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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Meghívó
Az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc évfordulójára emlékezõ 
ünnepséget október 23-án 10 órakor 
a Mûvelõdési Házban tartjuk. Ünnepi 
beszédet Tüske János tanár mond. 
Mûsort az iskola tanulói adnak. Az ün-
nepség zárásaként megkoszorúzzuk 
az ’56-os kopjafát. Minden izsákit tisz-
telettel várunk a megemlékezésre!

Izsák Város Önkormányzata

Sárfehér Napok 2013 Sikeres Négyesfogathajtó 
Európa-bajnokságot 

rendezett Izsák
Szeptember 26-29. között 

rendeztük meg a XXIX. 
Izsáki Sárfehér Napokat, 
s a VIII. Négyesfogathaj-

tó Európa-bajnokságot. 
Az Eb-ről külön írásban 
olvashatnak. A Sárfehér 
Napok programjaiból Fa-

ragó Gábor, fotóival idé-
zünk néhány pillanatot, s 
mutatjuk be az idei városi 
kitüntetetteket.

Ünnepköszöntőt Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter mondott

Az Izsák Díszpolgára cím idei kitün-
tetettje Árvai Istvánné

Fodorné Bálint ÉvaCsizmadia Ambrus

Kothencz JánosFrankó Jánosné

A színpadi programok közül idén 
sem maradt ki a néptánc

Lévai Ferencné

A belvárosi nagyszínpadon egyebek mellett, a Gringó Sztár és a Magna Cum 
Laude koncertjei várták a nagyszámú érdeklődőt

Az Izsákért Emlékérem elismerés kitüntetettjei 2013-ban

A címbeli kijelentés talán 
szerénytelennek tűnik, de 
így nyilatkoztak a verseny-
zők, s a közönség közül is 
igen sokan fogalmaztak ha-
sonlóan. A versenyzők a 
kiváló talajminőségű pályát, 
a technikás akadályokat, 
a gördülékeny rendezést, a 
közönség a nagyszerű kör-
nyezetet, vendéglátást, s a 
kiváló versenyt dicsérte. Kü-
lönösen jóleső érzéssel hallják 
mindezt a rendezők annak 
tükrében, hogy alig két hónap 
alatt kellett a rangos kon-
tinensverseny nem egyszerű 
feltételeit megteremteni. Az 
alábbiakban Baranyai Antal 
szakújságíró, az Eb. kommen-
tátora foglalja össze az izsáki 
Eb. eseményeit.
1971 után ismét Magyaror-

szág rendezett négyesfogat-
hajtó Európa-bajnokságot 
2013. szeptember 26. és 29. 
között Izsákon. 42 év után 
Európa négyesfogathajtó 
elitje ismét Magyarországra 
költözött –  fogalmazott 
megnyitó köszöntőjében 
Budai Gyula a Vidékfej-
lesztési Minisztérium ál-
lamtitkára. Kilenc nemzet 
34 fogathajtója állt rajthoz, 
mindössze az angolok nem 
jöttek át a szigetországból a 
VIII. Négyesfogathajtó Eu-
rópa-bajnokságra. Fantasz-
tikus mezőny jött össze, 

hiszen 9 világbajnok és 3 
Európa-bajnok volt a már 
említett 34 fős mezőnyben. 
A rendező ország jogán 10 
magyar négyesfogathajtó 
vette fel a versenyt Európa 
legjobbjaival.
A XXIX Izsáki Sárfehér 

Napok kiemelt sportese-
ménye sokakat vonzott 
Izsákra. Mondok József 
polgármester vezetésével 
és Fintha Gábor pályaépítő 
irányításával az utóbbi évek 
legszebb pályáját alakítot-
ták ki Izsákon, ahol a több 
mint 20 éves lovas múlt 
legnagyobb lovas esemé-
nyére került sor, melyre 
méltán figyelt fel a hazai és 
a nemzetközi lovas világ. 
Szeptember utolsó hétvé-
géjén Európa és Magyaror-
szág „lovas fővárosa” lett 
Izsák.
Az Európa-bajnokság nyi-

tónapján tartott sajtótájé-
koztatón Lázár Vilmos a Ma-
gyar Lovas Szövetség elnöke 
és Tóth Tamás szövetségi 
kapitány is úgy fogalmazott, 
hogy a címvédő hollandok 
az esélyesek a magyar csa-
pattól dobogós helyezést 
várnak. Lázár Zoltán, az im-
már hétszeres világbajnok 
aki három héttel az Eb. előtt 
Kistopolcsányban a XV. 
Kettesfogathajtó Világbaj-
nokságon egyéniben bronz-

