközség irodájában (Szek-
szárd, Táncsics u.3.), Izsákon 
a hegyközségi irodában (Izsák, 
Dózsa tér 3), 2015. október 27.-
ig 8-16h között. Postán: Izsáki 
Hegyközség, Izsák, Dózsa tér 3.
Az oklevelek és különdíjak át-

adására az Izsáki Borász Fórum 
keretében 2015. október 30.-án a 
Magyarországi Borrendek Orszá-
gos Szövetsége a XIV. Hungari-
kum Borok és Pezsgők Országos 
versenyének védnökei, képviselői 
jelenlétében kerül sor.
Benevezéseiket várva, védjük és 

mentsük közösen értékeinket.
Az újjá alakult szövetkezet tag-

jai továbbra is kereshetnek ben-
nünket, kérdéseikkel, személye-
sen, telefonon, vagy interneten 
aranysarfeher@sv-net.hu, vagy 
tájékozódhatnak weblapunkon a 
www.aranysarfeher.hu oldalain 
az aktuális szövetkezeti esemé-
nyekről.  

Vezetőség

Szép szőlőtermés

Szőlőnkről, a Sárfehérről sokan állítják, hogy csak alacsony mű-
velésben lehet eredményesen termeszteni. Vannak viszont, akik a 
gyakorlatban is bizonyítják, hogy magas műveléssel talán még bővebb 
termés várható tőle. Többek mellett Kállai Gyula, K. Szabó Ferenc és 
a fotónkon látható szép és bő termést magáénak tudható Raáb Ferenc 
területei bizonyítják mindezt már hosszú évek óta.
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Elindult az új színházi évad
Október 10-én szom-

baton, a soltszentimrei 
Csonka Színkör előadá-
sával indult a Tegyünk 
Izsákért Egyesület által 
öt éve indított Izsáki 
Színházi Esték sorozat 
ötödik évada. A szentim-
rei színjátszók a közis-
mert, „A miniszter fél-
relép” című film alapját 
adó bohózatot mutatták 
be nagy sikerrel. A Mű-
velődési Ház színházter-
mét megtöltő közönség 
hangos derültséggel és 
vastapssal jutalmazta a 
színjátszók nagyszerű 
előadását.

              

FIGYELEM!!!!!! 

 
Méhnyakrák szűrés (hüvelyi ultrahanggal egybe kötve) 
IZSÁKON az EGÉSZSÉGHÁZBAN!!!!! 
 
A vizsgálatot Dr. Nyirády Tamás szülés-nőgyógyász 

végzi. 
 
Helye és ideje: Egészségház (6070, Izsák, Bajcsy – Zs. u. 5.) 
                          2015. november 19. (csütörtök) 8:00-tól 

 
A vizsgálat ára: 4.000.-/fő 
 
Jelentkezni 2015. október 31-ig lehet, személyesen az 
Egészségházban vagy telefonon a védőnőknél! 

 

Illésné Király Mária 06/20/222-20-12                                

Soltész Lívia 06/20/569-60-44                               

 

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
Hivatkozással az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-

donosi jogok gyakorlásáról szóló 8/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelet 
V. fejezetében foglaltakra, valamint a Képviselő-testület 2015. szeptember 
29-i ülésén elhangzottakra az alábbi árverés kitűzéséről tájékoztatom az 
érdeklődőket:
Az árverés tárgya: Az izsáki 985. hrsz-ú 6070. Izsák Szabadság tér 16. szám 

alatti kivett posta épület. 
Területe: 423 m2. Tulajdonosa: Izsák Város Önkormányzata.
A versenyeztetés módja: nyílt árverés
Kikiáltási ár: 13.800.000,- ( tizenhárommillió nyolcszázezer) Ft.
Árverés helye, ideje: Izsáki Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 2015. 

november 2-án (hétfő) 10 óra
 Az árverés nyertese: a legjobb árajánlatot tevő, a kikiáltási ártól lefelé 

történő licitálás nem lehetséges.
Információk kérhetőek: Az Izsáki Polgármesteri Hivatalban Bagócsi Károly 

címzetes főjegyzőtől. Elérhetőségei: 76/568-062. mobil: 30/872-2054. email: 
jegyzo@izsak.hu.
I z s á k,2015. október 20.
Mondok József polgármester
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IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
Megszünt főtevékenységünk víz-szennyvíz szolgáltatás helyébe lépő főtevékenységünk egyéb 
takarítás (mint közhasznú tevékenység) azaz városgazdálkodási feladatok ellátása. 
Üzemi tevékenység eredménye 9769 e Ft, melynek bevétele nem nyújt fedezetet a közvetlen 
költségekre sem 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

