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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Kilencedik alkalommal 
került megrendezésre 
április 29-én az Izsáki 
Tészta Majális a Vino 
étterem véndiófás kert-
helyiségében, amelyhez 
a tésztát az Izsáki Házi-
tészta Kft. biztosította. 
Ezúttal is a hagyomá-
nyos népi tésztaételek 
mellett, újszerű ízekkel 
és technológiával készült 
finomságok is készültek. 
A családias hangulatú 
főzés mellett más kiegé-

szítő programok is helyet 
kaptak.
A tésztamajálishoz 

kapcsolódóan rendezték 
meg a XI. Röplabdászok 
Mixröplabda Tornát az 
Izsáki Sportcsarnokban, 
amelynek eredményhir-
detése egy közös vacsora 
keretében a Vino étterem-

ben zajlott. 
Szintén a tésztamajális-

hoz kapcsolódóan nyitotta 
meg kapuit, az Életünk 

Áldásai Erdélyi Magyar 
Motívumok címmel, Már-
ki Nóra Jázmin festőmű-
vész képeiből rendezett 
kiállítás, amely egy hóna-
pon keresztül tekinthető 
meg a Vino étteremben.
Erre az alkalomra idő-

zítette a Vino étterem a 
Kolon Café részleg meg-
nyitását, ahol kézműves 
fagylalt, kávé és süte-
ménykülönlegességek 
kínálata mellett, környe-
zetünk természeti értéke-
inek bemutatása is helyet 
kap. A kávézó falait Turó-
czi Tiborc természetfotós 
képei díszítik, valamint, a 
Kiskunsági Nemzeti Park 
és a Futóhomok Termé-
szetvédelmi Egyesület 
közreműködésével, aktu-
ális turista információs 
térképek és kiadványok is 
megtalálhatóak lesznek.
Természetesen a fősze-

rep a főzésé volt. A hű-
vös, szeles időjárás sajnos 

az idén sem kedvezett a 
résztvevőknek, de mind-
ez nem szegte kedvét a 
csapatoknak, és a megszo-
kott vidám hangulatban 
készültek az ételek. A 
tésztamajális nem igazi 
főzőverseny, itt minden 
résztvevő részesült vala-
milyen elismerésben. A 
tésztamustra zsűri tagjai 
a tálalás és az ízek mellett 
a főzőhely kialakítását és 
a csapat árasztotta han-
gulatot is értékelte. Az 
idén a Vándorfakanalat a 
kunadacsi Szél István és 
csapata nyerte.
A főző csapatok és az 

idelátogatók jó hangu-

latát tovább fokozta a 
Folyondár zenekar muzsi-
kája, a Sárfehér Néptánc 
Együttes bemutatója és 
Gulyás Laci vándorkomé-
diás huncut meséi. Az esti 
tésztabálon a Sonnyside 
bulijával zárult az idei 
tésztamajális.

Faragó Gábor

Öt évtized Izsák fogászati 
ellátásában

Izsákon aligha találnánk 
olyan embert, aki ne is-
merné dr. Horváth Csaba 
fogorvost, hiszen „Horvá-
th doki” - ahogyan sokan 
emlegetik – egy év híján 
öt évtizeden át dolgozott 
azon, hogy az izsákiaknak 
lehetőleg „soha ne fájjon 
a foga”, sőt - ne is legyen 
rossz foga. Több generáció 
nőtt fel az ő gondos kezelé-
se mellett. Páciensei okkal 
érzett bizalommal fordul-
tak hozzá, mert tudták, jó 
és gondos ellátásban lesz 
részük. Horváth doktor 
hét éven át, 1969 és 1976 
között, a szabadszállási 
laktanya fogászati ellátá-

sában is dolgozott. Ez év 
március 31-ével nyugdíjba 
vonult, ennek apropóján 
kértem, beszélgessünk éle-
téről és félévszázados izsáki 
pályájáról. 
- Ha jól tudom, te nemhogy 

nem Izsákon, de nem is Ma-
gyarországon születtél.
- Valóban, a németországi 

Griesbachban születtem 
1945. július 5-én. Kecske-
méti szüleim az oroszok elől 
oda menekültek, ugyanis 
édesapám elhárító katona-
tiszt volt a háborúban, így 
értelemszerűen nem lett 
volna ajánlatos megvárnia 
a „felszabadítókat”. Végül 
Svédországba került hadi-

fogolyként. Sorsáról jó ideig 
semmit sem tudtunk, így 
édesanyámmal 1946-ban 
visszaköltöztünk Kecske-
métre. Itt éltünk 1955-ig, 
majd Budapestre költöz-
tünk, mert édesanyám 
újra férjhez ment, hiszen 
édesapám katonai múltja 
miatt szabadulása után 
sem gondolhatott a hazaté-
résre. Végül tizennyolc éves 
koromban találkoztunk 
először Svédországban. 
Később két testvérem szü-
letett. Fiútestvérem már 
elhunyt, leánytestvérem 
Svédországban él.

Folytatás a 2. oldalon.

Új 56’-os emlékmű

IX. Izsáki Tészta Majális

Majális napsütéssel, égszakadással
Május 13-án reggel igazi 

tavaszi, sőt nyárias idő-
járás köszöntötte a III. 
Izsáki Futó Főző és Lovas 
Majálisra érkező főzőket, 
futókat, lovasokat, érdek-
lődőket. Ennek megfelelő 
kiváló hangulatban és 
reményteli várakozással 
indult a program, bízva 
abban, hogy a baljós me-
teorológiai előrejelzések 
ellenére is szép marad az 
idő. Mondok József pol-
gármester köszöntőjében 
elmondta, hogy örömmel 
látja a program iránti 
egyre nagyobb érdeklő-
dést. Külön köszöntötte 
a fiatalokat, akik évről 

évre többen neveznek 
mind főzés, mind futás 
kategóriában. A főzőver-
seny indulói közül – akik 
hagyományosan marha-
pörkölt és birkapörkölt 
kategóriában indultak 
– többen már kora reggel 
alágyújtottak a bográ-

csoknak, hogy időben ké-
szen legyen „versenymű-
vük”. Akkor még nem is 
sejthették, hogy mennyi-
re hasznos ötlet volt ez, 
hiszen ennek köszönhet-
ték, hogy a délben kitört 
trópusi felhőszakadás 
előtt a zsűri elé vihették 

főztjüket, míg a többiek-
nek erre esélyük sem lett, 
hiszen egyik pillanatról 
a másikra leszakadt az 
ég, elárasztva a főzők 
mellett, a zsűri sátrát is. 
Rövid idő alatt 30 milli-
méternyi eső esett le. Az 
ítéletidő inkább technika-
ilag okozott problémákat, 
a hangulat továbbra is vi-
dám maradt. Többen nem 
mozdultak, arra várva, 
hogy jobbra forduljon az 
időjárás, ami végül mint-
egy két óra múlva meg is 
történt. Kisütött a nap, 
viszont a helyszín addigra 
már vízben úszott.
Folytatás a 2. oldalon.

Pályázati támogatásból el-
készült az új 1956-os emlék-
mű. Balanyi Károly izsáki 
kapcsolatokkal is rendel-
kező kecskeméti szobrász 
és zománcművész elegáns 
alkotása a Művelődési Ház 
előtti téren kap helyet. Az 
alkotás helykijelölése és 
átadása április végén meg-
történt.
Mivel a „Zöld Városok” pá-

lyázati program keretében, 
Izsák parkfelújítási pályá-
zata nyertes lett, nemso-
kára megkezdődik a park 
rekonstrukciója, melynek 
során az öreg fák is kivágás-
ra kerülnek, valamint olyan 
egyéb munkálatok folynak 
majd, amelyek veszélyeztet-
nék az emlékmű épségét, 
ezért az a felújítás befejez-
téig raktárba került. 

Az önkormányzat részéről Mondok József polgármester, Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző és Bak Nándor aljegyző köszöntötte az öt évtizedes szol-

gálat után nyugdíjba vonuló dr. Horváth Csaba fogorvost

Az új emlékmű 
Balanyi Károly (jobbra) 

alkotása
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Öt évtized Izsák fogászati ellátásában

Majális napsütéssel, égszakadással

Folytatás az 1. oldalról.
- Budapesten nőttél fel. A 

pályaválasztáshoz is ott kap-
tál indíttatást?
- Nem, az még Kecskeméten 

történt. Négyéves koromban 
jártam először fogorvosnál, 
Burián doktornál. A nála 
látottak, tapasztaltak annyi-
ra megtetszettek, hogy már 
akkor megfogalmazódott 
bennem, egyszer majd én is 
erre a pályára lépek.
- Ami meg is történt. Nyil-

ván budapesti lévén, az egye-
temet is ott végezted el.
- Igen, 1963-tól 1968-ig foly-

tattam a tanulmányaimat. 
1968. január 13-án vettem 
át a fogorvosi diplomámat, 
kevéssel több, mint 22 éves 
koromban. Jó eséllyel a leg-
fiatalabb kezdő orvosként 
tehettem ezt, mivel külföldi 
születésem okán előállt ad-
minisztrációs okokból, nem 
soroztak be katonának, így 
a gimnázium után azonnal 
egyetemre mehettem, míg 
kortársaimnak tanulmánya-
ik megkezdése előtt egy év 
katonai szolgálatot kellett 
teljesíteniük.
- Miként lett egy fővárosi 

fiúból izsáki fogorvos?
- Izsákot én nem ismertem. 

Viszont még egyetemista-
ként ösztöndíj-szerződést 
kötöttem a Bács-Kiskun 
Megyei Tanáccsal. Az utolsó 
félévben hívattak, hogy tisz-
tázzuk hol fogok dolgozni. 
Azt rögtön megmondták, 
hogy Kecskemétre ne is 
gondoljak, mert ott „telt-
ház” van. A térképre nézve 
Izsákot találtam a legkö-
zelebbi helynek, így ezt 
választottam. 1968. február 
1-jével kaptam meg az ide 
szóló kinevezésemet. A fel-
sővárosba, a Mária utcai 
rendelő melletti szolgálati 
lakásba költöztem. A ren-
delő is, a lakás is annyira új 
volt, hogy még a villany sem 
volt bevezetve. Akkoriban a 
kecskeméti rendelőintézet 
kihelyezett egységeként 
működtünk, csak 1977-től 
váltak a vidéki rendelők 
(így mi is) önállókká, illetve 
helyi fenntartásúakká. A 
szakmai felügyelet viszont 
ezt követően is Kecskemé-
ten maradt. A Mária utcai 
rendelőben 1985-ig dolgoz-
tunk, azt követően – egy 
komoly átalakítás után - 
mentünk a jelenlegi Dózsa 
téri épületbe (amit később 
aztán meg is vásároltam). 
Többesszámban mondom, 
hiszen asszisztenseimmel 
dolgoztunk és költöztünk. 
Első munkatársam Prikkel 
Katalin volt, majd feleségem 
Marika húsz esztendőn át 
segédkezett mellettem, míg 
jelenleg Szászné Irénke az 
asszisztensem.

- Frissen végzett fiatal fog-
orvosként egy idegen helyre 
kerülve, hogyan ment a beil-
leszkedés?
- Mondhatom, hogy kön-

nyen. Bár az izsákiak kez-
detben kissé tartózkodók, 
de aztán ha megismerik 
az embert nincs probléma. 
Nekem a beilleszkedésben 
igen sokat segített a sport. A 
sakk, a pingpong, valamint a 
futball. Előbbiek főleg sza-
badidős kikapcsolódásként 
segítettek ismeretségeket 
szerezni, utóbbi pedig úgy 
is, hogy nemcsak meccsre 
járóként, hanem aktív já-
tékosként is részese lettem 
a helyi futballéletnek. Egy 
időben a sakk is több volt 
számomra mint szabadidős 
tevékenység, hiszen Buda-
pesten versenyszerűen ját-
szottam, majd Izsákon sem 
csupán háziversenyeken, 
hanem járásiakon is értem el 
eredményeket, voltam még 
elsőtáblás játékos is. Tamás 
János sportköri elnök mel-
lett a tömegsportért felelős 
alelnöki tisztet is betöltöt-
tem Izsákon, majd 1978-82-
ig én voltam az elnök.
Egy-egy korsó sörre a helyi 

vendéglátó egységekbe is 
be-betértem, ahol szintén 
sok ismeretségre tehettem 
szert. S persze, ahogy páci-
enseimmé váltak az izsákiak 
úgy tágult az ismeretségi 
kör is.
- Meg nőtt az elfogadottság. 