érmes lett, s csapatban he-
tedik aranyérmét szerezte, 
a magyar csapat vezéreként 
jött Izsákra. A világbajnok, 
kétszeres Eb. ezüstérmes 
Dobrovitz Józseffel és a 
szintén Eb. ezüstérmes ifj. 
Dobrovitz Józseffel alkotva 
csapatot. Mindent kihozunk 
magunkból és lovainkból 
ezt ígérhetem - fogalmazott 
Lázár Zoltán a nyitó sajtótá-
jékoztatón – de, hogy mind-
ez mire lesz elegendő, ki fog 
derülni az Eb. zárónapján az 
eredményhirdetéskor.
A nyitószámban, a díj-

hajtásban, hármas holland 
siker született. TheoTim-
merman, Ijsbrand Chardon, 
Koos de Ronde volt az élen. 
A további sorrend: a legjobb 
magyar hajtó Lázár Zoltán 
4., Dobrovitz József 7., ifj. 
Dobrovitz József 13. Egyéni 
indulóként a legjobb hazai 
hajtó Váczi Csaba 14., hely-
ről várhatta a maratonhajtás 
nem könnyű versenyét. 
Csapatban élen a hollandok, 
mi a 2., a németek a 3., 
helyről néztünk a szombati 
lovat, embert próbára tevő 
nap elé.
A lovat embert próbára 

tevő látványos és izgalmas, 
drámákban fordulatokban 
bővelkedő maratonhajtás 
versenynapján több mint 
10 ezer látogató érkezett a 
„lovas fővárosba” Izsákra. 
A vendéglátósok szerint a 
4 napon több mint 15 ezer 
érdeklődő  kereste fel stand-
jukat. Visszatérve a verseny-
re, a maratonhajtást a világ 
legjobb maratonistájaként 
számon tartott négyszeres 
világbajnok svéd Tomas 
Eriksson nyerte a remek 
napot kifogó két német Mi-
chael Bruchle és Von Stein 
Georg előtt. 
Folytatás a 2. oldalonFolytatás a 2. oldalon

Csapat eredményhirdetés, a dobogó harmadik fokán a magyar csapat

Lázár Zoltán a dobogó felé hajt
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Sikeres Négyesfogathajtó
Európa-bajnokságot 

rendezett Izsák

Folytatás az 1. oldalról
Lázár Zoltán az 5-dik lett és 

összetettben Theo Timmer-
man, Koos de Ronde és Tomas 
Eriksson mögött a 4-dik hely-
ről várhatta a mindent eldöntő 
vasárnapi akadályhajtást. 
Doborvitz József 7-dik lett, 

míg a csapat harmadik em-
bere, ifj. Dobrovitz József a 
9-dik. A legeredményesebb 
egyéni indulónk a maraton-
hajtás versenyében Váczi Ist-
ván 11-dik lett. Csapatban a 
maratont a németek nyerték, 
mi lettünk a másodikok és a 
címvédő hollandok lettek a 
harmadikok.
A befejező nap előtt már látni 

lehetett, hogy parádés véghajrá 
elé nézünk, hiszen egyéniben 
annyira szoros volt a verseny, 
hogy még a 7-dik helyezett is 
lehetett volna Európa-bajnok. 
Csapatban a hollandok címvé-
dését borítékolni lehetett, de 
a 2-dik és a 3-dik hely sorsa 
az akadályhajtás versenyében 
dőlt el.
Az idegek csatájában Lázár 

Zoltán nyert Koos de Rondevel 
szemben és dobogóra hajtott 
hétszeres világbajnokunk. 
Egyéniben az előtte ál lók 
közül a svéd Tomas Eriksson 
is és a két nap után élen álló 
holland háromszoros világ- és 
kétszeres Európa-bajnok Theo 