Tárgyévi alaptevékenység adatai (ezer Ft-ban) 

Értékesítés nettó árbevétele                11889 

Egyéb bevételek        948 

Anyagi jellegű ráfordítások     5713 

Személyi jellegű ráfordítások               12417 

Értékcsökkenési leírás      2180 

Egyéb ráfordítások      2296 

Üzemi tevékenység eredménye              -9769 

Pénzügyi műveletek bevételei          0 

Pénzügyi ráfordítások      2320 

Szokásos vállalkozási eredmény             -12089 

Rendkívüli bevételek           0 

Rendkívüli ráfordítások           0 

Rendkívüli eredmény           0 

Adózás előtti eredmény               12089 

Adózott eredmény                            12089 

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Jelenleg meglévő vagyonunk 3 db kis tehergépkocsi, mely szolgálja a városgazdálkodás takarítási 
feladatait. 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerint juttatás és támogatás nem történt.. 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Bátri Krisztián            12 hónap         bruttó 2.700.000.- Ft. 

Felügyelő Bizottság tagjai személyi juttatásban nem részesültek. 
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IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 42007 20458

ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0
D. Közszolgáltatási bevétel 42007 11889

E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 42007 85691
H. Összes ráfordítás (kiadás) 66452 42895

ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 26448 21368
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 66452 24920
K. Adózott eredmény -24445 -21489
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 

Mutató teljesítése 
Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]  X 

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 

Társadalmi támogatottság mutatói     

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]  X 

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 
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IZSÁK INNO-KOM NONPROFIT KFT Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

8. Kiegészítő melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
Társaságunknak 2014. évben támogatási programja nem készült, támogatást nem nyújtott sem 
magánszemélynek sem civil szervezetnek. 

8.2. Egyéb kiegészítés 

Társaságunknak 2014. december 31-én átlagos létszáma 9 fő. 

Főtevékenység: egyéb takarítás (mint közhasznú tevékenység) kizárólag Izsák Város területén 
végzendő városgazdálkodási feladatok ellátása (utak, parkok, járdák) azaz közterületek takarítása. 

Alapítónk pénzügyi finanszírozásai gondjai miatt az elvégzendő tevékenység térítése nem finanszírozza 
a költségeket. 

IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Kft.

6070 Izsák, Holló u 16

Közhasznúsági melléklet
2014
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Temetőben
(hexaméterek)

Nézem e bús temetőt. Itt oly szomorú a virág is.
Néma e város, mert csupa néma lakó aki lakja.
Fáknak lombjai közt susogás ami szól, meg a mély csend.
Régi idők! Hova szállt, hova röppent úgy el a sok-sok
ünnepi perc? Az idő nem idő a halottnak a földben.
Angyali szárnyú méla szobor, hova nézel az alkony
bíbor pírjában? Csonkán állsz, kőbe fagyottan.
Ó, te leány, aki itt nyugszol: csupa csont, csupa por vagy.
Nászod mámoros éje előtt Hádész ragadott el
földi tanyádról, s hű szeretőd beleélte magát a
gyászba, s ezért itt szobrot emelt: ne enyésszen az emlék.
Ám a legény mély búba esett, ami nem csoda, látom:
épp a gyönyörnek szent kapukán beosonni akartak,
lány, s a legény, s a halál leragadta a csont-szagú sírba.
Ámor, hallod-e nagy nyilazó! Sose szőj ilyen ármányt
két szerető szív ellen, lásd ez a vége te balga.
Én is azért szeretek temetőbe kijárni, a csöndnek 
fésűje rendezi szívem sok kusza vágyakozását.
Mert magam is mint Ókeanosz volt, száműzetésben
élek, akár nyomorult és Ámor nem döfi által
oly keserű szívemet. Bús itt ez a hely, vele érzek
mégis, mert agy Heszperidáknak a nagy birodalma
tár kaput én rám. Istenek áldott lantosa hol vagy?
Büszke Apollon, mért nem zeng a szívemben a húrod?
Oly sok múzsát ejtett mámorosan szerelembe.
Árva szívem, te merengő, bárcsak a fátyolos múzsák,
s Ámor jóba lehetne velem, legalább szívemet nem
nyomná vak szomorúság és temetőbe sem űzne.