Gyorsan izsákivá fogadtak 
az izsákiak. Te mikortól 
gondoltad úgy, hogy izsákivá 
lettél?
- Elég hamar. Én itt tény-

leg otthonra találtam. Bár 
nem idevalósi a feleségem, 
de 1969-ben itt házasod-
tunk össze, itt alapítottam 
családot, 1970-ben itt szü-
letett a kislányunk. Szóval 
a munkán túl is minden ide 
köt. Ahogy az emberi, baráti 
kapcsolatok is.
- Nyilván ezek mind szere-

pet játszanak abban, hogy 
itt kezdted és itt is zárod 
fogorvosi pályafutásodat, 
mint Izsák történetének első 
fogszakorvosa.
- Ez így van. Egyébként val-

lom, hogy a fogorvoslás, nem 
egy vándorszakma. Sem az 
orvos szemszögéből, sem a 
páciens szemszögéből nézve. 
Kell az állandóság orvos-
nak és páciensnek egyará-
nt, mert ebből születik egy 
olyan kölcsönös bizalmi 
kapcsolat, amire mindketten 
építhetnek. Szakmailag is 
szükséges ez, de ahhoz is, 
hogy elfogadják az embert.
- Az elfogadottság fokmérője 

az is, hogy a helyi közéletben 
komoly szerepeket kaptál az 
izsáki választók bizalmából, 
s megkaptad az Izsákért Em-

lékérem kitüntetést is.
- Igen. A rendszerváltás 

előtti utolsó ciklusban ta-
nácstagnak választottak, 
majd a rendszerváltás után 
négy cikluson át önkor-
mányzati képviselővé. Ez 
utóbbi időszakban bizottsá-
gok elnöki tisztét is betöltöt-
tem. Szép és felelősségteljes 
faladatok voltak ezek is.
- A rendszerváltás a szak-

mában is váltást hozott, 
megjelentek a vállalkozó 
orvosok. Te is hamar ezek 
sorába léptél. Miért?
- Több okból is. Mindenek-

előtt, soha nem szerettem, 
ha mások mondták meg mit 
kell tennem. Azt mondtam, 
inkább dolgozok többet, de 
legyek önálló. Aki szeret és 
sokat akar dolgozni, annak 
egyébként is a vállalkozói 
státusz a legmegfelelőbb, 
úgy jövedelmezőség, mint 
önállóság szempontjából. 
Komoly tervem volt egy kis 
fogászati klinika létrehozá-
sa Izsákon, ahol rezidensek 
képzését is biztosítottuk vol-
na, egy teljes körű szolgálta-
tást nyújtva a betegeknek. 
Mindezekkel még magasabb 
szintre emelve a helyi ellá-
tást. Sajnos ezt rajtam kívül 
álló okok miatt, nem tudtam 
megvalósítani, amit nagyon 
sajnálok. Nemcsak magam 
miatt, hanem elsősorban 

az izsákiak miatt. Ezzel a 
megoldással egy egységes, 
mindenre kiterjedő izsáki 
ellátás mellé szervezhettük 
volna a környező kisebb 
települések ellátását is, ami 
komoly presztízst jelentett 
volna a városnak, de szak-
mai szempontból sem lett 
volna utolsó. Ma már nem 
lamentálok ezen, mert azt 
vallom, amin nem tudok 
változtatni, azon felesleges 
rágódni, mérgelődni.
- Összegezve az elmúlt ötven 

esztendőt, elégedett vagy? 
Újra Izsákot választanád? 
Esetleg ma bármiben is más-
ként döntenél?
- Az előbbiekben elmon-

dottakat kivéve elégedett 
vagyok. Az sem kérdés, hogy 
újra fogorvos lennék, s az 
sem, hogy ismét Izsákot 
választanám, mert nem csu-
pán szólam, hanem valóság 
amit már előbb is mondtam, 
tényleg itt vagyok, vagyunk 
itthon. Ami kicsit nehéz, 
hogy a leányunk és csa-
ládjuk messzi vannak, de 
ezt is áthidaljuk, bár egyik 
unokánk esetében ez nem 
is olyan egyszerű. Emőke 
lányunk vegyészmérnök, 
férje informatikus, s Buda-
pesten élnek. Leányunokánk 
az Egyesült Államokban, 
Észak-Dakotában egyete-
mista, közgazdasági szakra 

jár, nem mellékesen kiváló 
jégkorongozó, az amerikai 
egyetemre is e miatt hívták 
meg. Fiú unokánk pedig 
most érettségizik.
- Nyugdíjasként sem adod 

fel teljesen a munkát. Ahogy 
a heti ultipartikat sem.
- Valóban, magánrendelé-

sen fogadok még páciense-
ket, de ez már nyilván nem 
jelent akkora elfoglaltságot, 
mint a körzeti ellátás. Hogy 
meddig csinálom, még nem 
tudom. Nem titok, így túl a 
hetedik ikszen már fárad-
tabb és fáradékonyabb az 
ember. A magánrendelés 
egyfajta levezetése lesz az 
elmúlt öt évtizednek. Ami 
az ultit illeti, igen, minden 
kedden este ultiparti a régi 
partnerekkel. 
Öt évtized egy szakmában, 

egy helyen ritkaságnak szá-
mít, hiszen erős hivatássze-
retet és kitartás kell ehhez, 
valamint megbecsülés azok 
iránt, akikkel élete és mun-
kája során kapcsolatba ke-
rül az ember. Dr. Horváth 
Csabában mindez megvolt, 
megvan. Ezért futhatott 
be olyan szép és tartalmas 
pályát, amelynek zárultával 
nyugodtan elmondhatja, 
nem bánta meg ötven évvel 
korábbi döntését, és ma sem 
döntene másként.                    

 -tetézi- 

Folytatás az 1. oldalról.
A majális programját a ha-

gyományoknak megfelelően az 
önkormányzat szervezte pörkölt-
főző verseny, a Tegyünk Izsákért 
Egyesület és a Városi Gyermekjó-
léti és Családsegítő Szolgálat által 
rendezett jubileumi X. Kolon 
Kupa Futóverseny, valamint a 
Magyar Lovas Szövetség Távlo-
vagló és Távhajtó Szakága ren-
dezte, III. Kolon Kupa távlovagló 
és távhajtó verseny alkotta. 
A X. Kolon Kupa Futóverseny 

futói (közel négyszázan) és a 
Kamuty Távhajtó és Távlovas 
Kupa lovasai, hajtói (harminc 
versenyző) a rossz idő ellenére 
is kitartottak, s teljesítették 
feladataikat. A versenyszámok 
rendben lezajlottak, csupán az 
eredményhirdetés vált felemássá. 
Voltak akik a helyszínen vették 
át a díjakat, míg azok, akik az 
időjárás miatt gyorsan távoztak, 
postán kapják meg az oklevele-
ket, érmeket, kupákat.
A főzőverseny kategóriái közül 

viszont csak a „Legkreatívabb 
főzőhely” díját tudta eldönteni 
a zsűri, mivel a hetvenhat főző 
közül mindössze harminchatan 
mutatták be főztjüket a rosszra 
fordult idő miatt. Egyöntetű volt 
a vélemény, hogy igazságtalan 
lenne a többiekkel szemben, ha 
közülük hirdetne győzteseket 
a bíráló bizottság, így ez most 
elmaradt.
A „Legkreatívabb főzőhely 

2017” díjat a Vidi Beton – Digner 
István csapat nyerte. A zsűrizett 

ételekre kiosztott pontszámok 
szerinti listát az alábbiakban 
közöljük, hogy a versenyzők 
eredményhirdetés hiányában is 
láthassanak egy sorrendet.
Marhapörkölt kategória
1. Angyali Boszorkányok - Sallai 
Aliz 
2. Lovas Betyárok - Hajdú László
3. Zöld Nefelejcs - Gerencsér 
Gyula 
4. Pörköltördögök - Tőzsér  
Judit 
5. GYALOGKAKUKK - Bencze 
Sándor 
6. Falatka Csapat - Turcsán 
Imre 
7. 12 kerék 2 - Kövecses László
8. „Marha”jók - Baiczer György 
9. Csirke Csapat - Téglás Ilona 
10. Hambi Trió - Brettner  
András 
11. Rózsák Völgye - Rendek 
Mihályné
12. Sárfehér Néptánc Egyesület 
- Vlaszák Ferenc
13. Mókus Csoport - Csukás 
Balázs 
14. Kanálforgatók - Szabó Péter 
15 .  Amazonok  -  Hegedűs  
Imréné 
16. Gyöngy Büfé - Molnár Márk
17. 12 kerék 1 - Grijnovitz Sándor 
18. Izsák Tuning Car - Basa 
Imre
19. Nyald meg a kanalam - Ámann 
Józsefné 
20. Turcsán Lovas Tanya - Ko-
vács György 
21. Szuper Dédik - Vancsura 
Istvánné 
22. MarháSokk - Miklovics  

Paulina 
2 3 .  B . E .  T e a m  -  B e n c z e  
Sándorné
24. Ősz Racka Papák - László 
István
25. Pörkölt Hesszek - Cserna 
Zoltán 
26. Tomboló Rozsomák - Szijjártó 
Gábor 

Birkapörkölt kategória 
1. Nagykanál - Hegedűs Krisz-
tián 
2. Merédeszesek - Ifj. Lakatos 
József 
3. Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub 
- Balázs Pál 
4. Fakanálforgatók - Cséplő 
Zoltán 
5. Polgárőrség - Majoros Ferenc 
6. Apróláb - Hegedűs József
7. Aranyfürt - Némethné Bóbis 
Mónika 
8. Piroska ABC - Tóth Imréné 
9. Sárfehér Büfé - Fazekas Krisz-
tián
10. Tere-fere - Tetézi Lajosné
11. Finom a pörköltem - Törökné 
Ildikó
12. Zenészek - Lakatos Róbert 
Gusztáv 
A rendezők minden résztvevő 
számára egy-egy emléklapot ál-
lítottak ki, melyek a Művelődési 
Házban vehetők át. A szervezők 
abban a reményben köszönik 
meg mindenkinek a részvételt, 
hogy jövőre jobb időjárás mellett 
találkozhatnak Izsákon a vállal-
kozó kedvű főzők, futók, hajtók, a 
negyedik városi majálison.

-tetézi-



2017. május 19. 3. oldalIZSÁKI Hírek

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...akik néha-néha eltűnődnek az élet teljes-

ségének kérdésein, nem hagyják ki abból azt 
az alapvetést sem, hogy az élőlények közül 
egyedül az ember képes előre tervezni, a jövőről 
gondolkodni. S jelenének cselekedeteit akár alá 

is rendelni a jövő formálása érdekében. Ez a képesség egyben 
óriási felelősség is. Főleg azok számára, akik felfogják a dolog 
jelentőségét. De azok számára is, akik nem. Mert ettől függet-
lenül ők is felelősek tetteik jövőbeni következményeiért.
Gondolom, leginkább azok látják át mindennek fontosságát, 

egyben nyomasztó terhét akiknek gyermekeik, unokáik déduno-
káik vannak. Számukra nem elvont fikció a jövő, hanem sze-
retteik létezésének leendő kerete. Mely keret milyenségéért mi, 
előttük járó generációk vagyunk leginkább felelősek. Ismerős a 
kérdés, milyen világot hagyunk gyermekeinkre? A felelősséggel 
gondolkodók bizonyára érzik, ami napjainkban zajlik, bőven ad 
okot aggodalomra e téren.
Gondolom, akik figyelemmel kísérik a világban zajló folyama-

tokat látják, hogy a hagyományos emberi, társadalmi, s bioló-
giai struktúrák szisztematikus lerombolása folyik. Mert mit is 
sulykolnak a mai „haladók”? Mindenekelőtt azt, hogy a család, 
a haza, a nemzet, a nemzeti karakter, a nemzeti kultúra, vagy 
az Isten, s a hit, mind-mind túlhaladott, csak az elmaradottak 
fejében létező fogalmak. Ahogy meghaladott nézet az is, hogy 
az ember biológiailag vagy nő, vagy férfi. A „haladók” szerint 
ez sem egyéb, mint az egyénre erőltetett, maradi társadalmi 
elvárás, nemi sovinizmus. A felvilágosult ember ezeken túllép. 
Nem korlátozhatja sem társadalmi, sem biológiai meghatáro-
zottság. Mindenki az, aminek éppen gondolja magát. Jogában 
áll mindennel szembe menni, a társadalomnak pedig szó nélkül 
tűrnie kell, mert ha nem, akkor fasiszta, rasszista elnyomó.
Gondolom, sokan látják, hogy bizonyos körök mindent meg-

tesznek azért, hogy pillanatnyi ilyen-olyan rögeszméik, érdekeik 
érvényesítéséért megvalósítsák ezt az anarchikus, jövőtlen 
világot. Közben megtévesztő módon arról papolnak, hogy ők a 
jövő, de valójában sem működő társadalomképük, sem hitük, 
sem gyermekük nincs, mert „az” megakadályozná őket a nagy 
önmegvalósításban. Megengedhető-e, hogy ezek az elvakultak 
határozzák meg azt a jövőt, amelyben unokáink, dédunokáink 
élnek majd? Remélem sokak szerint nem, s ezért tenni is haj-
landók. Például azzal, hogy normális emberi értékek mentén, 
s nem a devianciák dicsőítése mellett nevelik gyermekeiket. A 
kisfiúkat kisfiúkként, a kislányokat meg kislányokként nevelik, 
s akkor sem érzik magukat elmaradottnak, ha netán nem tudják 
pontosan megmondani, mi is az a gender... 

Cserkésztoborzó

Május 1-jén a Selyemerdei 
parkban játékos ízelítőt kap-
hattak a cserkészéletből azok a 
gyerekek, akik újonnan jelent-
keztek a 882. sz. Mátyási János 
Cserkészcsapatba, az április 
28-án tartott cserkésztoborzón. 
Virág László csapatparancsnok 
és Fazekas Zoltán cserkész, 
valamint Rácz Virág Emese 

kiscserkész toborzó tisztek az 
alsó tagozatosoknak tartottak 
ismertetőt a cserkész mozga-
lomról azzal a szándékkal, hogy 
a csapatba hívják őket. Mintegy 
harminc gyerek jelezte csatla-
kozási szándékát, akik a május 
1-jei játékos foglalkozáson is 
megjelentek, ahol egyebek mel-
lett íjászkodhattak is.

Izsák új fogorvosai

A Bercsényi utcai rendelőbe az új fogorvosok új, az önkor-
mányzat által finanszírozott, korszerű fogászati székben ke-
zelhetik betegeiket, amelyet a napokban szereltek be. A régi 
széket áthelyezték, mellé fogröntgen készülék került, így a 

jövőben a röntgenfelvételek is helyben készülhetnek

Az új fogorvosok, dr. Nemes József (balról) és dr. Nyíri-Szabó Gábor (jobbról). 
Középen Királyné Korán Katalin, aki mindkét körzet asszisztensi faladatait ellátja

Áprilistól mindkét fogászati 
körzetben új szakorvos kezd-
te meg gyógyító munkáját a 
Bercsényi utcai rendelőben.
A felsővárosi körzet új orvosa 

dr. Nemes József, aki jelen-
leg Kiskunhalasról jár át, de 
– mint elmondta - Izsákra köl-
tözését tervezi. Fél állásban 
látja el izsáki betegeit, a másik 
fél állásban Kecskeméten dol-
gozik. Szegeden született, a 
kecskeméti Piarista Gimnázi-
umban érettségizett, ezt köve-
tően fogtechnikusi végzettsé-
get szerzett. 2006-tól 2009-ig 
dolgozott a szakmában, majd 
2009-ben úgy döntött, hogy 
fogorvosi képesítést szerez. Az 
egyetemet Marosvásárhelyen 
végezte el. Izsák, illetve Kecs-
kemét az első helye.
Az alsóvárosi körzetet dr. 