Timmerman is Lázárhoz ha-
sonló alapidőn belüli hibátlan 
pályát hajtott és így a hollan-
dok egyéniben Theo Timmer-
man révén megvédték Európa-
bajnoki címüket. Mellette a 
svéd Tomas Eriksson és Lázár 
Zoltán állhatott dobogóra. A 
magyarok közül Dobrovitz Jó-
zsef 6-dik, ifj Dobrovitz József 
10-dik, Váczi István 12-dik, 
Móró Lajos 14-dik, Osztertág 
Márk 21-dik, Osztertág Kristóf 
2-dik, Bárdos Attila 28-dik, 
Galbács Ferenc 31-dik, Váczi 
Csaba 34-dik lett. Csapatban 
is megvédték elsőségüket a 
hollandok. Ezüstérmesek a 
németek lettek, míg a magyar 

hármas a bronzérmet jelentő 
harmadik helyen végzett.
Az Európa-bajnokság zá-

róünnepségén Fugli Károly 
a FEI, a Nemzetközi Lovas 
Szövetség elnökségi tagja úgy 
értékelt, hogy remek helyszín, 
pazar rendezés, szervezés, 
látványos nagy verseny volt 
és a közönség maradandó 
sportélménnyel gazdagodott. 
Az Izsákon rendezett VIII. 
Négyesfogathajtó Európa-baj-
nokságon résztvevő 9 nemzet 
34 fogathajtója a verseny záró 
mozzanatként felvonult Izsák 
főutcáján és köszöntötte a 
vendéglátó város lakóit.

Baranyai Antal

Folytatás az 1. oldalról

Sárfehér Napok 2013

Tisztelt Izsákiak!
Szeptember utolsó hétvégéjén 

sokat tettünk Izsák jó hírének 
öregbítéséért, jövőjéért! Ha egy 
mondatban kellene összefoglalni, 
talán ez lehetne az a mondat, amel-
lyel a XXIX Izsáki Sárfehér Napok 
és a VIII. Négyesfogathajtó Európa-
bajnokság hatását összegezhetnénk, 
hiszen a hozzánk érkezett vélemé-
nyek sokaságából ez szűrhető le. 
Igen nagy öröm és jól eső érzés 
ezekkel szembesülni, hiszen sok 
munka eredményeként jöhetnek 
most hozzánk ezek az elismerések. 
Csakis a legnagyobb hála hangján 
szólhatok mindazok munkájáról, 

akiknek köszönhetően méltó házi-
gazdái lehettünk az Eb-nek, s akiknek 
köszönhetően a Sárfehér Napokkal 
együtt olyan négy napot tölthettek 
el nálunk vendégeink (sok ezren), s 
mi izsákiak magunk is, amely méltán 
marad emlékezetes sokak, sokunk 
számára. Még olyanok számára is, 
akik személyesen nem voltak jelen a 
programokon, hiszen az m1 televízió 
műsoraiból otthonról is figyelemmel 
kísérhették az izsáki eseményeket.
A XXIX Izsáki Sárfehér Napok 

és a VIII. Négyesfogathajtó Euró-
pa-bajnokság megszervezésében, 
előkészítésében és lebonyolításában 

közvetlenül munkát 
végzők mellett kö-
szönet illeti azokat 
az izsákiakat is, akik 
portájuk, környe-
zetük szépítésével, 
rendezésével járultak 
hozzá a közös sikerhez. Összegezve 
elmondhatjuk, hogy ismét egy olyan 
Izsákot láthattak a hozzánk láto-
gatók és a televíziónézők, amelyre 
büszkék lehetünk. Büszkék a közös 
munkára és a közös eredményekre! 
Köszönet mindazoknak, akik tettek 
ezért!

Mondok József
polgármester

A VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság 
versenyzőinek felvonulása soha nem látott 

élményt nyújtott

A nyugdíjasok kiállítását kicsik és nagyok 
egyforma érdeklődéssel nézték

A közmédia, Itthon vagy! Magyarország szeretelek! című kétnapos műsorfolyamába Izsák is 
bekapcsolódott. A műsorkszítők az m1 műsorában több helyszíni bejhelentkezéssel számol-

tak be az izsáki eseményekről, úgy a belvárosból, mint a fogathajtó pályáról

A fogathajtó pályán látványos nappali és 
esti lovasbemutatót tartottak a Biczó csárda 

lovasai

A Biczó csárda fogathajtó pályán felállított 
rendezvénysátrában nagysikerű programok 
várták a közönséget, köztük a Hooligans, 
Csepregi Éva, Charley és Lajcsi műsorai

Idén is sokan kóstolták a jobbnál jobb boro-
kat a borutcában

A katolikus templom parkjában családi prog-
ramok várták a gyerekeket és szüleiket