Budai Kulcsár János

Költőnek lenni? Embernek lenni...
Költőnek lenni? Tán már sejtem, hogy milyen lehet...
Megszületni úgy, hogy látszatra minden elveszett...
Korán felnőni sebzett lélekkel, fájó testtel;
Közben rájönni, - vajon miért szenved minden ember?

Újjá születve már, - az ISTEN tudja csak hányszor,
Vért izzadva tapasztalni saját nyavalyákból...
Érteni, - hogy a világ nem rossz, csak ő is beteg...
Emberek! Fájdalom, - de mi betegítettük meg!

Bár gyógyulását békénk, s a jó morálunk hozná,
Melegszívű szeretetünk be is aranyozná...
A flóránk és faunánk is azt kívánja tőlünk,
S nem azt, hogy rossz döntésekkel saját tőrbe dőljünk!

Egyszer eljön majd az idő, hogy döntsünk véges,
Saját magunk kérdezzük meg: „Mire voltál képes?”
Észrevesszük: - ez életünk végső „bevetése”, -
S amit tettünk, vagy nem tettünk... Ki a felelőse?!

Előbb utóbb rá kell jönnünk: azok biz’ mi vagyunk...
Égieknek nagy öröm, hogy többé nem tagadunk.
Köszönjük meg boldogan, ha mástól jót tanultunk, -
S szeretni, hálát adni, elfogadni is tudunk...

Megnyugodva látjuk be: nincsenek véletlenek...
Jó dolgok, vagy a rosszak csak okkal keletkeznek...
Tudnunk kell, hogy egyszer minden szívben lobban a láng...
S égő fáklyaként vezet az „Isteni Igazság”...

Mindenkinek megvan saját „Égi Küldetése”,
Melyben kiteljesedhet az áldott tehetsége...
A költő is álmodozik, - sokszor szépet és jót,
Mire beteljesíti a „nem hiába valót”...

Költőnek lenni? Az nem más, mint embernek lenni...
Rengeteg élettapasztalattal rendelkezni...
TABU nélküli szeretet működik, - s igazság...
Most már egyre jobban átlátja Földünk „bánatát”...

S együtt érez a kétkezi munkással, tudóssal, -
Így, - megosztja örömét, fájdalmát a világgal...
A költőt mi ösztönzi, hogy leírjon verseket?
Múzsa csókja, és a „jó Isten adta” szeretet;

Az ihlet, mely kiszámíthatatlanul lepi meg,
Mások jóindulata, melytől szíve megremeg...
Hihetetlennek tűnő lelki érzékenysége,
Erős hite és mélységes emberszeretete...

Örömmel száguld át lelke a szivárvány alatt,
S e csodás „Égi Jel” gyönyörűségében kutat...
Higgyétek el, hogy végtelenül tisztel másokat!
Az emberekben nem, - csak tetteikben válogat...

Van-e gond, - ha agyunkban a „mérce” jól működik,
Ha lelkiismeretünk szorgosan tüsténkedik?
Hogyha mindenkinek mindig minden jót kívánunk,
Akkor teljesedik be emberhez méltó vágyunk...

Szekér Istvánné

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS GYÁSZHÍR

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
KIRÁLy FERENc 

szeretett férjem, édesapánk, 
nagyapánk dédnagyapám

életének 89., boldog házasságának 60. 
évében elhunyt.          

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazon rokonoknak, 

ismerősöknek, szomszédoknak 
akik, drága Édesanyánk 

HAjNAL ISTVÁNNÉ 
DöMöTöR JuLIANNA 
temetésén részt vettek, 

fájdalmunkban velünk osztoztak. 
A gyászoló család

A falugazdász 
tájékoztatója

Néhány gazdálkodókat érintő 
fontosabb határidő.

Őstermelői igazolványok cseréje 
2015.december 31-ig.

AKG támogatási kérelem benyújtása 
elektronikus úton 2015. november 7. 

és december 7. között.

Nitrátjelentés leadása 2015.december 31-ig.

Kárenyhítési kérelem beadása (fagy, aszály) 
2015.november 30-ig.

Tejértékesítési jelentés leadása 
2015.október 15-ig, 

a következő 2016.január 15-ig.

További információ a falugazdásztól kérhető.
Mikus Anikó  

Tel.: 70/436-1390, 20/985-0721
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CIC-15-01 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 
BÁCS-KISKUN MEGYE 

MEGHÍVÓ 

Telefonszám: 
20/295-5935 
E-mail: 
civilbacs@gmail.com 

Főnix Kulturális és Ifjúsági 
Egyesület 
6200 Kiskőrös 
Klapka Gy. u. 79. 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

A CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 
KISTÉRSÉGI MEGJELENÉSÉNEK 

FÓRUMÁRA. 