Nyíri-Szabó Gábor, látja el, 
szintén félállásban. Másik 
félállásában Ballószögön dol-
gozik, ahová 2016 közepén 
került. Nyíri doktor 1992-

ben a debreceni egyetemen 
végzett fogorvos doktorként. 
Ugyanebben az évben szak-
vizsgázott fog- és szájbe-
tegségek szakorvosaként. 
Három évvel később pedig 
gyermekfogászati szakorvosi 
szakvizsgát is tett. Debre-
cenben, Hajdúnánáson és 

Taktaharkányban szerzett 
felnőtt- és gyermekellátási 
gyakorlatot. Mint elmond-
ta, eddigi munkahelyeinek 
köszönhetően kellő szakmai 
tapasztalatra tett szert mind 
a felnőttek, mind az óvodás 
és általános iskolás gyerekek 
ellátása területén.           -te-

Jótékonykodó röplabdások 
játszottak Izsákon

A IX. Izsáki Tészta Majális 
alkalmából zajlott a XI. Röp-
labdászok Mixröplabda Torna 
április 29-én, a Sportcsarnok-
ban. A Röplabdászok elneve-
zésű kecskeméti röplabda csa-
pat volt a torna szervezője Ők 
már régóta játszanak együtt 
és tíz éve minden évben ren-
deznek egy tornát Izsákon. A 
tavalyihoz hasonlóan az idén 
is gyűjtést szerveztek a kora-
szülött babáknak, valamint 
ennek a tornának a teljes 
nettó bevételét is felajánlják 
a Hírös Koraszülöttekért 
Alapítvány részére. A torna 
megnyitóján dr. Kelemen 
Edit, a koraszülött osztály 
főorvosa mondott köszönetet 
a felajánlásokért.
A tornán 16 csapat vett részt 

az ország minden tájáról, sőt 
még a vajdasági Zentáról is 
érkezett résztvevő. A csapa-
tok négy, négyes csoportban 
játszott selejtező körmérkő-
zéssekkel, majd helyosztókkal 

döntötték el a végső sorren-
det. Ezúttal a kecskeméti 
„Köd”, csapat nyerte a tornát, 

a győri „Dallas” és a budapesti 
„Palackorrú Pandák” előtt.

-fg-

A kupagyőztes csapat
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Színek és évek
Néhány gondolat Kaffka Margit regénye nyomán

Érettségizők
Ezredév késő délutánján
ti, könnyű fehér virágok,
kik most nyíltok a Duna-tájon
ígérőn nagy sorfalat álltok!
Tanulságtok: érettek vagytok
szabad szív, s értelmes lélek! – 
Erről most bizonyítványt kaptok,
és mértékkel, mérföldnyit léptek.
Mennyit tudtok a harmatkönnyről,
amely a szépség, s a hazáról?
Termő, sovánnyá tett talajon
szóltok-e termésről, és aszályról?
Mert köztetek fény pásztáz végig
s jöhet ítélet, vagy átok,
sorsotok az új ezredévig
beteljesedni kis virágok!
Értéketeknek mérőrúdja
emelkedjen, s írjon szépet;
Ó, rövid történelemóra!
S érettségiző nemzedékek!

Magyar Gyuláné

Májusfa, majális, éjjeli zene, 
korzó, litánia, ballagás. Május a 
nagy érzelmeket előhívó esemé-
nyek ideje.
A szerelem, az egymás keresése 

különböző elfogadott események 
szép rendje határozza meg éle-
tünket (lásd: néprajz). Az érték-
vesztések idejét éljük. A közelmúlt 
ismerete szükséges. 
Májusfa állítás Izsákon is szo-

kásban volt. Május 1-re virradóra 
a kiszemelt lány kapujára rög-
zítették a titokban kivágott és 
feldíszített nyárfát, orgonaágat. 
Éjjeli zenét adtak a kedvesnek ze-
nészek, legénypajtások énekelték 
a szép nótákat: szeretnék május 
éjszakákon/
Letépni minden orgonát…, Pi-

rospünkösd napján láttalak meg 
téged…, Piros rózsák beszélget-
nek..., Akácosút… stb.
A lányos háznál felvillanó gyufa, 

gyertyaláng az elfogadás jele volt. 
Más vidékeken a komoly szándék-
kal jövő legény otthagyja a subáját, 
szűrét, másnap kint találja … 
„kitették a szűrét az udvarra” így 
finoman jelzik, ne fáradjon többé.
Izsáki korzó: Vasárnap délután 

főleg a szépen felöltözött lányok 
és legények 5-6 fős csoportokban 
sétálgattak, beszélgettek majd 
mozi és meccs volt, este pedig bál. 
A Gyebnár-féle vendéglőtől (ma 
buszmegállónál!) a moziig vagy a 
morgókútig ment a fiúk és lányok 
sora. Eljegyzett párok karonfogva 
mentek, kifejezve összetartozásu-
kat. Valamire való családban nem 
engedték el a lányt női kísérő (gar-
de-dame) nélkül. Táncok: csárdás, 
fox, keringő, tangó. A községhá-
zára szerelt hangszóróból szólt a 
zene. Különböző közvetítések is 
elhangzottak (pl. a 6:3-as angol-
magyar meccs).
Néhány emlékezetes esetet érde-

mes felidézni innen-onnan a Her-
painé Ilonka néni valóságos jelen-
ség volt fekete fátyolos kalapjában, 
szép kosztümben a Korzón.
Ámor, a szerelem találékony is-

tene minden korban tette a maga 
dolgát, így több különös történet 
maradt fenn. Páhiról jött egy „szép 
legény” zöld Pannónia motorral. 
Ment ám a találgatás, eljön estére 
a bálba? Eljött. A ma embere nem 
is képzeli Izsákon még az 50-60-as 
évek szegénysége idején nem volt 
gépkocsi! Másik esetben a „mes-
sziről jött ember, azt mond amit 
akar” vagyis nehezen ellenőrizhető 
ember. Szintén több helyzetet őriz 
az emlékezet.
A komolyra fordult helyzetben 

a leány a barátnője házában lett 
rosszul, öngyilkosságának követ-
kezményei idős koráig elkísérték. 
Miért szorít a cipő? Hm. A bált 
végigtáncoló fiú hazafele emiatt 
lassította meg lépteit… az ered-
mény 1-2 hónap múlva lett látha-
tóvá… stb.
Koronként a települések írat-

lan törvényei érvényesültek, a 
férfiaknak többet megengedtek. 
Az a mondás járta, amelyik lány 
jóba kerül a fiúval, nem kell as-
szonynak. A vagyoni különbségek 
nehezen érthető helyzetek voltak. 
A temetőben egyik síron eltört 
rózsa bevésésre azt mondták gyer-
mekkoromban: a szülők tiltása 
miatt hajtott végre öngyilkossá-
got. Többen tudnak erről-arról. 
Suba-subával, guba-gubával illet 
házastársnak és a valláskülönbség 
is volt a tiltás oka. Igaz: változnak 
az idők és mi is változunk, mégis 
ezek az új jelenségek, amelyek az 
érzelmek terén kezdenek általános 
méreteket ölteni, nem mindenben 
felelnek meg a jó erkölcsnek.
A fiatalok viselkedése, öltözkö-

dése nagyon megváltozott. Az 
ízléses szórakozás, kulturális 
programok, a közösségek erkölcsi 
fejlődése elvezethet a régi értékek 
egy részének megőrzés mellett az 
új szokások kialakításához.
Többen fáradoznak azért, legyen 

Kecskemét a magyar nóta főváro-
sa. Kodály-módszer ide vagy oda, 
bizony van tennivaló. Közösségi 
összejöveteleken hiányoznak az 
ún. „nótafák”, akik jól tudják az 
énekeket és tudják az éneklést 
vezetni.
A sokak által gyakran használt 

különböző médiumok, köztük a 
világháló hozott sok ismeretanya-
got és salakot. A hosszú tél és 
betegség miatt több időt tallóztam 
az újdonságok között. Hát… ?! A 
filmsorozatok elbűvölik az embe-
reket, s talán nem vesszük észre, 
hogy ezek magányossághoz, téves 
információhoz vezethetnek. A 
mai udvarló nem rózsás képesla-
pot küld, hanem saját magát, ill. 
bizonyos testrészét küldi?! Merre 
megyünk?! Lányok-lányok több 
méltóságot kellene vállalni.
A vallásos közösségek megúju-

lása, a fiatalok bevonása és okos 
feladatokkal történő ellátása egyre 
jobban elterjed szerencsére. Hit-
tantáborok, cserkészmozgalmak, 
iskolák színvonalas rendezvényei 
lehetnek a fő helyszínei a jó hala-
dási iránynak.
Ballag már a vén diák… az is-

kolai ünnepségeket is lehet jól 

megszervezni. A mi generációnk 
elkészítette a tablót, elköszönt az 
osztályfőnöktől és vége volt a nyolc 
évnek. Üzenet egykori iskolámnak 
(így búcsúztunk a középiskolától). 
Nekünk megjárta Izsákon még a 
200 éves suli az utánunk követ-
kezők a főutcán az új iskolában 
végeztek.
A politikai változások különböző 

ideológiák hatása kimutatható. Az 
ideológia a II. világháború után 
néhány ember számára felemelke-
dést hozott. Megszűnt a cselédsors, 
földosztás majd termelőszövetke-
zet és más szovjet mintára létre-
hozott szervezetekben az ifjúság 
szellemi átalakulása folyt.
Többeknek teljes anyagi és ideo-

lógiai kudarcot adott a szocialista 
kultúra. Elképzelni nehéz ma: aki-
nek volt földje vagy egy jó ipara, azt 
elvették egyik napról a másikra. A 
termelőszövetkezeti állami szektor 
nehezen hozta létra az új vezetőket 
a kollektívák számára.
Az apám szakmáját nem foly-

tathatta, földmunkásunk pedig 
gyakorlatlan volt és idős. Nyugdíj 
70 éven felülieknek járt, már aki 
megérte, stb. 
A munkásosztály ünnepe Má-

jus 1.: Kötelező jelenlét, később az 
ingyen virsli és sörözés átvezetett 
a „vidám barakk” korszakához. 
Kényelmesen élni: nyaralás, uta-
zás, pozíciók, stb. Családszabá-
lyozás, abortuszok számának 
növekedése, vallás elvetése. Ma 
visszakapta munkás Szent József 
is a maga helyét, ezen a napon. 
Majálison voltunk Kecskeméten az 
Arborétumban ennek tiszteletére. 
Szeretetszolgálat, anyák klubja, 
önkéntesek.
Anyák Napja: Másoktól hal-

lottuk, itthon voltak lányaik csa-
ládjaikkal. Bárhogy számolom, ez 
10 fő együttlétét jelentette – szép. 
Temetőben néhány nappal ké-
sőbb, gyakran látni friss virágokat 
anyákra, nagyanyákra emlékeztek 
így is.
Madarak és Fák Napja: emlé-

keimben a majális jön elő. Izsákon 
kimentünk a Selyem-erdőbe ilyen-
olyan alkalommal és játszottunk, 
énekeltünk, tornáztunk. Ilyenkor 
egyik legszebb zene a Kolon-tó 
felőli béka koncert volt.
Tornaünnepély: nagyon szép és 

színes bemutatókkal fiúk-lányok 
tömege adta elő Izsákon a Sport-
pályán saját magunk énekeltünk 
hozzá.
Ilyen kis emlékmorzsákkal bú-

csúzom.
Mesznéder Klára

Kopjafa avatás Kisizsákon

Lezsák Sándor és Mondok József koszorút helyztek el az 
emlékhelyen

Április 8-án Mondok József pol-
gármester köszöntötte a megjelen-
teket azon az ünnepségen, amelyen 
emlékkopjafát avattak az egykori 
kisizsáki iskolában tanított pedagó-
gusok tiszteletére a felújított isko-
laépület udvarán. Az emlékhelyet a 
korábbi zászlótartó helyén állították 
fel. Ennek elbontásakor előkerült 
egy 1969-ben eltemetett kis üveg is, 
amelybe az akkori kisizsáki tanulók 
egy üzenetet helyeztek el az utókor 
számára. Az írás az idők folyamán 
többségében lepergett a hordozó 
felületről, de annyi kivehető volt be-
lőle, hogy az atomenergia békés fel-
használására kérték az utókort. Az 
emlékhelyre - amelyet a Kisiskolák 
Kulturális Egyesülete és a Lakite-
leki Népfőiskola kezdeményezésére 
Kakulya Zoltán készíttetett el -, egy 
kopjafa és egy emléktábla került. 
Utóbbin az egykor az iskolában 
tanított pedagógusok névsora áll. 
(Schwanner János, Schwanner János-
né, Kovács Gyula, Kovács Gyuláné, 
Mák Balázsné, Abonyiné Kiss Irma, 
Jerabek Orsolya.)Avatóbeszédet 
Lezsák Sándor országgyűlési kép-
viselő mondott. Beszédében egyebek 
mellett arról szólt, hogy a nagyobb 
települések felelőssége, hogy a kiseb-
bek megkapják a kellő figyelmet és a 
közösségi élményforrás lehetőségét. 
Jó érzés a múltból meríteni egy 
reményteljes jövőképhez. Egy-egy 
ilyen emlékezés ezekhez ad élményt 
és gondolatokat. A régiek megbecsü-
lése segít a jelen megbecsülésében, 
s abban, hogy tudjuk, hol vagyunk 
otthon. Olyan kötődések ezek, ame-
lyek ahhoz is segítséget adnak, hogy 
a nemzeti identitásunkat, létünket 
rontó törekvéseknek sikerrel álljunk 

ellent. A 96 éves idős Mondok József 
is jelen volt az eseményen, aki 88 
éve Schwanner tanító úr idején a 
kisizsáki iskolában kezdte tanul-
mányait. Egyebek mellett arról is 
szólt, hogy az iskola építésében is 
segédkezett, hiszen kisgyerekként 
téglát hordott a falazáshoz, amiért 
Izsó József építésvezetőtől még kis 
fizetséget is kapott. Örömmel vett 
részt az emlékezésen, hiszen a maga 
fiatalságára és itteni iskolás éveire is 
emlékezhetett.
Prikidánovicsné Jerabek Orsolya 

1964-ben tanított a kisizsáki isko-
lában. Mint elmondta csak szép 
emlékeket őriz a kisizsákiakról, 
akiket különleges embereknek 
nevezett, s ma is úgy érzi közéjük 
tartozik, hiszen egy kis darabot itt 
hagyott a szívéből. Áldásnak tartja, 
hogy köztük dolgozhatott. Hálás Ka-
kulya Zoltánnak, hogy ilyen szépen 
felújította az épületet, s elkészítette 
az emlékhelyet. Ugyancsak hálával 
gondol egykori kollégáira, Kovács 
Gyulára, Mákné Erzsikére és a töb-
biekre. A kerékpárúton többször is 
kikerekezik az iskolához, ilyenkor 
mindig szívesen idézi az egykori 
emlékeket. A régi kis időkapszula 
helyére egy újabb került az ün-
nepségen, amelybe az Izsáki Hírek 
néhány száma és a mostani izsáki 
pedagógusok, valamint a diákön-
kormányzat üzenete került, egyebek 
mellett utalva az új izsáki iskola 
építése fölötti örömükre, és kérve 
az utódokat, hogy őrizzék majd meg 
azt olyan örömmel, amilyennel a 
mostani tanulók és pedagógusok 
várják és fogadják azt. Az emlékhe-
lyet Talapka István apátplébános 
szentelte meg.                    