Az országban több mint 1300 települé-
sen gyújtották meg Szent Mihály napjának 
estéjén a nemzeti összetartozást jelképező 

pásztortüzet, köztük mi Izsákon is  

A Sárfehér Napok alkalmából rendezett 
Balassi-kard Borseregszemlén Varga Árpád 

Sárfehér bora lett a győztes

A bronzérmes magyar csapat tagjai Lázár Zoltán mellett id. 
Dobrovitzz József és ifj. Dobrovitz József 

Lázár Zoltán egyéniben is a dobogó harmadik fokára állha-
tott Izsákon

Nagy közönségérdeklődés mellett zajlott az izsáki Eb.
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A Vágta Korzó egyik sokakat vonzó standja volt az izsáki 
sátor

Idén hatodik alkalommal 
rendezték meg Budapesten 
a Hősök terén a Nemzeti 
Vágtát, a magyar vitézi, ka-
tonai hagyományokat ápoló 
lovas eseményt. A hivatalos 
program a történelmi zászlók 
bevonulásával és a Magyar 
Hősök Emlékkövének  meg-
koszorúzásával kezdődött. 
A rendezők részéről a Vágta 
elnöke Lázár Vilmos és alel-
nöke Mondok József helyezett 
el koszorút.
A települések legnagyobb 

lovas versenyén Izsákot idén 
ismét Ádám Dávid képvisel-

te Keselyüstök nyergében. 
Ádám, előfutamában a negye-
dik helyen végzett, így nem 
került be a középfutamba. 
Ennek legfőbb oka, hogy saj-
nos a sorsolás nem kedvezett 
nekik, mivel a leggyorsabb 
lovak futamába kerültek. A 
negyedik hely ennek tükré-
ben  különösen elismerésre 
méltó.
A Nemzet i  Vágta  k ísérő 

programja hagyományosan a 
Vágta Korzó, ahol a versengő 
települések mutatkoznak be 
egy-egy sátorban. Az izsáki 
sátor,  amelyet a Tegyünk 
Izsákért Egyesület állított, 
komoly közönségsikert ara-
tott. Sokan nézték meg és 
fényképezték le a hagyomá-
nyos vidéki spájzot bemutató 
összeállítást.

Segítő kezek

A 84 esztendõs Faragó Gyuláné Kárász Anna bócsai tanyájánál 
Jeneiné dr. Rubovszky Csilla miniszteri biztos és Lezsák Sándor 
az Országgyűlés alelnöke köszöntötte az idős házigazdát és 

ismertette a segítő programot a sajtó képviselőivel

„Segítő kezek az idősek otthoni 
biztonságáért” elnevezéssel in-
dult kormányzati támogatással 
egy időseket segítő program a 
nyár végén, amelyhez megyénk 
is csatlakozott.

A Budapest V. kerületéből 
indult kezdeményezés egy ér-
tékteremtő, közfoglalkoztatást 
biztosító program, amely a 80 
év feletti emberek otthoni és a 
szociális ellátó rendszerét kap-

csolja össze és egészíti ki szol-
gáltatásaival. A segítő program 
megyei bemutatója Bócsán, egy 
a községtől 8 kilométerre élő 
idős asszony tanyájánál volt, 
ahol Lezsák Sándor az Ország-
gyűlés alelnöke egyebek mellett 
arról szólt, hogy nem csak segítő 
kezek, hanem segítő szívek is 
megmozdulnak a program ke-
retében, valamint nagy örömére 
iskolás fiatalok is a segítők közé 
lépnek. Jeneiné dr. Rubovszky 
Csilla miniszteri biztos, a kez-
deményezés ötletgazdája arról 
szólt, hogy nemcsak vidéken és 
tanyán élnek segítségre szoruló 
magányos idősek, hanem nagy-
városokban, sőt a fővárosban 
is. Ők az V. kerületben ezt 
tapasztalva indították útjára 
a programot, amely segít a 
bűnözők elleni védekezésben, 
s a magány oldásában, s mely 
program az ország egyre több 
régiójába jut el. 