Dátum:  2015. OKTÓBER 29. 17:00 
Helyszín:  Izsáki Általános Művelődési Központ, Izsáki 

Táncsics Mihály Művelődési Ház 
Tematika: A kistérségi megjelenéseink alkalmával meg-

rendezett előadásaink tematikáját a civilek ér-
deklődési körének megfelelően alakítottuk ki. 
Elsődleges célunk, hogy a megyében minél több 
civil szervezettel találkozzunk, jobban megis-
merjük egymás munkáját. Előadóink bemutat-
ják egy-egy esemény alkalmával az iroda tevé-
kenységét, szolgáltatásait, valamint az aktuali-
tásokról tartanak egy beszámolót. Mindezek 
közben élő tanácsadásokat tartanak, melyek so-
rán a civilek megbeszélhetik a működéseik so-
rán felmerült problémáikat. 

Előadó: Molnár Elvira 

Kapcsolattartó személy: Jávorka Endre +36 (20) 270-0327 
A szervezők a változás jogát fenntartják. 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
 
 
INDULÓ VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 
 
A Heibl Team Kft. induló vállalkozásként a „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a 
konvergencia régiókban” című konstrukció keretében 3,00 M Ft támogatást nyert el. A fejlesztés 
eredményeként a vállalkozás megkezdte szakmai munkáját a Dél-alföldi régióban a lovassport 
szolgáltatói területén.  
 
A vállalkozás a Dél-alföldi régióban Izsákon kezdte meg tevékenységét 2014. március 13 -án. A projekt 
célja, hogy a lovassporttal kapcsolatos szolgáltatásai  nyújtásával sikeres induló vállalkozásként stabil 
szereplője lehessen a versenyszférának, újabb munkahelyeket hozzon létre és megteremtse a hosszú távú 
sikeres működés alapjait. A projekt keretében lehetőség nyílt eszközök, speciális takarmányok 
beszerzésére, fedett lovaglófelület kialakítására, egy fő alkalmazott felvételére. A fejlesztés infrastrukturális 
elemei mellett a projekt lehetőséget biztosított a Heibl Team Kft. számára, hogy igénybe vegye azokat a 
marketing- és szakértői-,  szolgáltatásokat, melyek a sikeres vállalkozásindításhoz indokoltak, 
elengedhetetlenek. A vállalkozás 3,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével az alábbi 
szolgáltatásokat nyújtja partnereinek: lovak bértartása, kiképzése, versenyeztetése, eladásra való 
felkészítése, lovasok képzése kezdőtől a versenyzői szintig. 
 
A projekt segítségével a kedvezményezett sikeres vállalkozást indított, mely megjelent a munkaerő-piacon. 
A projektmegvalósítás során lehetőség nyílt a vállalkozási ismeretek és kompetenciák bővítésére, amely 
hozzájárulhat az új generáció gazdasági aktivitásának növeléséhez, illetve közvetve a fiatalok gazdasági 
szerepvállalásának javításához. A vállalkozói aktivitás ösztönzése, új vállalkozások létrejöttének támogatása 
elengedhetetlen része a gazdaság fejlesztésének, a foglalkoztatás növelésének. A projekt sikeresen járult 
hozzá a Társadalmi Megújulás Operatív Program céljaihoz: a fiatalok alkalmazkodóképességének és 
vállalkozóképességének fejlesztéséhez, a célcsoportba tartozók gazdasági aktivitásának növeléséhez, 
munkaerő-piacra történő belépéséhez, valamint a vállalkozás-indításhoz és működéshez szükséges 
kompetenciák elsajátításához.  
 
A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával jött létre.  
 