Izsáki borászat 
sikere

Jól vizsgáztak 
természet-
ismeretbõl A Szeged Napja 

ünnepségsorozat 
keretében meg-
rendezett XXIII. 
Szegedi Borfeszti-
vál legszebb meg-
jelenésű bora dí-
jat idén a Gedeon 
Birtok Kékfrankos 
Rozéja kapta meg. 
A fotón Varga Ár-
pád cégtulajdonos, 
a díjjal.

A május 13-án Dunatetétlenen megrendezett 
Hauer Béla Természetismereti Emlékverse-
nyen kiválóan szerepeltek az izsáki iskolások, 
akik először vettek részt ilyen megmérette-
tésen. Elismerés a gyerekeknek és felkészítő 
tanáruknak, Dudás Lászlónak! 
A hat részvevő csapat közül 1. helyezett a 

LÁPI PÓCOK csapata (Juhász Veronika, 
Kovács Lizi, Perjés Kenéz). 2. helyezett a 
MAGYAR TARSZÁK csapata (Cseh-Szakáll 
Bianka, Cseh Dorina, Mezei Kristóf).

-tetézi-
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MEGEMLÉKEZÉS
„Nem dobog már a szív, mely jóság tükre volt. 
Ajka sem szól többé, mert lezárt, holt.
Megállott a kéz, mely csak adott,
Soha semmit nem kért és el nem fogadott”
  

KOVÁCS LAJOS
halálának 3. évfordulójára.

Szerető családja

A Kalocsai Érsekség 
története

(folytatás a márciusi számból)
Rigómező – 1389 – után a török 

birodalom lett Magyarország köz-
vetlen határa. Először a Szerémség-
be, majd Bács és Bodrog megyébe 
érkeztek menekült délszlávok. 
Kapisztrán Szent János és Hu-
nyadi János kb. 70 évre elhárította 
a közvetlen török veszedelmet. 
1521-ben a törökök elfoglalták 
Nándorfehérvárt és a Szerémség-
nek nagyobb része is a kezükre 
jutott. A délvidéket ezután csak 
Tomori Pálnak a ferences barátból 
lett kalocsai érseknek a katonái 
védték. 1526. július 27-én kétheti 
ostrom után elesett legfőbb erőssé-
gük, Pétervárad. Augusztus 29-én 
pedig a végzetes mohácsi csatában 
holtan maradt Tomori Pál fővezér 
a királlyal és hat püspökkel. Buda 
1541-ben történt elfoglalása után 
az egész egyházmegye török uralom 
alá került. A kalocsai székesegyház 
akkor pusztult el, amikor Bocskai 
hajdúi 1602-ben Paks és Tolna 
felől a Dunán átkelve megszalasz-
tották a török őrséget és a várost 
felégették. 1686 őszén a török 
őrség végleg elhagyta Kalocsát, de 
a hadműveletek miatt a békés élet 
még sokáig nem térhetett vissza. Az 
újjáépítés csak az 1711-ben kötött 
szatmári béke után indulhatott 
meg. Az egyházmegye felszabadult 
területén ferences atyák kezdték 
meg a lelkipásztori munkát Kecs-
kemét központtal. Csáky Imre 
érsek (1710-32) csak látogatóba jött 
egyházmegyéjébe. Kalocsán a vár 
és a székesegyház maradványain 
kívül csak száz kunyhót és egy 
papot talált. Ő kezdte meg a város 
újratelepítését és az egyházmegye 
újjászervezését is. Patachich Ádám 
pedig befejezte az érseki palota épít-
tetését. Mint előző váradi püspök, 
magával hozta gazdag könyvtárát 
amit itt még tovább bővített. Ezt 
csodálhatja meg a mai közönség is 
Főszékesegyházi Könyvtár néven.
A múlt század derekán Kunszt 

József érsek tette Kalocsát iskolavá-
rossá: gimnázium, zárda (óvodától 
tanárképzőig). A tudós Haynald 
Lajos bíboros-érdek pedig obszerva-
tóriumot létesített, s a gimnázium 
épületét bővítette és szertárakkal 
gazdagította.
A Trianoni békekötéssel (1920) a 

déli részek leszakadtak az egyház-
megyéről.
1993. május 30. II. János Pál pápa 

rendelkezésével az ősi kalocsai fő-
egyház megyét Kalocsa székhellyel 

kiterjesztette egész Bács-Kiskun 
megyére, melynek neve ettől kezd-
ve: Kalocsa-Kecskeméti Érsekség. 
Ez jogilag 1993. június 19-én hirdet-
tetett meg. Suffragáneusai: a pécsi 
és a szeged-csanádi egyházmegyék 
lettek. A Főegyházmegye jelenleg 
négy főesperességre és tíz espe-
reskerületre tagozódik száztizenöt 
plébániával.
A Főegyházmegye 90. érseke Dr. 

Dankó László, 1994. április 18-án 
Bíró László személyében segédpüs-
pököt kapott.
1999. február 25. A Kalocsa-

Kecskeméti Főegyházmegye III. 
sz. körlevelében Dr. Dankó László 
érsek tudomására hozta a Főegy-
házmegye papságának és híveinek, 
hogy Szentatyánk, II. János Pál 
pápa 1999. február 24-én Dr. Bábel 
Balázs pápai káplán, váci szeminá-
riumi rektor személyében, utódlási 
joggal koadjutor érseket nevezett ki 
a Főegyházmegye szolgálatára. A 
kinevezett érsek Gyónon született, 
1950. október 18-án. 1976. június 
19-én szentelték pappá Vácott. 
Püspökké szentelték 1999. április 
10-én Kalocsán. 1999. június 25-től 
Kalocsa-Kecskeméti érsek. 
FONTOS FELADAT: ÚJRA 

EVANGELIZÁCIÓ! „Minden 
nemzedékkel újra kell kezdeni, 
mert a hit nem örökölhető. Elő 
lehet készíteni, egy jó család segít-
heti a gyermeket, de számtalan-
szor megtörténik az, hogy azonos 
neveltetésű gyermekek közül az 
egyikből hívő lesz, a másikból 
nem. Ezért minden nemzedék 
újra kell, hogy kezdje a hit tovább-
adását, de még az is megtörténik, 
hogy egy ember életében, vagy 
akár népek életében is lanyhul 
a hit ereje. Szítsd föl magadban 
azt a kegyelmet, amit kézráté-
telem által kaptál – mondjuk a 
papszentelés alkalmával Szent 
Pál szavaival. Ez minden élethi-
vatásra vonatkozik. Vannak nagy 
céljaink, elköteleződéseink, aztán 
valahogy alább adjuk. Ezért kell 
az újra evangelizáció, különösen 
Európában, ahol megvannak még 
az emlékek, meg a múlt, de a je-
lenlegi helyzet ellenszelet jelenet 
a kereszténység számára.”
„Az újra evangelizáció egyik fontos 

eleme az, hogy a hit évében kon-
centrálunk a hittartalmakra, illetve 
azok továbbadására és hozzákötjük 
ahhoz a megújuláshoz, amely ötven 
esztendővel ezelőtt kezdődött: a II. 
Vatikáni zsinathoz.”

VÉGKIÁRUSÍTÁS 
A BÚTORBOLTBAN!!

NÉMET MINŐSÉGŰ, HASZNÁLT BÚTOROK, SZÖNYEGEK, 
LÁMPÁK RENDKIVÜLI AKCIÓS ÁRON !

ÉRDEMES MEGNÉZNI!

ÁLLATPATIKA UDVARA
IZSÁK, KOSSUTH L.U.60. • TEL.: 30-329 0970

Református múltunk 91.

Gyülekezeti hírek
- Május 28., 14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus 

kápolnában.
- Június 1-2-3., 18 órától: bűnbánati-előkészítő istentiszte-

letek a gyülekezeti házban.
- Június 4., 10 órától: Pünkösd ünnepi istentisztelet, úr-

vacsora, II. éves konfirmandusok fogadalomtétele, 14.30: 
ünnepi istentisztelet és úrvacsora Kisizsákon.
- Június 5. (hétfő), 10 óra: ünnepzáró istentisztelet és úr-

vacsora.
- Június 11., 10.00: Trianon-vasárnap, emlékbeszéd.
- Június 18., 17.00: tanévzáró istentisztelet.
- Június 25., 14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus 

kápolnában.

A régi időkben is több volt a munka, mint a 
munkás. De hála legyen annak, Aki minden 
nemzedékben megtalálta, elhívta és felismer-
hető képességekkel ruházta fel azokat, akiket a 
gyülekezet szolgálatára szánt. Hála Neki, hogy 
engedelmességre is késztette azokat, akik Gyüle-

1822. április 5. Jókor ellátván 
mesterembereink, hogy az előre 
égettetett 30.000 tégla az építés-
hez kevés lesz, az ő jelentésekre 
gondoskodott az Elöljáróság 
újjonnan tégla égetőről, neveze-
tesen ebben a gyűlésben hatá-
roztatott: hogy a már esmeretes 
Ketskeméti tégla égető Farkas 
Mihály kérettessen meg, a kivel 
való újj egyességét az Elöljáróság-
nak 15.000 tégla eránt a Curatori 
számadás megmutatja.
1822. április 24. Az Ekklésiai 

esztendő vége jelen lévén, kér-
vén egyszersmind ez esztendei 
Curator Czirkos János, és Tóth 
Mihály egyházfi, ő kegyelmek , 
hivataljokból való elbotsáttatá-
sokat: a Prédikátor gyülést hir-
dettetett, mellyen megjelenvén 
az Elöljáróság tellyes számmal, 
végeztettek:
1-ször Megköszönvén a Pré-

dikátor mind a maga, mind az 
Elöljáróság nevében addig volt 
Curator Czirkos János és Egy-
házfi Tóth Mihály ökegyelmek, 
esztendei, valóba ritka hűséggel 
és szorgalmatossággal vitt szolgá-
latjokat, mellyet mind az építés 
körül, mind egyébb hivataljokra 
tartozó dolgaikban megmutattak, 
m.u. hijában próbálta volna az 
Elöljáróság Czirkos János ő ke-
gyelmét második esztendőre is 
a curatori hivatal viselésére reá 
venni: az Ekklésiai rendtartások 
szerént candidált a Prédikátor 
az érdemes Elöljárók közzül 
hármat, u.mt. Szegedi Pál, Csu-

kás Ferentz és Czirkos János ő 
kegyelmeket, hogy ezek közül 
választódnék a jövendő Curator. 
De minden Elöljárónak votumaik 
ismét Czirkos János őkegyelmét 
érdekelvén, s többé a közönséges 
kívánságnak ellene nem álhat-
ván: felvállalta mindnyájonknak 
megelégedésünkre másodszor is 
a curatori hivatalt.
Eddig volt Egyházfi Tóth Mi-

hályt pedig jóllehet mint egyes 
ember örömest kívánta volna az 
Elöljáróság, a további szolgálattól 
megkímélni, de mivel építtető Ek-
klésiánknak éppen illyen serény, 
hivatalában hív és szorgalmatos 
emberre volt szüksége: hajlott 
szép kérésünkre, és felvállalta ő is 
második esztendőre az Egyházfi 
hivatalát.
2-szor Nem kevés Restantiája 

lévén még kinn Szegedi Jósef az 
1820/21 esztendőben Egyházfi-
nak: határoztatott és intetett, 
hogy a mit elmúlatott haladék 
nélkül cselekedje, a Restantiákat 
beszedje.
3-szor Minekutánna özvegy Ta-

tárné eddig volt részünkről való 
Bába, mesterségének további 
folytatására alkalmatlannak 
ítéltetett volna a Tek. Vgye. Dr. 
Chirurgusa által, azomba más a 
Bába mesterséghez értő Asszo-
nyaink között  nem találtatott. 
Bábáról kellett gondoskodnunk. 
Még pedig hogy hasonló szerent-
sétlenségek ne esnének, mint a 
millyeneknek Tatárné okának 
tartatik: abban egyeztek meg az 

Elöljárók közönségesen, hogy ha 
eröltetése nélkül meg eshetne 
az Ekklésiának valamely tanúlt 
Diplomatica Bábát hívnánk ren-
des fizetésre.
4-szer Meghatároztatott, hogy 

a tornátz is stukatúrra csinál-
tasson. Melly munka mivel már 
az építésre tett alkun kívül esett: 
az ez eránt való egyességet lasd a 
Curatori számadásban.
1822. augusztus 28. Megértvén 

Apostagi lakos és Diplomatica 
Bába Vörös Mária Ekklésiánknak 
éppen illyen Bábát hívni kívánó 
szándékát: önként megkeresett 
bennünket, s m.u. a Prédikátor 
Testimonialisait megvizsgálta 
volna , Déllyesti Isteni tisztelet 
után az Elöljárók közzül némel-
lyek a Parochialis Házhoz bé jö-
vén, a kik t.i. az Isteni tiszteleten 
jelen voltak, véle illyen feltételek 
alatt meglett az egyesség.
1-ször Hogy első esztendőben 

számára szabad szállást foga-
dunk.
2-szor Rakunk az Ekklésia Gra-

nariumából öt pesti mérö búzát 
szemül.
3-szor Az elöször szülök fizetnek 

1 for. és két kenyeret
4-szer A már többször szültek 

30 drt. és egy kenyeret .
5-ször Az első esztendő elteltével 

szállást nem adunk, hanem az a 
summa rendelődik néki kész pénz 
fizetésül, a mellyért most elösször 
számára quártélyt fogadunk.”
(IV.P.: 95-96.ol.)

közli: Nagy Árpád

kezetre, házra és Hazára, valamint a következő 
nemzedékekre is, népre és Nemzetre értő és sze-
retetteljes gondjuk volt. Istennek ma is terve és 
szándéka van mindazokkal, akik imádságban 
és szolgálatban odaszánják magukat jézusi 
életre. Szentlélek segítsen minket!              -na-

IKEM hírek

- Május 20., 16 óra: 

„Goli-Otok pokolsziget 

az Adrián” címmel Do-

monkos László tart elő-

adást a Vino Étterem 

pincéjében.