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...sokan sokszor tapasztalják akár közvetlenül, 

akár közvetve, hogy vannak, akik úgy vélik, 
nekik minden jár. Mindent megtehetnek, ám 
ha tőlük kérnénk valamit, netán nekik kellene 
bármit viszonozni, az már egyáltalán nem ma-

gától értetődő. Számukra.
Gondolom, olyasmivel, amivel én próbálkoztam a Sárfehér 

Napok előtt, kevesen kísérleteztek még, így nem is ütköztek 
hasonló akadályba, amilyenbe én. Konkrétan arról van szó, hogy 
jártomban-keltemben (ha már úgyis arra járok) megpróbáltam a 
Sárfehér Napok szórólapjait néhány város nagyobb üzletközpont-
jaiban lerakni. Oda, ahol a cég saját szóróanyagai is hevernek. 
Ám komoly ellenállásba ütköztem. Nem lehet – mondták az 
alkalmazottak nem kevés restelkedéssel a hangjukban, de hatá-
rozottan. Mint elmondták a maguk részéről szívesen segítenének, 
de nem tehetik, mert a cég (itt sorolhatnám jó néhány áruházlánc 
nevét) nem engedélyezi. Így ők sem tehetik, mert bajuk támad 
belőle. Megértettem, s ezt követően csakis a kisebb magyar 
érdekeltségű boltokban próbálkoztam. Teljes sikerrel. Azokban 
szívesen adtak helyet.
Gondolom, a postaládáinkba rakott heti több kötegnyi szóró-

anyagot elnézve nemcsak bennem fogalmazódik meg a kérdés: 
a másokat ilyen kategorikusan elutasító multik vajon miből 
gondolják, hogy ők viszont minden kérés nélkül eláraszthatnak 
bennünket reklámanyagaikkal. Aki járt már városi bérházakban, 
annak van fogalma arról, hogy mekkora szemétkupacok formá-
lódnak ezekből a lapokból, füzetekből a lépcsőházakban. De a 
családi házas ingatlanokban is jelentősen növelik a heti hulladék 
mennyiségét.
Gondolom, sokan rájöttek már arra is, hogy a ránk zúdított rek-

lámanyagokban hirdetett áruk nem kis hányada amolyan „szegény 
rokonoknak” szánt valami. Csupán csomagolásukban azonosak 
a tőlünk nyugatabbra kínáltakkal. A beltartalom silányabb, az ár 
magasabb. Például az ismeret lila csokoládé nálunk forgalmazott 
változata is csak küllemében hasonlít a Lajtán túl kaphatókéra. 
Íze, állaga fényévekre azokétól. A háziasszonyok hasonlókat ta-
pasztalnak az ismert mosóporok és egyéb termékek esetében. 
Gondolom, sokan látják, ez a sajátos, lekezelő szemlélet ugyan-

abba a sorba illeszkedik, mint amely szerint teljesen rendjén 
való, hogy mi fizetjük Európában a legmagasabb rezsidíjakat. 
Mi viszont egészen másként vélekedünk mindezekről, s azokról 
is, akik ezt gondolják...

Nemzeti Vágta - Ismét ott voltunk

Vargha Tamás honvédelmi és Budai Gyula vidékfejelsztési 
parlamenti államtitkár, Székely Tibor főkapitány, valamint a 
Vágta elnöksége, Lázár Vilmos és Mondok József fogadták a 

versenyzőket és az eskütételt

Ádám Dávid és segítője Hu-
szta Róbert az eskütételnél

Polgármesteri Aranygyűrű Díjat 
kapott Mondok József

Október 1-jén, a gödöllői kirá-
lyi kastélyban, a Helyi Önkor-
mányzatok Napja alkalmából 
rendezett ünnepségen nyújtotta 
át dr. Gémesi György, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségé-
nek elnöke Mondok Józsefnek 
a Polgármesteri Aranygyűrű 
Díjat.
A díj alapító okirata rögzíti: az 

aranygyűrűt olyan - legalább két 
ciklust betöltő - polgármesterek 

kaphatják, akik önkormányza-
tuk vezetőjeként kiemelkedő 
munkájukkal, életpályájukkal 
nagyban hozzájárultak az ön-
kormányzatiság, s településük 
fejlődéséhez, lakosságuk élet-
körülményeinek jobbításához. 
A kuratórium idén két pol-
gármestert díjazott e rangos 
elismeréssel. Egyikük Izsák 
polgármestere, Mondok József. 
Gratulálunk!.
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Az Őszi Izsáki Festőtábor alkotóinak 
munkáiból összeállított kiállítás 

október 22-éig várja a látogatókat 
a Művelődési Házban. 

Minden érdeklődőt tisztelettel 
hívnak az alkotók 

és Németh Ferenc szervező!