 
További információ kérhető: 
 
Heibl Ágnes 
heiblteam@gmail.com, +36302897225 

Iker bocik

Nagy Ferenc állományában igen szépen alakult a borjúszaporulat. Kettős és 
hármas ikrek is születtek. Az utóbbi különösen ritkaságszámba megy, így a 
kedves „családi fotót” olvasóinkkal is megosztjuk. S hogy teljes legyen a kép a 
kettős ikereket is bemutatjuk a másik felvételen.
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Őszi tárlat

Németh Ferenc október 
első hetében immár ötödik 
alkalommal szervezte meg 
az Őszi Izsáki Festőtábort. 
Hívására tíz művész – Har-
sányi Zsuzsanna (Kecske-
mét), Goór Imre (Kecskemét), 
Gróf Zoltán (Kecskemét), 
Gyalai Béla (Tiszakécske), 
Mág Tamás (Göd), Meszlényi 
Attila (Budapest), Pósa Ede 
(Balatonszemes), Salamon 
György (Budapest), Vincze 
László (Esztergom), Balogh 
József (Izsák), Németh Fe-
renc (Izsák) – töltött el közös 

munkával hat napot Izsákon. 
A tábor zárókiállítása októ-
ber 10-én nyílt a Művelődési 
Házban. Az alkotókat és mű-
veiket Tetézi Lajos ajánlotta 
a megnyitón megjelent szép 
számú érdeklődő figyelmébe. 
Az önkormányzat köszöntő-
jét Bérces Lajos, a kulturális 
bizottság elnöke tolmácsolta. 
A megnyitón megjelenteket 
Molnárné Tóth Ibolya köszön-
tötte, irodalmi betéttel Váry 
Károly, a kecskeméti Katona 
József Színház színművésze 
színesítette a programot.

önkormányzati hírek
Izsák város Önkormányzat 

Képviselő-testülete soron kö-
vetkező ülését 2015. szeptem-
ber 29-én tartotta. A Kormány-
portál bővítéséhez átadásra 
kerültek a helyi televízió he-
lyiségei, így megkezdődtek 
az átköltözési munkák a volt 
okmányirodai helyiségbe, így 
a televíziós közvetítés elma-
radt.
A testület napirend előtt 

elfogadta a lejárt határidejű 
testületi határozatokról szóló 
jelentést, mely 13 határozat 
végrehajtásáról szólt.
Első napirendi pontként a 

„Beszámoló az Izsáki ÁMK te-
vékenységéről, a működéshez 
kapcsolódó dokumentumok 
módosítása” előterjesztést 
tárgyalta a képviselő-testület. 
Megállapításra került, hogy 
nehéz zavartalan kapcsolatot 
fenntartani az óvodai intéz-
mény szakmai dolgozói és 
azon szülők között akik gyer-
mekeik ügyében nem mindig 
működnek együtt a problémák 
megoldásában. Ugyancsak 
probléma, hogy a szakmai 
munkával kapcsolatos felmé-
rést kevesen veszik komolyan 
és nem jelzik ebben a formában 
sem a felmerülő igényeket, 
az esetleges elvárásokat és a 
jobbító szándékot. Felmerült, 
hogy az óvoda udvarán lévő 
fák kivágása nem volt átgon-
dolt, de a kitermelés során 
megállapításra került, hogy 
balesetveszélyes helyzet állt 
fenn. A kitermelt fák helyén 
az intézmény működéséhez 
illeszthető, allergiamentes fák 
kerülnek ültetésre. Az elkö-
vetkező költségvetési évben 
sor kerül két udvari ivókút 
felszerelése és megoldódik 
a kerékpárok elhelyezése is.  
Tisztelettel kérjük a szülőket, 
hogy a gyermekek intézménybe 
történő bejuttatásakor vegyék 
igénybe a kialakított parkoló 
adta lehetőséget, mert egyrészt 
balesetveszélyes a bejáratnál 
történő megállás, másrészt 
akadályozzák az arra közleke-
dő járművek közlekedését.
A napirend kapcsán módo-

sításra került az intézmény 
alapító okirata, mellyel kap-
csolatban pletyka kapott lábra, 
hogy az intézményi dolgozók 
létszámát csökkenteni akarja 
az önkormányzat. Nos ez nem 
igaz, csupán a felvehető lét-
szám került összhangba a tény-
legesen bejáró létszámmal, a 
csoportok száma változatlanul 
hét, a szakmai létszám pedig 
a csoportszámhoz kapcsoló-
dik. A bölcsőde intézményhez 
kapcsolása létszámbővítést fog 
eredményezni, így a híresztelés 
alaptalan. A rossz hír keltése 
az utóbbi időben valaki(k) ál-
tal szervezett, aki(k)  ezzel is 
ártani kíván(nak) a település 
fejlődésének, jó hírnevének. 
A következő napirend a „Tá-