- Június 11., 10.00: Tri-

anon-vasárnap, emlékbe-

szédet mond: Jankovics 

Marcell.
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. április 25-én tartotta munkaterv szerinti 
soros ülését. Napirend előtt a testület elfogadta a 
17 határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri 
jelentést és a tett intézkedéseket jóváhagyta.
A Képviselő-testület első napirendi pontként 

meghallgatta Csizovszki László r. alezredes – a 
Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetője – „Beszá-
moló Izsák Város közbiztonságának 2016. évi 
helyzetéről„ szóló előterjesztéshez fűzött szóbeli 
kiegészítését. A testület tájékoztatást kapott a 
kapitányság és ezen belül az izsáki rendőrőrs 
munkájáról a statisztikai adatok elemzésével. A 
rendőrség kiemelt figyelmet fordít az iskolások 
baleset– és bűnmegelőzési ismereteinek bőví-
tésére, valamint az áldozattá válás elkerülési 
lehetőségeinek bemutatására. A kapitányság 
saját projektje a  „Zsebi„ program, amelynek 
keretében lehetőséget biztosítanak a kicsiken 
kívül a szülőkkel, az óvónőkkel és a különböző, 
gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel való 
együttműködés megerősítésére. Szólt arról is, 
hogy Izsákon az ittas járművezetést kiemelt 
figyelemmel kísérik. Kiemelte a polgárőrséggel 
való együttműködés fontosságát és köszönetet 
mondott az Önkormányzatnak a munkájukhoz 
nyújtott anyagi és erkölcsi támogatásért. A be-
számolót a képviselő-testület elfogadta.
A második napirendi pont keretében „A Kis-

kőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. 
évi beszámolója” című írásos előterjesztést 
tárgyalta a testület. Paksi Dénes tű. alezredes 
(parancsnok) részletesen ismertette a szabadtéri 
tűzgyújtás szabályait, a 10 nappal korábbi írásos 
bejelentési kötelezettséget, a 3000 Ft illetékbé-
lyeg lerovásának kötelezettségét. Belterületen 
az önkormányzati rendelet szabályait kell meg-
tartani (a honlapon www.izsak.hu megtalálható), 
tábortűz gyújtására és grillezésre a körültekintés 
és alaposság szabályait kell alkalmazni. A beszá-
molót a Képviselő-testület elfogadta.
A következő két napirendi pont a településren-

dezési eszközök módosításához kapcsolódott. A 
most lezárt eljárás 2016 szeptemberében indult 
és most jutott el a lezárási szakaszba. A telepü-
lésszerkezeti terv napirendnél felmerült, hogy 
a főépítészi levél nem került korábban ismer-
tetésre. A februárban benyújtott előterjesztés 
tartalmazta a véleményezésre jogosultak által 
tett megállapításokat és ezek alapján a főépítész 
elfogadta a lakossági, vállalkozói kezdeményezé-
seket és ezáltal módosításra került a település-
szerkezeti terv, amelyet határozattal fogadott el 
a Képviselő-testület. 
A településszerkezeti terv módosításai a ha-

tályos helyi rendeletben is átvezetésre kerül-
tek, ennek megfelelően a Képviselő-testület 
2/2017.(04.26.) önkormányzati rendeletével 
módosította Izsák Város Rendezési Terve és 
Építésügyi Szabályzatáról szóló 2/2009.(II.04.) 
ktr. számú rendeletét. A rendelet szövege e lap-
számban közzétételre kerül.
Az ötödik napirendi pont a „Településképi 

arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
készítésével kapcsolatos feladatok” előterjesz-
tés megtárgyalása volt. Törvényi kötelezettség, 
hogy 2017. szeptember 30. napjáig a településről 
készüljön egy arculati kézikönyv és az abban 
foglaltak végrehajtására egy új önkormányzati 
rendelet, mely szerves egységet képez a Helyi 
Építésügyi Szabályzattal.
A kézikönyv szemléletformáló dokumentum, 

amely feltárja és ismerteti a településen belül jól 
elkülönülő, elkülöníthető egyes településrészek 
arculati jellemzőit, értékeit és mindezek figye-
lembevételével szöveges és képi megjelenítés 
formájában javaslatot tesz a településképhez 
illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
Ezt a dokumentumot a település teljes köz-

igazgatási területére el kell készíteni, azaz nem 
csak a már beépült területrészekre. A kézikönyv 

tulajdonképpen kategorizálja, összegyűjti a te-
lepülés karakteres helyi építészeti stílusjegyeit 
(úgy egyedi épületek, épületrészek, mint terü-
leti, településszerkezeti elemek tekintetében), 
ezeket csoportosítva és értékelve a feltárt ha-
sonlóságok és különbségek alapján területileg 
lehatárolt nagyobb területegységeket határoz 
meg  (amelyeknek nem kell, hogy megegyezze-
nek a település helyi építési szabályzata szerinti 
övezeti lehatárolásokkal) és ezekre támaszkodva 
jó példák segítségével ismerteti az adott terület-
egységben a településkép minőségi formálásának 
javasolt eszközeit, lehetőségeit (pl. az építészeti 
részletek, a tetőformálás, a homlokzatszínezés, 
kapuk, nyílászárók, közterületi burkolatok, ut-
cabútorok, reklámhordozók tekintetében).
A munka során kötelező városi főépítész al-

kalmazása és önkormányzati rendeletet kell 
alkotni a partneri egyeztetés szabályairól (mely 
szerveket, érdekképviseleteket, civil szervezete-
ket vonjuk be a munkába, milyen tájékoztatási 
módokat és eszközöket alkalmazunk, a partnerek 
által adott javaslatok, vélemények megadásának 
mi lesz a módja és a határideje, továbbá a nyilvá-
nossággal kapcsolatos intézkedések szükséges-
sége). Az intézkedési tervet a Képviselő-testület 
elfogadta.
A következő három napirend a hulladékgazdál-

kodási feladatok ellátáshoz kapcsolódott. Az or-
szágos jogszabályi és szervezeti változások miatt 
három döntést hozott a Képviselő-testület.
- Mivel a megváltozott minősítési eljárások 

miatt (ez valójában a szolgáltatók számának 
csökkentését volt hivatott végrehajtani) a fel-
adatokat ellátó IZSÁK-KOM Térségi Nonprofit 
Kft. engedélyét visszavonták (a továbbiakban 
alvállalkozóként végzi tovább feladatait), így 
a vele hatályos közszolgáltatási szerződést fel 
kellett mondai 2017. április 30-i hatállyal.
- Az átmeneti időszakra – mivel jelenleg a szol-

gáltatók csak a közbeszerzési eljárás befejezéséig 
látják el feladatukat – egy váltással kapcsolatos 
ütemterv készült, amit a testület elfogadott. 
A végleges megoldás 2017. június 30. napjáig 
várható.
- A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve új 

közszolgáltatói szerződést kellett kötni 2017. 
május 1. napjától olyan szolgáltatóval, aki a meg-
felelő engedélyekkel rendelkezik. Ez az ÖKOVÍZ 
Nonprofit Kft.
Számunkra azonban az a legfontosabb, hogy a 

háttérváltozások ellenére ugyanazon munkások, 
a kialakult gyakorlatnak megfelelően, változat-
lan áron nyújtják a szolgáltatást.
A 8-9. napirendi pont Izsák Város Gyermekjó-

léti– és Családsegítő Szolgálat tevékenységéhez 
kapcsolódott. Először a „Beszámoló Izsák Város 
Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2016. 
évi működéséről” szóló előterjesztést fogadta 
el a Képviselő-testület. A következő napirend 
keretében pedig módosításra került a Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzata.
Évről-évre visszatérő napirendi pont az „Átfogó 

értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi 
ellátásáról„ jelentés, mely valójában egy jogsza-
bályi előírások alapján összeállított értékelés, 
amit elfogadás után tovább kell küldeni a megyei 
szakigazgatási szerv részére.
A 11. napirendi pont keretében rendeletalkotás-

ra került sor, mivel a Képviselő-testület módo-
sította az „Önkormányzat vagyonáról, a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
8/2013.(VII.12.) önkormányzati rendeletét„. 
A módosítás indoka lényegében az volt, hogy 
a rendeletben szereplő 1959. évi IV. törvényt 
hatályon kívül helyezte a 2013. évi V. törvény. 
(Valójában egy új Polgári Törvénykönyv lépett 
hatályba, de az érintett rendelkezések felsoro-
lásában változatlanul maradtak, ugyanakkor a 
rendelkezési jog a Képviselő-testület vonatkozá-

sában bővült. A rendelet szövege e lapszámban 
közlésre kerül.
A 12. napirendi pont az izsáki médiaszolgálta-

tással kapcsolatos korábbi döntések végrehajtá-
sához kapcsolódott. A Képviselő-testület megal-
kotta „Az Önkormányzat kulturális feladatainak 
ellátásáról szóló 13/2016.(IX.21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 5/2017.(IV.26.) 
önkormányzati rendeletet. 
A következő napirendi pont „Pályázat önkor-

mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” előterjesztés volt. A pályázati 
felhívásnak megfelelően benyújtásra került az 
Árpád, Bartók, Kisfaludy, Katona József, Má-
tyás király, Ősz és Somogyi utcákban végzendő 
burkolatjavítások anyaga, bruttó 20.749.235 Ft 
összeggel, melyből 15 millió forint az elnyerhető 
támogatás, míg a felette lévő kiadás önerő.
A 14. napirend a „Pályázat települési önkor-

mányzatok rendkívüli támogatására” előterjesz-
tés volt. A kiírás lehetőséget biztosított olyan 
pályázat benyújtására, mely az önkormányzat 
rendkívüli kiadásainak megfizetését teszi lehe-
tővé, amennyiben annak megfizetésére helyben 
költségvetési forrás nem áll rendelkezésre. 
Előzetes egyeztetés alapján lehetőségünk van a 
Szegedi Ítélőtábla Gf.30.039/2016/5. számú és 
2016. május 5. napján kiadott jogerős ítéletében 
meghatározott 82.392.792 Ft fizetési kötelezett-
ség előirányzatának igénylésére. Ez az ítélet a 
három településre (Izsák, Ágasegyháza, Orgo-
vány) kiterjedő szennyvízhálózat és a kapcsolódó 
szennyvíztisztító megépítéséhez igénybe vett 
kivitelezői kölcsönök kamatának megfizetésére 
vonatkozik.
Az Önkormányzat két társulásban gesztorként 

vesz részt és e két társulásnál 2016 októberétől 
a Magyar Államkincstár pénzügyi-szabályossági 
ellenőrzést végez. A társulási megállapodások 
szövegezése módosításra szorult és ezt a Képvise-
lő-testület két döntéssel pótolta. Ilyen probléma 
volt a települések lakónépességének változása, a 
polgármester személyének változása, a bíróságok 
illetékességének megváltozása, a számvitellel 
kapcsolatos jogszabályi változások átvezetése, 
valamint a társulás eszközeinek használati mód-
jainak meghatározása. A testület módosította az 
Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati 
Társulás és az Izsák–Kom Fejlesztési Önkor-
mányzati Társulás társulási megállapodásait.
A 17. napirendi pont  „Kiskőrösi Többcélú 

Kistérségi Társulás gépjármű beszerzése” előter-
jesztés megtárgyalása volt. A Kecel székhellyel 
működő ebrendészeti telep részére a feladatok 
ellátásához egy Dacia gyártmányú gépjármű 
megvásárlását tervezte a társulás, melyből az 
Izsákot terhelő önerő 408.174 Ft. Ezt az éves 
társulási hozzájárulási díjon felül kell 2017. 
évben befizetni. A testület a kezdeményezést 
támogatta.
Negyedik alkalommal tárgyalta a testület „A ke-

rékpárút nyomvonalával kapcsolatos ingatlanok 
tulajdoni helyzetének rendezése.” előterjesztést. 
A benyújtott anyag a Magyar Állam tulajdonában 
lévő területek megosztásáról ad tájékoztatást, 
mivel az önkormányzat rendezni kívánja a ke-
rékpárút nyomvonalának tulajdoni viszonyait. 
Az előterjesztést a testület elfogadta és a kére-
lem benyújtására (az adásvétel lebonyolítására) 
a felhatalmazást megadta a polgármester úr 
részére.
A „Hatályos közszolgáltatási szerződések felül-

vizsgálata” napirend tárgyalását 19. pontként 
végezte el a Képviselő-testület. Hozzájárult, 
hogy a Royalsekt Zrt. 2017. május 1-i hatállyal 
4 százalékkal emelje az általa nyújtott étkezési 
szolgáltatások díját. Az emelkedés nem érinti 
az igénybevevőket, mivel térítési díj emelésére 
nem került sor, azt az önkormányzat 2017. évi 
tartalékának terhére felvállalta. A testület el-
rendelte, hogy az informatikai és elektronikus 



2017. május 19. 7. oldalIZSÁKI Hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 2/2017. (IV.26.) önkormányzati 
rendelete Izsák Város Rendezési terv és 
Építésügyi Szabályzatáról szóló 2/2009. 