Kiadó üzlethelyiség!
Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben (jelenleg 

virágbolt). Kb. 40 négyzetméter + raktár + mosdó + 
udvarhasználat.

Érdeklődni: Holsza Trafik 

Tisztelt Izsáki Lakosok!
Új módszerek – névtelen 

bejelentés

A takarékosság, az előrelátás és a fejlődés kinek rossz?

 A Sárfehér Napok alkalmából rendezett, elszármazott izsákiak 
találkozójára írt, s ott elhangzott vers.

Izsáki
Én izsáki gyerek vagyok,
Ettől az én szemem ragyog.
Gedeonban születtem,
Benne is nevelkedtem.

Jártam én erre, arra, 
Németország, Kanada,
De szívem visszahúzott
Az izsáki házunkba.

Jó szüleim, sok-sok ősöm
Kint vannak az alsón, felsőn,
De lelkük itt van velem,
Érzi azt a külsőm, belsőm.

A templomba, ha elballagok,
S beülök a padomba,
Itt ült apám és nagyapám
Látom, s mondom magamban.

Sok-sok barát vesz itt körül
Szeretetük árad rám,
Boldog volt itt apám, anyám.
S boldog lesz négy unokám!

Legyél büszke, boldog ember
Alsó-, Felsővárosi,
Nagy ajándéka a sorsnak,
Te is az vagy: Izsáki!

Dr. Nagy László

A levél azoknak a lakosoknak 
szól, akik törvényileg kötelezve 
vannak a hulladék szállítási díj 
fizetésre. mert a bevándorlók 
nagy részének elnézik, hogy 
nem fizet. (Nekik szabad, tőlünk 
a NAV-val behajtatják.) 
Ismételten téves összeggel 

(4.444,-Ft) kaptuk meg a hulla-
dékszállításról a csekket. A téves 
számlakiállítás, sajnos megint a 
mi (lakosság) zsebünkre történt. 
A rezsicsökkentési díjszámítás 
után fizetendő összeg 4.243,-Ft 
egy negyedévre. (274,-Ft 2012.
ápr. 14-érvényes díj x 1,042 
díjemelés x 0,9 rezsicsökkentés 
x 1,27 áfa x 13 szállítás). A téve-
dés kis összegű, csupán 201,-Ft 
háztartásonként a szolgáltató!? 
javára. De ha figyelembe ves-
szük, hogy ezt az összeget egy 
negyedévre 12.000 háztartástól 
beszedi, ami összesen 2.412.000 
Ft. ugye nem is olyan kis ös-

szeg!
Kérem Önöket reklamáljanak!
Egyben tájékoztatom a lakossá-

got, hogy a BKMK Fogyasztóvé-
delmi Felügyelősége hét hónapi 
levelezgetésem után kötelezte az 
Izsák-Kom Kft-t, hogy a jövőben 
heti rendszerességgel szállítsa a 
kukás hulladékot.
Úgy látszik, mégis jól magya-

ráztam a törvény előírásait, és 
nem „polgári engedetlenségre 
buzdítottam a lakosságot”, 
csupán szerettem volna, ha a 
törvény előírásai szerint járnak 
el. A Jegyző Úr szerint „a város 
vezetése, mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy a lakosság 
közterhei csak a jogszabályok-
ban előírtaknak megfelelően 
emelkedjenek”. Ezt az idézetet 
levelemre küldött válaszából 
ollóztam, a megfogalmazás 
szép, és ha ez betartásra kerül, 
még szebb.

„Vannak végrehajtandó fel-
adatok, melynek elmaradása 
felelősséggel jár” kaptam vála-
szul Címzetes Főjegyző Úrtól 
egyik cikkemre, ahol kértem 
a reális díj megállapítását. Ezt 
azért nem értem, mert a város 
vezetése gondolom nem kevés 
összegért megvásárolta a Holló 
u. 16. számú ingatlant (fogathaj-
tás, EB célra) és a 685/8 hrsz-ú 
területet. 
Mint közérdekű adatot, lehet 

tudni, hogy mennyiért? De egy 
ilyen célra alkalmas telek már 
van az önkormányzat tulajdo-
nában a Híd kocsma mögött, 
jó pénzért (18 m Ft) vagy 10 
éve vásárolták. Azóta is az ott 
épült közös orvosi rendelőt, meg 
mentőállomást élvezi Izsák la-
kossága. Jó bolt volt, ha másnak 
nem, annak, aki eladta.