jékoztató a 2015/2016-os tanév 
indításának helyzetéről „ szóló 
előterjesztés volt. Az iskola fel-
ső tagozatos tanulói várhatóan 
másfél évig konténeriskolában 
folytatják tanulmányaikat és 
ilyen szerkezetű építményben 
oldja meg az étkeztetést is az 
önkormányzat. Az új iskola 
közbeszerzési munkái megin-
dultak, a jelenlegi építmények 
bontása, az új tervezése és az 
új kivitelezése egymásra épülő 
folyamatok, finanszírozása 
központi forrásból történik egy 
a Kormány által kijelölt szer-
vezet útján. Az Önkormány-
zathoz egyetlen forint sem ér-
kezik, így alaptalan bármilyen 
híresztelés. Az Önkormányzat 
az iskolával kapcsolatos üze-
meltetési, fenntartási felada-
tait maradéktalanul biztosítja 
és vállalt kötelezettségeit ha-
táridőre mindig teljesíti.
Harmadik napirendi pont 

„Izsák Város Közművelődési 
koncepciója „ előterjesztés 
volt. Ebben az anyagban telje-
sülnek a jogszabályi előírások, 
megtörtént a szükséges hely-
zetelemzés és azonnali, illetve 
középtávú tervek kerültek 
megfogalmazásra a szakterü-
lettel kapcsolatos feladatok 
(elvárások) teljesítésével kap-
csolatban.
Első alkalommal tárgyalta 

meg a Képviselő-testület a 
„Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat beszámolója” anya-
got, mely a 2014. évi munkáról 
és a 2015. évi tevékenységről és 
tervekről adott tájékoztatást, 
bemutatva a működéshez kap-
csolódó költségvetési hátteret.
A Nemzetiségi Önkormány-

zat elnöke szerint városunk-
ban nem nőtt a roma lakos-
ság száma, de egyre többen 
szorulnak szociális helyzetük 
miatt támogatásra. Hiányolta, 
hogy nem részesülnek nagyobb 
anyagi támogatásban. A tes-
tület részéről megfogalmazó-
dott, hogy állítsanak össze egy 
éves munkatervet, melyben 
ismertessék terveiket, vállalt 
feladataikat és akkor felülvizs-
gálják a jelenlegi finanszírozási 
rendszert. Ne csak egyoldalú 
elvárások fogalmazódjanak 
meg, hanem kölcsönös legyen 
az együttműködés.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 

az Önkormányzat csatlako-
zott a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. pályá-
zati kiíráshoz, melynek célja a 
felsőfokú oktatásban résztvevő 
hallgatók pénzügyi támogatá-
sa. Ugyancsak segíteni kívánja 
a testület a végzős középiskolai 
tanulók felsőfokú intézménybe 
történő felvételét. Mindezek 
alapján kiírta az  „A” és „ B” 
típusú pályázatokat: A polgár-
mesteri Hivatalban további 
tájékoztatással Tóth Otília 
munkatársunk szolgál.

A hatodik napirendi pont 
keretében döntött a testü-
let, hogy a 2013. szeptember 
30-án lejáró folyószámlahitel 
igénybevételi határidejét 2015. 
december 20. napjáig meghos-
szabbítja.
A Képviselő-testület 100 ezer 

forint összeggel támogatta a 
Hagyományos és Új Nemesí-
tésű Magyar Szőlőfajtákból 
Készült Borok és Pezsgők XIV. 
Országos Versenyéhez kap-
csolódó Izsáki borász rendez-
vényt. Ugyancsak támogatta 
Magyar Gyuláné versesköte-
tének kiadását 150 ezer forint 
összeggel.
Az egyebek napirendi pont 

keretében Mondok József pol-
gármester a következőkről 
tájékoztatta a testület tagjait:  
„- Szeptember 22.-én történt 
meg Izsákon a kormányablak 
átadása, és szeptember 23.-án 
8 órától nyitva áll a lakosság 
részére, 423 ügykört lehet fo-
lyamatosan intézni. Az átadó 
ünnepségen közjogi méltósá-
gok is részt vettek. A Kiskőrösi 
Járásban ez az első kormány-
ablak, ami elkészült.
- A sportcsarnok és a városház 

energetikai fejlesztése folya-
matban van.
- A labdarúgó pályán elké-

szült az öltöző. Kettő ütemből 
valósult meg, kétszer 9 millió 
forintos beruházásból. Az ön-
kormányzati önerő kétszer 3 
millió forint volt. 
- A felsővárosi óvoda épületé-

be költözött a Kölyök Tv.
- Az október 23.-i megemléke-

zés 10 órakor lesz a művelődési 
házban. A főszervező Bérces 
Lajos képviselő úr. A megem-
lékezés szónoka Zakar Péter 
történész úr lesz,. 
- A régi posta épületének 