(II. 4.) Ktr. rendelet módosításáról

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. 
pontja valamint, az  Alaptörvény 32. cikk (1) a) pont-
jában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában és az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  13. §. (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendeletben biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró államigazgatási szervek, önkormányzatok és 
a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Izsák Város rendezési tervéről és építésügyi 

szabályzatáról szóló 2/2009. (II. 04.) Ktr. rendelet
(továbbiakban: R) 2.§ a következő (4) bekezdéssel 

egészül ki:
„(4) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, 

útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az épí-
tési telek, az út tulajdonosát azonnali bontásra, 
telekalakításra, kisajátításra, a szabályozással 
érintett telkeken azonban telekalakítás  és építési 
munka csak a tervezett szabályozásnak megfelelően 
engedélyezhető, kivéve a szabályozást nem érintő 
telekhatár rendezést és az adott épület térfogatán 
belüli építési munkát.”
2.§ A R 9.§ (1) bekezdés helyébe a következő ren-

delkezés lép:
„(1) a) Mezőgazdasági üzem Kmü és (Kmü-1) jelű 

építési övezetekre tagolódik.
b) A Kmü jelű, különleges, beépítésre szánt me-

zőgazdasági üzemi terület a külterületen meglévő 
majorságok és bővítési területük, övezete, mely 
elsősorban a mezőgazdasági termeléshez és az 
erdőgazdálkodáshoz kötődő üzemi, állattartó és 
raktározási célú építmények elhelyezésére és az 
üzemelésükhöz szükséges környezetük kialakítá-
sára szolgál. Az övezetben elhelyezhető bármilyen 
gazdasági tevékenységi körű épület, állattartó telep, 
valamint az ágazati előírásoknak megfelelő energia- 
és távközlési közművek, továbbá településgondozási 
célú épület, ahol a 
beépítési mód   szabadon álló
előkert mélysége kialakult illetve min.. 10,0 m
kialakítható telek területe min.: 3000 m2
kialakítható telekszélesség min.. 30,0 m
kialakítható telekmélység min.: 50,0 m
építménymagasság max.: 7,5 m 
oldalkertek és hátsókert mérete min.: 10,0-10,0 m
beépítettség mértéke max.:  40 % 
zöldfelület min.: 40 %
c) A (Kmü-1) jelű építési övezet előírásai
ca) Az építési övezeti előírások figyelembevételével 

elhelyezhető:
caa) mezőgazdasági termelés építményei
cab) mezőgazdasági termeléssel és feldolgozással 

kapcsolatos építmények
cac) szolgálati lakás
cb) telek: min 900 m2
cc) Beépítés módja: szabadonálló
cd) Építménymagasság: max 7,5m, ami a techno-

lógiai szükségszerűségből változhat
ce) Beépítettség. max 40%
cf) Zöldfelület: min 40%
cg) Az építési övezetben köz- vagy magánút ala-

kítható.”
3.§ A R 13.§(3)-(5) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek:
„(3)a) Az MÁ jelű általános nagyüzemi övezetek 

többségében szántó művelési ágú (kert, gyep és 
halas tó művelési ág kismértékű előfordulásával) 
területek, ahol az általános mezőgazdasági területre 

vonatkozó 2012. augusztus 6-án hatályos feltéte-
lekkel építmények szabadonállóan elhelyezhetők 
zárt szennyvízgyűjtő medencével, vagy közműpótló 
berendezés alkalmazásával.
b)  Az övezeten belül bárhol létesíthető birtok-

központ, amelyre a2012. augusztus 6-án hatályos 
általános előírások vonatkoznak. 
c)  Az övezetben az általános előírások szerint 

halastó létesíthető.
(4)    Az MK jelű kertművelésű övezet a kispar-

cellás, egyéni művelésű, jellemzően szőlő- és kerté-
szeti kultúrával hasznosított telkek területe, ahol 
a kertes mezőgazdasági terület 2012. augusztus 
6-án hatályos általános előírásai szerint lakóépület 
és gazdasági épület szabadonállóan helyezhető el, 
zárt szennyvízgyűjtő medencével, vagy közműpótló 
berendezés alkalmazásával.
(5) a) Az MGY és VGY jelű övezetek többségében 

gyep (kismértékben nádas, halastó és más) művelési 
ágú területek, ahol a gyepgazdálkodással összefüg-
gő állattartó épületek helyezhetők el tájba illően, 
természetes anyagból, szabadon állóan az általános 
mezőgazdasági területre vonatkozó 2012. augusztus 
6-án hatályos általános előírások szerint.
b) Az MGY jelű övezetben a 2012. augusztus 6-án 

hatályos általános előírások szerint halastó létesít-
hető.”
4.§ E rendelet hatályba lépésével
(1) A R 1. mellékletének:
a) B1 szelvénye e rendelet 1/1. melléklete,
b) C4 szelvénye e rendelet 1/2. melléklete szerint 

módosul.
(2) A R 2. mellékletének B1 szelvénye e rendelet 2. 

melléklete szerint módosul.
(3) A R 13.§ (2) bekezdés a) pontja hatályát vesz-

ti.
5.§ (1) E rendelet a jóváhagyását követő 30. napon 

lép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor 

jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az építtető 
számára kedvezőbb.
Izsák,2017. április 25.

Mondok József  polgármester
       Bagócsi Károly címzetes főjegyző

1/1. melléklet a 2/2017.(IV.26.) önkormányzati 
rendelethez
A R 1. mellékletének (BSZ jelű Belterületi sza-

bályozási terv) B1 szelvénye az alábbiak szerint 
módosul:

szolgáltatások esetében a legkedvezőbb ajánlatot 
nyújtó szolgáltatóval kell szerződést kötni, ahol 
szempontként kell szerepeltetni a legnagyobb 
kedvezmény elvét, a „hűség” időtartamát és a 
szolgáltatás minőségét.
Huszadik napirendi pontként tárgyalta a Kép-

viselő-testület „Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-
tása” előterjesztést. Ennek lényege a függelék 
vezetéséért felelős személy megnevezése (Bak 
Nándor aljegyző), valamint a függelékben fel-
sorolt jogszabályok aktualizálása. A testület az 
előterjesztést elfogadta.
A 21. napirendi pont keretében a költségvetési 

szervek alapító okiratait módosította a Képvi-
selő-testület öt határozat meghozatalával. Sor-
rendben: Izsáki Polgármesteri Hivatal, Izsáki 
Általános Művelődési Központ, Izsák Város 
Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat, Gondo-
zási Központ és végül Izsák Város Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálat.
Az egyebek napirendi pont keretében Mondok 

József polgármester Úr az alábbi tájékoztatással 
élt:
- Az orvosi ügyeletet ismét Szabadszálláson 

van. 
- A sportpálya épület bérbeadására bérleti díj 

fog életbe lépni. A következő testületi ülésen 
összeg is meghatározásra fog kerülni. 
- A fúrt kutak legalizálásával kapcsolatosan 

visszavonásra kerültek a jogszabályok. 
- A Bercsényi utcai fogorvosi rendelőbe a meg-

örtént az új szék beszerelése. A fogorvosi felada-
tokat ellátja: dr. Nyíri Szabó István, dr. Nemes 
József, dr. Horváth Csaba.
- A szabadszállási Tündérfátyol Alapítvány 

támogatási kérelmet nyújtott be egy lélegeztető 
gépre, mely a mentőautóban lenne elhelyezve. 
- A kerékpárút legszűkebb szakaszán a lefolyó-

csatorna besüllyesztéshez hozzájárult Havelka 
József. Így még plusz 15 cm-rel tudják szélesíteni 
a kerékpárút szélességét. 
- Kiskunmajsával egy közös pályázatra van le-

hetőség. A felsővárosi óvodából 4 db szolgálati 
lakás kerülne kialakításra.
- A  Sárfehér Napok rendezvény támogatói: 

OTP, Sportért Felelős Államtitkárság, Földmű-
velésügyi Miniszter. Ugyanebben az időpontban 
kerül megrendezésre a Németvizsla Világbaj-
nokság is. 
- Az 56-os emlékmű átadására került  április 

27-én.  
- Az I. világháborús emlékmű szoborra 1,5 millió 

Ft-ot nyertek. 
- Május 13.-án kerül megrendezésre a főző és 

futóverseny „Családi tavaszi fesztivál” keretein 
belül.
- Elektronikus hulladékgyűjtés lesz Izsákon 

2017. május 20-án (szombat) a piactéren 8-12 
óráig.”
Ugyancsak az egyéb napirendi pontoknál került 

javaslatként megfogalmazásra dr. Horváth Csa-
ba fogorvos munkájának elismerése. Ennek for-
májáról a köbvetkező ülésen születik döntés.
Zárt ülésen két határozat született:
1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a Tündérfátyol Alapítvány részére a 
szabadszállási esetkocsi eszközbeszerzésének 
támogatására 100.000 (egyszázezer) Ft támo-
gatást biztosít a költségvetési tartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg 
átutalásával és a költségvetési rendelet módosí-
tásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal, illetve 2017. május 31. Fele-
lős: Mondok József polgármester.
2.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete, mint az Izsáki INNO-KOM Nonprofit 
Kft. (cégjegyzékszáma: 03-09-118296) alapítója 
2018. április 30. napjáig JÁVORKA GYULÁNÉ 
ügyvezetői megbízását meghosszabbítja. Havi 
bérét bruttó 150.000 forintban határozza meg.
Határidő: azonnal, illetve 2017. április 30. Fe-

lelős: Mondok József polgármester.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

1/2. melléklet a  2/2017.(IV.26.) önkormányzati 
rendelethez
A R 1. mellékletének (BSZ jelű Belterületi sza-
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2. melléklet a 2/2017.(IV.26.) önkormányzati ren-
delethez

A R 2. mellékletének (KSZ jelű külterületi sza-
bályozási terv) B1 szelvénye az alábbiak szerint 
módosul:

1. tervrészlet

2. tervrészlet

bályozási terv) C4 szelvénye az alábbiak szerint 
módosul:

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2017.(IV.26.) önkormányzati ren-
delete a helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 5/2014.(V.28.) 
önkormányzati rendelet módosításá-

ról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
35.§-ában, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX.
13.§ (1) bekezdés 19. pontjában, a hulladékokról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekez-
désében meghatározott feladatkörében eljárva, 
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2014.(XII.4.) önkormányzati rendelet 3. számú 
melléklet I/2.pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Jogi- Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottság véleményének kikérésével a 
helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 5/2014.(V.28.) önkormányzati rendeleté-
nek módosításával kapcsolatban a következőket 
rendeli el.
1.§
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló 5/2014.(V.28.) önkormányzati rendelet 4.§ 
(1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendel-
kezések lépnek:
(1) Az Önkormányzat a települési szilárd hul-

ladék, ideértve a zöldhulladékot is átvételével, 
elszállításával, kezelésével kapcsolatos felada-
tok ellátására az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft.-vel 
(2700. Cegléd, Pesti út 65., cégjegyzékszáma: 
1309086647, adószáma: 12564392-2-13. KÜJ: 
100279742, KTJ:101084999) – továbbiakban: 
közszolgáltató- közszolgáltatási szerződést köt, 
a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-
vény 33.§ (1) és a 37.§ (4) bekezdéseiben foglal-
tak alapján az új közszolgáltató kiválasztására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes 
lefolytatásáig.
(2) A hulladékkezelő létesítmény: Izsák város-

ban az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szol-
gáltató Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság 
telephelyével azonos 0394/6. hrsz-ú ingatlanon- 
szemétlerakó elnevezéssel- hulladékkezelő léte-
sítmény üzemel, ahol a közszolgáltató lerakási 
joggal rendelkezik.
2.§
(1) Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba 

és 2017. május 2. napján hatályát veszti.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról szóló 5/2014.(V.28.) önkormány-
zati rendelet módosításáról szóló 11/2015.(VI.30.) 
önkormányzati rendelet
I z s á k, 2017. április 25.

 Mondok József  polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2017.(IV.26.) önkormányzati ren-
delete az Önkormányzat vagyoná-
ról, a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 

8/2013.(VII.12.) önkormányzati rende-
let módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meg-
határozott eredeti jogalkotási hatáskörében, az 
Alaptörvény 31. cikk(1) bekezdés e) pontjában, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, a 109.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
– figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvényben foglaltakra – Izsák Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.) 
önkormányzati rendelet 3. számú melléklet I/2. 
pontjában foglaltak alapján a Jogi- Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság véleményének kikéré-
sével a következőket rendeli el: 
1.§
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Ör) 7.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
(1) A rendelet alkalmazásában a vagyonnal való 

rendelkezés általában a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény szerinti tulajdonosi 
jogok gyakorlása, például
a) az elidegenítés, csere,
b) a vagyon gazdasági társaságokba, alapítvá-

nyokba, közalapítványokba apportként történő 
bevitele,
c) a vagyonhasznosítás, ideértve a vagyon hasz-

nálatba, bérbe, haszonbérletbe adását, lízing-
szerződéssel való hasznosítását, koncesszióba, 
kezelésbe, üzemeltetésbe adását, osztott tulajdon 
létesítését, megszüntetését,
d) a vagyon megterhelését, ideértve a vagyon 

biztosítékul adását, zálog- és jelzálogjog, illetve 
szolgalmi és egyéb használati jog alapítását, 
használat jogának biztosítását, jelzálogjog rang-
helyéről történő rendelkezést, elidegenítési és 
terhelési tilalom, valamint kezesség vállalását, 
az Önkormányzat tulajdonán fennálló vagyoni 
értékű jog gazdasági társaság rendelkezésre bo-
csátásához való hozzájárulást,
e) az Önkormányzatot megillető elővásárlási-, 

vételi- és visszavásárlási jog gyakorlása,
f) üzletrésszel, részvénnyel való rendelkezés, 

gazdasági és közhasznú társaságban üzletrész, 
részvény  alapján az Önkormányzatot megillető 
jog gyakorlása,
g) a c) és d) pontokban meghatározott, az Önkor-

mányzat javára más személy tulajdonában lévő 
vagyonon fennálló jogokkal, illetve azok alapján 
való rendelkezés,
h) a vagyon kezelésbe- és üzemeltetésbe adása, 

illetve onnan való kivonása,
i) értékpapírral, pénzeszközökkel a költségve-

tési, államháztartási törvény és önkormányzati 
rendelet alapján való gazdálkodás,
j) önkormányzati vagyont érintő hatósági el-

járásban az Önkormányzatot megillető jogok 
gyakorlása,
k) közérdekű célra kötelezettségvállalásként 

vagyon felajánlása,
l) öröklés, lemondás esetén vagyon elfogadása, 

ingatlan tulajdonjogának jogszabályon alapuló, 
vagy önkéntesen felajánlott, térítés nélküli át-
adás, átvétele,
m) behajthatatlan követelés törlése.
2.§
Az Ör.  9.§ (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzati vagyonnal értékre való 

tekintet nélkül a Képviselő-testület jogosult 
rendelkezni a következő esetekben:
a) az önkormányzati vagyon elidegenítése, 

cseréje,
b) a vagyon gazdasági társaságokba, alapítvá-

nyokba, közalapítványokba apportként történő 
bevitele,
c) az önkormányzatot megillető elővásárlási-, 

vételi- és visszavásárlási jog gyakorlása,
d) üzletrésszel, részvénnyel való rendelkezés, 

gazdasági és közhasznú társaságban üzletrész, 
részvény alapján az Önkormányzatot megillető 
jog gyakorlása,
e) a vagyon kezelésbe- és üzemeltetésbe adása, 

illetve onnan való kivonása,
f) értékpapírral, pénzeszközökkel a költségve-

tési, államháztartási törvény és önkormányzati 
rendelet alapján való gazdálkodás,
g) közérdekű célra kötelezettségvállalásként 

vagyon felajánlása,
h) öröklés, lemondás esetén a vagyon elfogadása, 

ingatlan tulajdoni jogának jogszabályon alapu-
ló, vagy önkéntesen felajánlott, térítés nélküli 
átadás, átvétele,
i) behajthatatlan követelés törlése.
3.§
Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba. 
I z s á k, 2017. április 25.