S. Juhász Magdolna
Izsák, Széchenyi u.20.

Az Izsáki Hírek 2013. szeptember 
19-i számában a 6. oldalon jegyzői 
értesítés jelent meg, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősé-
gének határozata alapján 2013. 
negyedik negyedévében az Izsák-
Kom Kft. hetente fogja a hulladék-
gyűjtő kukákat üríteni. A szelektív 
hulladékgyűjtés rendjében változás 
nem történik. Hogy ez konkrétan 
milyen többletköltséget fog jelenti 
a gazdasági társaság részére azt is 
közölni fogjuk.
A levelezésünk 2013. január 

24-én indult a „Rezsicsökkentés 
izsáki módra” levéllel. Az Izsáki 
Hírek januári számában a 6. olda-
lon részletes tájékoztatást adtam 
a jogszabályi változásokról, a díjak 
4,2 százalékos növekedéséről, a 
hulladéklerakási járulék befize-
téséről és minden olyan elemről, 
mely a 2013. évi árpolitikát meg-
határozta. A következő levélvál-
tás a panaszos és az Izsák-Kom 
Kft. között a 2013. március 22-i 
számban történt. A szolgáltató 
leírta, hogy a 2012. évi díj nem 
tartalmazta a lomtalanítás és a sze-
lektív hulladékgyűjtés költségét és 
közölte, hogy ezeket a költségeket 
az önkormányzatok vállalták fel 
egyéb forrásaik terhére.
A következő levélváltás az Izsáki 

Hírek 2013. május 17-én kiadott 
számában történik, ahol a jogsza-
bályi ismertetésen túl bemutattam 
a Bács-Kiskun megyében alkal-
mazott hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos költségeket. A nálunk 
alkalmazott 19.817 Ft-tal szemben 
a más szolgáltatók által alkalma-
zott díjak 80-256 százalékkal ma-
gasabbak. A megtakarítás könnyen 
kiszámolható háztartásonként. 
Már ekkor közöltük, hogy május 
13-tól új kukás szállítási napok 
kerülnek beiktatásra, így valójában 
megszűnt a számlázási probléma, 
ugyanakkor pedig bővült a díjért 
kapott szolgáltatások tartalma, 
szelektív gyűjtés, lomtalanítás 
felvállalása.” Ebből a válaszcikkből 
vett első idézetre csak azt tudom 
válaszolni, aki ért a matematiká-

hoz, az ki tudja számolni a meg-
takarítást. A 10 %-os csökkentés 
is maradéktalanul végrehajtásra 
került és az sem mindegy, hogy 
milyen árnál került ez alkalma-
zásra, mert a költségek valójában 
nem csökkentek, így többletbevé-
telről beszélni aligha lehet. Bár, 
információim nem biztos, hogy 
helytállóak, de az alkalmazott 
árképzéssel és számlázási móddal 
a térségben három lakosnak volt 
problémája.
Azt a megfogalmazást sem ér-

tem, hogy „a bevándorlók” nagy 
részének elnézik, hogy nem fizet. 
(Nekik szabad, tőlünk a NAV-val 
behajtatják.). Én NAV eljárásról 
nem tudok és tisztelettel kérem, 
hogy a „bevándorlók” körét ponto-
sabban határozza meg, ha a nyilvá-
nosság eszközével él, mert a helyi 
szóhasználat szerint ez vonatkozik 
azokra az emberekre is, akik más 
településről érkeztek ide és becsü-
letes polgárai a városnak.
Az Izsáki Hírek 2013. június 

19-én megjelent számában újra 
levelet váltottunk, ahol bemuta-
tásra került, hogy 187 alkalom-
mal végeznek majd szállítást a 
településről. Ez tovább nő, hiszen 
májustól már hetente van, illetve 
lesz kukás szállítás. Bemutattam a 
kedvezmények mértékét, a műkö-
dés, árképzés elveit. Amit tettünk 
az mindig a lehető legkisebb költ-
ség elvét érvényesítette (kitűnik a 
fent bemutatott áreltérésekből is), 
és ez lakossági megtakarításokat 
eredményezett. Ezt aligha lehet 
elvitatni. A cikk záró bekezdése 
tartalmazta a következőket: „Ter-
mészetesen, ha új körülmények, 
jogszabályok jelennek meg és az 
árképzéssel kapcsolatban jogerős 
döntések születnek, akkor jogkö-
vetőként azok szerint fogunk eljár-
ni.”  Ez így történik jelenleg is.
Sajnálom, hogy az önkormány-