árverése november 2.-án 10 
órakor lesz. 14.800.000 Ft lesz 
az induló licit ár. „
A Képviselő-testület zárt ülé-

sen tárgyalta Tubakné Kökény 
Mónika lakásfelújítás célú 
támogatási kérelmét, Mészáros 
János Kecskemét, Egyetértés 
54. szám alatti lakos ingatlan-
vásárlási kérelmét, elbírált egy 
termőföld adásvételi szerződés 
jóváhagyásának megtagadá-
sával kapcsolatos kifogást, 
döntött az Izsáki Inno-Kom 
Nonprofit Kft. könyvvizsgá-
lójának kinevezéséről, a Fel-
ügyelő bizottság egy tagjának 
megbízásáról. Ezen az ülésen 
adtam tájékoztatást a Kép-
viselő-testületnek S. Juhász 
Magdolna izsáki lakos bejelen-
téseiről és kezdeményeztem 
a Polgármester Úr szolgálati 
gépkocsi-használati keretének 
behatárolását évi 30 ezer kilo-
méter keretben. A zárt ülésen 
hozott döntések külön kimuta-
tásban a város honlapján www.
izsak.hu olvashatóak.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Őszi motoros találkozó

Noha a Sárfehér Napokhoz 
kötődik a motorosok izsá-
ki találkozója, s idén elma-
radt a városi fesztivál, azért 
szeptember 27-én vasárnap 
mégsem maradtunk motorok 
nélkül, hiszen közel négyszáz 
motor járt-kelt a város utcáin. 
Mint Majoros Ferenc szervező 
elmondta, az ország különbö-
ző helyeiről sok kérést kaptak, 

hogy tartsák meg idén is a ta-
lálkozót. A sorjázó kéréseknek 
nem lehetett ellenállni, így 
szeptember utolsó vasárnap-
ján egész napos motoros prog-
ram zajlott a vasútállomás 
melletti területen, játékokkal, 
ebéddel, rock koncerttel, majd 
a hagyományos Izsák-Páhi-
Ágasegyháza-Izsák útvonalú 
felvonulással.

Kipróbált recept
Bundás sült almaszeletek
Hozzávalók: 3 db édes alma, 2 db tojás (közepes), 1,5 dl tej, 1,5 dl 

szénsavas ásványvíz, 1 teáskanál cukor, 1 kávéskanál őrölt fahéj, egy 
csipet só, liszt (amennyit majd felvesz), 1/2 citrom leve, a sütéshez: kb. 
5 dl olaj, a forgatáshoz: 3 evőkanál kristálycukor, 2 evőkanál porcukor, 
1 csomag vaníliás cukor, 1 teáskanál őrölt fahéj
Elkészítés: Az almát meghámozzuk, a magházat eltávolítjuk, majd vé-

konyra (kb. 0,5 cm) szeleteljük. Ezután megcsepegtetjük a citromlével, 
hogy ne barnuljon meg. Egy tálba beleütjük a tojást, majd hozzáadjuk 
a cukrot, egy csipet sót, és az őrölt fahéjat, majd alaposan összekever-
jük. Ezután hozzákeverjük a tejet, és a szénsavas ásványvizet, majd 
annyi lisztet, hogy egy sűrűbb palacsintatésztát kapjunk. Közben egy 
serpenyőben felhevítjük az olajat. Az almaszeleteket először lisztbe 
forgatjuk, majd a palacsintatésztába, majd óvatosan beletesszük a 
felforrósított olajba. Ezután a hőfokot mérsékeljük, majd az almasze-
letek mindkét oldalát szép pirosra sütjük. Egy tálcán összekeverjük a 
cukrot és az őrölt fahéjat. A szép pirosra sült almaszeleteket óvatosan 
kiemeljük az olajból, majd még forrón megforgatjuk a fahéjas-cukros 
keverékben. Ezután tálalásig melegen tartjuk. Tálaláskor a fahéjas 
cukorban megforgatott almaszeleteket langyosan kínáljuk. 
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 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