Mondok József  polgármester
       Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2017.(IV.26.) önkormányzati ren-
delete Az Önkormányzat kulturá-
lis feladatainak ellátásáról szóló 

13/2016.(IX.21.) önkormányzati rende-
let módosításáról.

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 77.§-ában foglalt felha-
talmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:
1.§
Az Önkormányzat kulturális feladatainak el-

látásáról szóló 13/2016.(XI.21.) önkormányzati 
rendelet( a továbbiakban: Ör) 10.§ d) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
d) az Izsáki Hírek kiadásához és az Izsáki 

Televízió működtetéséhez szükséges pénzügyi 
feltételek biztosítása.
2.§
Az Ör. 12.§-a helybe a következő rendelkezés 

lép:
(1) Az Önkormányzat az 1 §-ban meghatározott 

közművelődési feladatok ellátását a (2) bekezdés-
ben felsorolt szervezetek bevonásával az Izsáki 
Általános Művelődési Központ intézményi kere-
tein belül biztosítja.
(2) A közművelődési feladatok megvalósítását 

segítik:
a) Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola,
b) Izsákért Közalapítvány,
c) városban működő civil szervezetek, egyhá-

zak,
d) Izsák Város Roma Nemzetiségi Önkormány-

zat,
e) Izsáki Inno–Kom Nonprofit Kft.
(3) A közművelődési és kulturális feladataik 

megvalósítása során az (1)-(2) bekezdésben fel-
sorolt intézmények és szervezetek tájékoztatás 
és információnyújtás céljából az Izsáki Hírek és 
az Izsáki Televízió szolgáltatásait az alábbiak 
szerint vehetik igénybe:
a) a közlésre tervezett anyagot (írt és képi 

formátumban), utólag is ellenőrizhető módon, a 
közlésre jogosult aláírásával  juttatják el a felelős 
szerkesztőkhöz,
b) a benyújtott anyag tartalmáért, annak tény-

szerűségért a benyújtó felel, amennyiben abban 
jóváhagyása nélkül történik módosítás, úgy a 
változtatás következményeiért a szerkesztők a 
felelősek.
c) a közlésre tervezett anyag méretét (időtarta-

mát), képi és filmanyagát a szerkesztőkkel kell 
egyeztetni és törekedni kell, hogy a megjelenés, 
bemutatás biztosítsa a közzétételi szándék tel-
jességét, egységét és hitelességét.
d) a szolgáltatások igénybevételéért az önkor-

mányzati intézményeknek és a felsorolt szerveze-
teknek díjat nem kell fizetniük, kivétel az az eset, 
ha a közlés, közzététel az Izsáki Hírek szokásos 
előállítási költségét legalább 20 százalékkal meg-
növeli. Ebben az esetben a különbözeti költség 50 
százalékát kell megfizetnie a közzétevőnek.
e) a közzétételre kerülő anyag tartalmának az 

(1) –(2) bekezdésben meghatározott intézmé-
nyek és szervezetek nyilvános belső szervezeti- 
működési,oktatási-közművelődési és kulturális 
tevékenységéhez kell kapcsolódnia. 
3.§
Záró rendelkezések
E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.
I z s á k,2017. április 25.

Mondok József  polgármester
       Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Kolon-tavi túra

Ifjú polgárőröket 
toboroztak

Vélhetőleg sokan gon-
dolják úgy, hogy jó dolog 
az, ha csodálatos termé-
szeti kincsünk, a Kolon-
tó iránt más települése-
ken élők is érdeklődnek, 
sőt meg is látogatják a 
páratlan területet.
A keceli Kunsági Öko 

Fitt Természetjáró Sport-
egyesület április 2-án, az 
izsáki vasútállomástól 
indulva, a Kolon-tóhoz 
szervezett gyalogtúrát. 

A túra útvonalának ki-
választását az indokolta, 
hogy egyesületük, 2016-
ban az MTSZ turistaút 
felújítási pályázat támo-
gatásával, 18 km jelzett 
utat újítottak fel a tó 
körül és most ezekre az 
ösvényekre kalauzolták 
el a túrakedvelőket. A 
környék számos telepü-
léséről és Budapestről is 
érkeztek túrázók.
A közel 50 fős csapat az 

Aqua Colun Tanösvényt, 
a Kolon-tavi Madárvár-
tát, a bikatoroki kilátót 
és élőhely-rehabilitá-
ciós munkálatok ered-
ményeként kialakított 
Nagy-tavat látogatta 
meg. A Matyó-i homokos 
tereppel is megküzdve 

összesen 18 kilométert 
gyalogolva jutottak vis-
sza a kiindulóponthoz. 
A túra szikrázó napsü-

tésben, igen kellemes 
hangulatban telt és min-
denki kellemesen el is 
fáradt a végére.
A túra végezetével ki-

tartóbbak még a Solt-
szentimre határában 
található a Csonka Tor-
nyot is meglátogatták.

A túra annyira sike-
res volt, hogy egy héttel 
később megismételték, 
izsáki résztvevőkkel is.

Szoborfelújítás

Pályázati támogatással meg-
újul a főtéri I. világháborús em-
lékmű. A megújítás keretében 
megtisztítják a szobrot, va-
lamint a neveket tartalmazó 
márványtáblákat.

Iskolásoknak tartott ismertetőt a polgárőrök 
munkájáról Majoros Ferenc, a Kolontó Polgárőr 
Egyesület elnöke. A beszélgetés célja az volt, hogy 
felhívják a fiatalok figyelmét a polgárőrök munkájá-
ra, annak közbiztonságot szolgáló szerepére, s nem 
utolsósorban ifjú tagokat is toborozzanak.

A fák alatt
A fák alatt a kőpadon
sürgető láz lobbant belém:
oly forrón mint fém a napon,
bár sugár egy sem tört felém.

A levelek zörgő táncot
jártak, a szívemen léptek.
Hülyék látnak ilyen álmot,
kik a semmitől is félnek.

Köröttem üszkös virágok,
s karcsú nőtestű, büszke fák.
Lábamnál apró szilánkok,
fölöttem zöldes, dús homály.

A fák alatt a kőpadon
az éj árnyai züllenek.
Tán bátorságnak mondhatom,
hogy velük együtt ülhetek.

Budai Kulcsár János

Kipróbált receptek
Itt az eperszezon, vagy ahogy mi mondjuk, szamócasze-

zon. Receptjeink e finom szezongyümölcs felhasználásá-
hoz adnak ötleteket.

Eperleves
Hozzávalók: 50 dkg eper, 5 dl tej, 2 dl tejföl vagy tejszín, cukor 

vagy méz 
 Elkészítés: Az epret megpucoljuk, megmossuk, felszeleteljük. A 

felszeletelt eperből egy marékkal félreteszünk. A maradékhoz hoz-
záadjuk a tejet, és jó alaposan összeturmixoljuk. Hozzákeverjük 
a tejfölt vagy a tejszínt. Annyi tejfölt vagy tejszínt adunk hozzá, 
hogy ízlésünknek megfelelő sűrűségű legyen a leves. Ugyanígy 
édesítjük a cukorral, vagy mézzel. Ha kész, jól lehűtjük, tejszín-
habgaluskákkal tálaljuk.
 

Túrós szelet eperrel 
 Hozzávalók: A tésztához: 4 db tojás, 25 dkg porcukor, 30 dkg 

liszt, 1 dl tej, 1 csomag szalalkáli, 1 dl olaj. A töltelékhez: 25 dkg 
margarin, 25 dkg porcukor, 50 dkg túró, 1 csomag vaníliás cukor, 
50 dkg eper.
Elkészítés: A tésztához a tojást a 25 dkg porcukorral habosra 

keverjük. Hozzáadjuk a tejet, az olajat, a szalalkálival elkevert 
lisztet, jól összedolgozzuk, és kikent tepsibe öntjük a felét, majd 
a másik felét egy másik tepsibe így 2 lapot sütünk. 
A töltelékhez a margarint a cukorral habosra keverjük, majd 

hozzáadjuk az túrót, a vaníliás cukrot, jól összekeverjük, majd 
beledaraboljuk az epret. A túrós tölteléket a két lap közzé töltjük. 
A tetejét porcukorral meghintjük.
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„Piknik a közös hatá-
ron” a jelmondata an-
nak a rendezvénynek, 
amelyet három település, 

három egyesülete, a Te-
gyünk Fülöpszállásáért 
Egyesület, a Tegyünk 
Izsákért Egyesület, és a 
Községi Sportegyesület 
Soltszentimre együtt-
működésének eredmé-
nyeképp tartottak május 
1-jén a három település 
közös határpontján, ott 
ahol a kezdeményezés jel-
képévé emelt három szir-
mú, Homoki nőszirom 
virágzik. Az immáron 
negyedik Három Határ 
Találkozó alkalmával, 
a Kiskunsági Nemzeti 
Park és a Futóhomok 
Természetvédelmi Egye-
sület közreműködésé-
vel, természetvédelmi 
tájékoztató táblát is elhe-
lyeztek a soltszentimrei 
Csonka toronynál.
Izsákról gyalogos, Fü-

löpszállásról kerékpár-
túra indult a találkozó 
színhelyére. A soltszen-
timreiek a piknik he-

lyének előkészítésében 
vettek részt. Jelképesen, 
a „fülöpkei pogácsát, izsá-
ki sárfehérből, szentimrei 
szódával készül fröccsel 
leöblítve” indult baráti 
beszélgetés fő témája a 
közelmúltban közösen 
megrendezett Három 
Határ Teljesítménytúra 
tapasztalatainak összeg-
zése és a jövőbeli felada-
tok egyeztetése volt. A 
résztvevők különös óva-
tossággal keresték fel az 
éppen virágzó, védett Ho-

moki nőszirom fellelhető 
egyedeit.
A piknikebéd elfogyasz-

tása után a résztvevők 
egy része tovább folytatta 
a túrát a Madárvárta felé, 
ahol Németh Ákos, a 
Madárvárta vezetője, ma-
dárgyűrűzési bemutatót 
tartott az érdeklődőknek. 
A résztvevők másik része 

a Csonka toronynál a ter-
mészetvédelmi tájékoz-
tató tábla elhelyezésén 
munkálkodtak.
A találkozó több mint 

száz résztvevője kellemes 
időben, jó hangulatban 
töltötte együtt a május el-
sejét, amelyre, az erre az 
alkalomra kapott kitűző 
is segít emlékezni.

-faragó-

Szent György Napi 
Szőlőmustra

Három Határ Találkozó 2017

IKEM előadás Báthory Istvánról

Zsóka-Kupa

2010-ben a szabadszál-
lási borbarátok és Birkás 
Menyhérték pincészete 
együttműködésében in-
dították el a Duna Bor-
régióban a Szent György 
Napi Szőlőmustrát. Az 
első programon részt 
vett Habsburg György, 
aki a kezdeményezés 
fővédnöki tisztét is fel-
vállalta.
Április 29-én immár 

hetedszer került sor a 
mustrára, vagyis a sző-
lőhajtások megvizsgálá-
sára. Birkás Menyhért 
köszöntőjében felidézte, 

Szent György napján 
történik meg a szőlőhaj-
tások vizsgálata, ezzel 
a várható szőlőtermés 
megbecslése, mely ha-
gyományt immár hét 

tartott idei program ke-
retében megvizsgált haj-
tások fotói bekerültek 
abba a nagykönyvbe, 
amelyet hét éve nyitot-
tak, s amelybe egészen 
2110-ig beszámozták az 
oldalakat. Vagyis száz 
esztendőn keresztül kí-
vánják – remélve, hogy 
az utódok is folytatják 
a hagyományt - abban 
rögzíteni évről évre a 
szőlőhatások állapotát. 
Az így létrejövő adatbá-
zis sok hasznos tanul-
sággal szolgálhat majd 
az utókornak. A rendez-
vényen, ahol környék-
beli szőlészek, borászok 
és érdeklődők voltak 
jelen, előadás hangzott 
el a klímaváltozás sző-
lőtermesztésre gyako-
rolt hatásairól, majd 
Éles István humorista 
műsora szórakoztatta a 
hallgatóságot.          -te-

hogy a kőszegi gyökerek-
kel rendelkező több száz 
éves hagyomány szerint 

éve ebben a régióban 
is ápolnak. A Birkás 
Bor és Pálinkaházban 

Torna Diákolimpa
A 2016/17-es tanévben 

is az elődöntőkből to-
vábbjutó tizenkét leg-
eredményesebb csapat 
részvételével rendezte 
meg a Magyar Diáksport 
Szövetség Budapesten, 
2017. április 29-én a Tor-
na Diákolimpia országos 
döntőjét. Bács-Kiskun 
megyét a fiú III-IV. kor-
csoportosok „B” kategó-
riás csapatversenyében 
az izsáki felsős tornásza-
ink képviselték. Az erős 
mezőnyben VII. helye-
zést ért el a csapat.
Csapattagok: Mislei 

Martin, Bárdi Áron, 
Bencsik István, Vida 
Jonatán, Lakos Lajos és 

Csősz Tamás.
Szabó József 

2017. április 22-ére egy emlékversenyre 
kaptunk meghívást Bácsalmásra. Zsóka 
néni - Hutterer Lászlóné, Engi Erzsébet 
– emlékére rendezett lány tornaversenyen 
vettünk részt az I. korcsoportos lány csa-
patunkkal. Lányaink ügyesen tornáztak, 
az összetett csapatversenyben V. helye-
zést értek el.
Csapattagok: Tóth Natasa, Perjés Etel-

ka, Prikkel Lea, Balogh Anikó és Antal 
Emma.