Születtek: Szentpéteri – Horváth Kira (anyja neve: Szűcs And-
rea), Móré Zsanett (anyja neve: Móré Anita), Járdi Anna Jázmin 
(anyja neve: Járdi Rozália Julianna), Lakatos Ábrahám (anyja 
neve: Radics Nancy), Patai Alex (anyja neve: Pásztor Georgina), 
Kócsó Norbert (anyja neve: Izsák Mariann), Rácz Denisz Brendon 
(anyja neve: Pásztor Mónika)
Házasságkötés: Misik István – Vizi Nikolett, Bábel István 
– Horváth Mária, Szabó Gergely Zsolt – Szénási Bettina, Bóni 
Márton – Sánta Ibolya
Meghaltak: Somogyi Istvánné sz.: Szegedi Erzsébet – 78 éves 
– Budapest, Alkotmány u. 12., Király Ferenc – 88 éves – Izsák, 
Kinizsi u. 22., Hajnal Istvánné sz.: Dömötör Julianna – 93 éves 
– Izsák, Bem u. 2., volt ágasegyházi lakos, Sebestyén Lajosné 
– volt Fekete Imréné sz.: Nagy Gizella – 84 éves – volt izsáki la-
kos, Frittman László – 77 éves – Izsák, Jászai Mari u. 2., Horváth 
György – 66 éves –, Rádóczi Sándorné sz.: Bakai Judit – 67 éves 
– Izsák, Séta u. 3.

Kiadó 
üzlethelyiség!

Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben (volt virágbolt). 
40 négyzetméter + raktár + mosdó 

+ udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik 

November 4. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Október 23-ai városi 
ünnepség

November 5. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Október 23-ai városi 
ünnepség (ism.)

November 10. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
testület üléséről

November 11. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Közvetítés a képviselő-
testület üléséről (felvétel)

November 12. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Terményáldás és bér-
málás
20:10: Megyei Krónika

November 18. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó
19:55: A Városi Vegyeskar 
őszi hangversenye

November 19. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Néptáncos szüret és 
vigasság
20:00: ITV Híradó

Kábeltévé hírek
 A következő változások lesznek a közeljövőben. Októbertől 

megemeljük a sávszélességeket. Az elérhető csomagjaink a 
következők lesznek:
Csomagnév Max. elérhető  Max. elérhető 
 letöltés feltöltés
 Mbit/s Mbit/s
TEMPÓ10 (10M) 10 0,5
TEMPÓ15 (15M) 15 1
TEMPÓ30 (30M) 30 2
TEMPÓ50 (50M) 50 3
Az akciós részletek az ügyfélszolgálaton, a 06-40-811-911-es 

számon és a honlapon elérhetők lesznek. Továbbá október 
második felétől elindítjuk digitális szolgáltatásunkat és így 
már 105 csatorna lesz elérhető. A digitális szolgáltatás elindí-
tása után december elején meg fog szűnni az analóg bővített 
csomagunk. Erről külön tájékoztató levelet fogunk küldeni az 
ügyfeleknek.                                                                       LMR
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ÜGYELETEK
A HÁzIoRVoSoK üGyELETI ELÉRHETŐSÉGE

Hétfő: 12-16 óráig Dr. Rigó józsef zsolt
Kedd: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes
Szerda: 12-16 óráig Dr. Bíró Sándor

Csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó józsef zsolt
Péntek: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor

Tel.: 06-20-962-4594

A KÖzPoNTI oRVoSI üGyELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől – csütörtökig: 16 órától

Pénteken: 13 órától
Szombat-vasárnap: 0-24 óráig

Az ügyeleti irányítás KuNSZENTMIKLÓSRÓL történik. 
Telefon: 76/351-222

A KISKŐRÖS, Kossuth Lajos u. 6. szám alatti ügyeletről is 
kérhető ellátás. Telefon: 78/311-260

Az üGyELETES SzEMÉLyGÉPKoCSI TELEFoNSzÁMA: 
06-30-507 5319

Az ügyelet Szabadszálláson az eddigi helyen, asszisztens nél-
kül működik, hívás esetén várni kell az orvosra.

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

Izsák, Bihari u. 36. szám alatti 
ingatlan nagy telekkel eladó. 
Érdeklődni: 06-20/444-3294
családi ház eladó Izsák, 

Bocsányi u. 18. Irányár: 8,3 millió 
Ft. Érdeklődni:06/30-9792-469

Kozmetikus
munkatársat keresek sürgősen 

orgoványi kozmetikába, 
mielőbbi kezdéssel!!

Jelentkezni: 
Kullai Márta 

T.: 06-20/5844-416

Azonnal beköltözhető, két 
szoba összkomfortos családi ház 
eladó a Kiss János u. 6. szám 
alatt. Igény esetén bútorozva. 
Irányár: 4,2 millió forint. Tel.: 
20-367-6038.