Szabó József 

Az Izsák és Környéke Er-
délyi Magyarok Egyesüle-
te (IKEM) szervezésében 
április 29-én, az Ipartestü-
let Székházában, „Bátho-
ry István Erdély fejedelme 
és Lengyelország királya” 
címmel tartott előadást 
dr. Oborni Teréz törté-
nész, egyetemi docens. 
Az 1533. szeptember 

27-én Szilágysomlyón 
született Báthory István 
erdélyi fejedelem (1571–
1586) és lengyel király 
(1576–1586) élete is pél-
dázza számunkra, hogy a 
lehetetlennek tűnő embe-

ri és közéleti helyze-
tekben is lehet cse-
lekedni, helytállni. 
Az előadó nemcsak 
Báthory életét és 
államférfiúi mun-
kásságát elemezte a 
hallgatóságnak, de 
kiemelte, mint nagy 
műveltségű, hitét 
megőrző gondolko-
dót is. Jelmondata - 
“Frustra vivit, qui nemini 
prodest!“, azaz “Hiábava-
lóan él, ki senkinek sem 
használ!”-  örökérvényű 
a ma embere számára is! 
Báthory 1586. december 

12-én hunyt el Grodnó 
városában. Uralkodása a 
virágzás korszakát hozta 
el mindkét ország szá-
mára. 

-fg-

Szentimrei szódával, fülöpkei pogácsával és izsáki 
Sárfehér borral üdíthették magukat a túrázók
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HELYREIGAZÍTÁS
Lapunk márciusi és áprilisi számában sajnálatos félreértések miatt kétszer 

is téves fotók jelentek meg a gyermekkézilabdás cikkek mellett. A márciusi 
számban lévő fotón az ifi foci csapat látható, míg az áprilisi lapban nem az U8-as 
korosztály, hanem az idősebb kézis gyerekek fotója jelent meg az írás mellett. 
Ekkora kavarodásunk lapunk fennállásának 26 évében még nem volt. Elnézést 
kérünk az érintettektől, hogy esetükben ez most megtörtént! Külön is Szabó 
József testnevelő tanártól, hiszen tévedésink nyomán felmerülhetett néhányak-
ban, hogy netán nem ismeri a gyerekeit, s rossz fotókat küldött? Nem, nem ő 
hibázott, a hiba a „mi készülékünkben” volt. Az írásokat - a helyes fotókkal - az 
alábbiakban újra közöljük.                                                                   (a szerk.)

Kézilabda

Kézilabda

2017. március 7-én, 
Kecelen rendezték meg 
a Diákolimpia fiú kézi-
labda IV. korcsoportos 
területi döntőjét. Az 
izsáki csapat is részt 
vett ezen a versenyen. 
Erősnek bizonyult még 
számunkra a mezőny, 
de biztató, hogy egyre 
kisebb különbséggel ma-
radunk le a már régebbi 
múlttal rendelkező kézi-
labdás csapatoktól.
Csapattagok:  Bár-

di Áron, Bátri Milán, 
Csomor Zsombor, Deák 
Dominik, Dudás Zsolt, 

2017. április 8-án rendezte meg a Magyar Kézilabda Szövetség a 2. Sulikézi 
Fesztivált Tiszaföldváron. Az U8-as korcsoportú fiú csapatunkkal vettünk részt 
a rendezvényen. Egyre szervezettebben, egyre eredményesebben játszanak az 
izsáki kézis fiúk, de sokat kell még gyakorolnunk.
Csapattagok: Bonea Konstantin, Kovács Barnabás, Polyák Ádám, Horváth 

Jenő, Kresznerits Ákos, Vincze Árpád Bence, Vida Patrik Énok, Ungor Áron 
és Varga Zoltán.

Szabó József

A hulladékszállítás új rendjéről

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!
Hulladékszállítási naptár 2017. május 29-től! 

Júniustól az eddigi hétfői, keddi, pénteki szállítási napok helyett egységesen 
minden héten szerdán történik a kommunális hulladékszállítás. 
A sárgazsákos szállítások időpontjai júniustól ugyancsak változnak, s szintén 

szerdai napokra esnek az alábbiak szerint: 
Június 14, 28.
Július 12, 26. 
Augusztus 9, 23. 
Szeptember 6, 20. 
Október 4, 18.
November 1, 15, 29. 
December 13, 27.
Minden hónap első sárgazsákos szállítási napján helyezhetők ki a zöld zsá-

kokban a komposztálható hulladékok, illetve a 70 centis méretre szabott, 
kötegelt nyesedékek max. 0,5 m3 mennyiségben. (Az első szerdai sárgazsákos 
szállítás május 31-én lesz. Ekkor azonban még zöld zsák nem rakható ki.)

A 2017-es évben tovább folytatódik 
Magyarország hulladékgazdálkodási 
rendszerének átalakítása, a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) irá-
nyításával. 
A rendszer átalakításának célja, az 

optimális közszolgáltatási területek 
kijelölése, a területi egyenlőtlenségek 
kiegyenlítése, optimális üzemgazda-
sági méret kialakítása és a közszol-
gáltatók fenntartható működésének 
biztosítása.
Az integrációt követően, az Önök tele-

pülésén, 2017. május 01-től, az Ökovíz 
Nonprofit Kft. végzi a hulladékkezelési 
közszolgáltatást. A számlát, továbbra 
is az NHKV Zrt.-től kapják.
FONTOS:
A szállítási naptárban megadott napo-

kon, történik a hulladékok gyűjtése
- heti gyakorisággal, a vegyes (kukás) 

gyűjtés, (A GYŰJTÉSI NAP VÁLTO-
ZOTT!)
- kétheti gyakorisággal az újrahasznosít-

ható hulladék (sárga zsákok) gyűjtés,
- havonta egy alkalommal, az un. 

komposztálható zöld hulladék elszál-
lítás.
Újdonság, a komposztálható hulladé-

kok gyűjtése.
2017. június hónaptól, havonta egy 

alkalommal, a mellékelt (lásd alul) 
szállítási naptárnak megfelelően 
történik, az un. komposztálható zöld 
hulladék elszállítása. A gyűjtéshez ház-
tartásonként 2 db átlátszó/zöld színű, 
emblémával és gyűjtési útmutatóval 
ellátott, un. lebomló anyagból készülő 
zsákot kapnak, amelybe a kertgondo-
zás során keletkező fűkaszálék, kerti 
gyom és lombhulladék helyezhető el. 
Az ágnyesedéket pedig, maximum 70 
cm összekötözött kötegekben lehet a 
zsákok mellé kihelyezni, alkalmanként 
maximum 0,5 m3 mennyiségben.
Figyelem:
2017. május hónapban, az Önkor-

mányzat vagy az Ökovíz Nonprofit Kft. 
munkatársai átlátszó, lebomló csere-
zsákokat helyeznek el a háztartások 
postaládájába.
A TÁRSASÁG CSAK A TÁRSASÁG 

ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEBOMLÓ 
ZSÁKBAN KIHELYEZETT ZÖLD 
HULLADÉKOT szállítja el, tehát az 
ömlesztve, vagy az egyéb zsákban 
kihelyezett zöld hulladékot NEM 
SZÁLLÍTJA EL!

A kukákat, a sárga és a zöld színű 
zsákokat, a gyűjtési napokon reggel fél 
7 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé, 
mert a hulladékgyűjtő gépjárművek 
elhaladása után kihelyezett kukák 
ürítésére és a zsákok elszállítására 
nincs lehetőség. 
Amennyiben a zsákba háztartási 

vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem 
megfelelő típusú, illetve szennyezett 
hulladék kerül, a Társaság jogosult 
megtagadni annak elszállítását. 
A kihelyezett zsákok begyűjtésével 

egy időben, cserezsák kerül elhelye-
zésre a postaládába. 
A fenti gyűjtési módok megvalósításá-

hoz a zsákok - a jelenlegi gyakorlatnak 
megfelelően -térítésmentesen kerülnek 
biztosításra a lakosok részére!
Házhoz menő lomtalanítás
Amennyiben Önnek lomhulladéka 

van, telefonáljon a Társaság ügyfél-
szolgálatára, és közösen egyeztethetik 
a lomtalanítás napját és részleteit 
(lakcím, elérhetőség, kihelyezhető 
mennyiség stb.) 
Az egyeztetett napon, reggel 7 óráig 

kell kihelyeznie az ingatlana elé a lom 
hulladékot, amelyet a Társaság, a ku-
kás hulladékkal együtt szállít el.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, 

így nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb 

növényi és állati hulladék,
- építési hulladék, egyéb ipari hul-

ladék;
- elektromos, elektronikai készülékek 

(pl. TV-készülék, hűtőgép stb.);
- veszélyes hulladékok, (pl.: gumiab-

roncs, akkumulátor, festékes dobozok, 
stb.);
- heti hulladékszállítás körébe tartozó 

háztartási, valamint gazdálkodói tevé-
kenységből származó hulladék.
A házhoz menő lomtalanítást, a la-

kossági ügyfelek vehetik igénybe, évi 
2 alkalommal.
A lakossági ügyintézésre továbbra is, 

a már megszokott elérhetőségeken van 
lehetőség.
Cím: Ökovíz Nonprofit. Kft., 6070 

Izsák, Vadas dűlő 0394/6. hrsz.
Ügyfélszolgálat: +36 76-800-164, + 

36/30 /278-8214
Rendelkezésre állási idő: hétfő, szer-

da, csütörtök: 8 - 16 óra, kedd 6 - 18 
óra, pénteken 8 - 12 óra
E-mail: info@izsak-kom.hu vagy 

szallitas@izsak-kom.hu

Fekete Lajos, Perjés 
Bendegúz, Tószegi Dá-
niel, Tóth Martin, Szabó 

Barbabás, Varga Zsolt, 
Vida Jonatán és Geiger 
Dávid.    Szabó József

Fazekas Kupa

Április 21-én Kiskunhalason vettünk részt a Fazekas Kupa meghívásos tornaverse-
nyen. Az országos döntő előtti héten jól jött egy, a felkészülést segítő megmérettetés. A 
megyei mezőnyben az összetett csapatversenyt megnyerte az izsáki csapat! Az egyéni 
összetett versenyben Bárdi Áron első, Vida Jonatán holtversenyben második és Lakos 
Lajos szintén holtversenyben negyedik helyezett lett.
Csapattagok: Bencsik István, Mislei Martin, Csősz Tamás, Lakos Lajos, Vida Jonatán 

és Bárdi Áron.                                                                                             Szabó József
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Katona József utca 17.

 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

Izsákon eladó 917 m2 sarki 
telken lévő 3 szobás 105 m2 

alapterületű családi ház mel-
léképülettel! Irányár:6,49 m 
Ft. Érd.:06-70/3343-294

SK-BT Autósiskola sze-
mélygépkocsi tanfolyamot 
indít Izsákon a Művelődési 
Házban 2017. 05. 26-án és 
2017. 06. 02-án 17 órakor. 
Érd: Vikor György szakokta-
tó, 06-70/940-5820

50 éves házassági évforduló
Orbán Ivánt és Csorba Erzsébetet 

50. házassági évfordulójuk alkalmából 
sok szeretettel köszönti családjuk!

Drága Mama és Papa!
50. házassági évfordulótokhoz 
tiszta szívből gratulálunk! Kí-
vánjuk, hogy még sok-sok évig 

szeressétek egymást!
Szerető Családotok

X-Faktoros meghallgatás 
Izsákon

Április 22-én több mint fél-
száz érdeklődő, valamint hét 
reménybeli X-Faktor versenyző 
gyűlt össze a Művelődési Ház-
ban rendezett meghallgatáson. 
Utóbbiak azzal az eltökélt szán-
dékkal érkeztek, hogy leküzdjék a 
népszerű tehetségkutató 2017-es 
évadába vezető út első akadályát, 
s bejussanak a budapesti elővá-
logatóba. Az országban kétszáz 
helyen zajlanak folyamatosan a 
meghallgatások. Ezek egyike volt 
az izsáki, Grijnovitz Anikó helyi 
énekes hathatós közreműködé-
sének köszönhetően. A meghall-
gatáson Anikó is fellépett, s noha 
a legjobb produkciót nyújtotta, 
csak versenyen kívül tette ezt.
Tóth Szilvia és Láng Eszter, az 

RTL Klub szerkesztői fogadták, 
s hallgatták meg a jelentkezőket 
Izsákon. Mindezt olyan empátiával 
és kedvességgel tették, ami látha-
tóan igen sokat segített a fellépők 
izgalmának leküzdésében. A pro-
dukciókról felvételeket készítettek, 
amelyek alapján az X-Faktor zenei 
szakértői és főszerkesztője döntöt-

ték el, kik léphetnek tovább. 
Kovács Sándorné, Orbán Tibor, 

Peka Ibolya, Kovács Sándor Alex, 
Langóné Csider Alexandra izsáki, 
valamint Vörös Váczi Vivien or-
goványi és Csík Rómeó budapesti 
versenyző lépetett színpadra az 
izsáki meghallgatáson. Közülük 
az izsáki Csider Alexandra, Kovács 
Sándorné és Orbán Tibor, vala-
mint Vörös Váczi Vivien orgoványi 
versenyző kapott lehetőséget, arra, 
hogy a budapesti előválogatóban is 
bemutassa énektudását.

 -te-

Május 24. szerda
19:00: Zarándoklat a fel-
újított Kalocsai Székesegy-
házba (ism.)
19:35: Nótaest Látó Imre 
prímás emlékére - 3. rész 
(ism.)

Május 25. csütörtök
19:00: Nebulókért - jóté-
konysági műsor 2. rész
19:50: Nyugdíjas találkozó 
a Sportcsarnokban (ism.)

Május 30. kedd
14:00: Közvetítés a képvi-
selő-testület üléséről (az 
analóg csatornán)

Június 1. szerda
19:00: Közvetítés a képvi-
selő-testület üléséről (fel-
vételről)

Június 2. csütörtök
19:00: Nebulókért - jóté-
konysági műsor 1. rész 
(ism.)

Június 7. szerda
19:00: ITV Híradó
19:30: Megyei Krónika

Június 8. csütörtök
19:00: ITV Híradó (ism.)
19:30: Megyei Krónika 
(ism.)

Június 14. szerda
19:00: Nebulókért - jóté-
konysági műsor 2. rész 
(ism.)

Június 15. csütörtök
19:00: Ballagás 2017.