zati feladatok rangsorolására vo-
natkozó, valamint a gazdasági 
társaság működésével kapcsolatos 
felelősség összemosására tesz 
kísérletet. 
A Felügyelő bizottság elnökeként 

fennálló felelősségem a törvény-
ben meghatározott és eddig 14 
település érdekeit képviselve meg-
feleltem a testületek elvárásainak. 
Ezt a munkát szeretném végezni 
ameddig Izsákon ezzel a feladattal 
megbíznak. 
Az Ön által említett információ 

téves. Az Önkormányzat kezes-
séget vállalt, a jogügylet alanya az 
Inno-Kom Nonprofit Kft. Hogy 
miért kellett ezzel az eszközzel 
élni, arra egyszerű magyarázat 
van. ÁROP pályázat keretében a 
Kft. jelenlegi irodája átalakításra 
és felújításra kerül, ahol az esély-
egyenlőség és más jogszabályi 
előírás alapján Kormányablak 
kialakítására kerül sor. Tesszük 
ezt azért, hogy Izsák lakosságának 
ne kelljen utaznia Kiskőrösre vagy 
Kecskemétre. Az eddig kialakí-
tott kisvárosi modell alapján ez 
lehetőség a környező települések 
számára is, hogy 200 ügyben élni 
tudnak ügyintézési lehetőséggel. A 
pályázatok keretében jelentős gép-
beszerzés valósult meg és ehhez 
tároló kapacitás is kell. További 
hasznosítási, foglalkoztatási és 
jövedelemszerzési koncepciók is 
vannak. A lízing értéke 56.540.000 
Ft. 
A levél utolsó bekezdésével kap-

csolatosan a tervezett céllal egyet 
lehet érteni. Az Ön által leírtakat 
nem tisztem minősíteni, mert 
annak részleteit nem ismerem 
és általában előre szeretek nézni 
nem pedig hátra. Ha mindannyian 
így teszünk, akkor a város épülni, 
szépülni és gyarapodni fog. És 
még egy gondolat: a jövőt csak 
úgy lehet építeni, ha előre több 
évre, évtizedre tervezünk és gon-
dolunk. Ha ezt együtt tesszük és 
ehhez pályázatokat is elnyerünk, 
akkor azok csak akkor lesznek 
eredményesek, ha kész tervekkel, 
ingatlanokkal, közös akarattal 
rendelkezünk. Egy pályázat be-
nyújtási határideje általában 60 
nap, így mindig készülni kell, hogy 
pályázatokat nyerhessünk. 

Tisztelettel: 
Bagócsi Károly     

Már több alkalommal kaptam 
névtelen, vagy „Helyi vállalko-
zók”, „Izsáki lakosok „ aláírással 
ellátott bejelentést. Ezek tartal-
mát minősíteni nem szeretném, 
de az kijelenthető, hogy ezek 
egyéni sérelmeket tartalmaznak. 
Volt egy korszak, amikor ez a 
módszer igen eredményes volt 
az egyes emberek, csoportok 
tönkretételénél, sorsok átfor-
málásánál, egyéni tragédiák elő-
idézésénél és bekövetkezésében. 
Csak remélni merem, hogy nem 
tér vissza az az időszak és nem 
válik az érdekvédelem általános 
eszközévé.
A 2013. augusztus 15-én érke-

zett bejelentés száraz kenyér és 
kifli árusításával foglalkozott. 
A leírtak ellentmondásosságát 
nem elemezném, de eleget tet-
tem a kérésnek -  „ Mi vállalko-
zók azért fordulunk bizalommal 
Izsák városának Jegyzőjéhez, 
tartsanak ellenőrzést ennél a fia-
tal embernél milyen engedéllyel, 
ill. vállalkozói igazolvánnyal 
rendelkezik, hogy a  lejárt sza-

vatosságú élelmiszert értékesíti 
az Izsáki piacon.” -  és 2013. 
augusztus 16-án Aljegyző Úr 
bevonásával ellenőrzést végez-
tünk. 
Az 5360-2/2012. számú, 2012. 

november 16-i keltezésű „ IGA-
ZOLÁS bejelentés köteles keres-
kedelmi tevékenység nyilvántar-
tásba vételéről„ szóló dokumen-
tum szerint „A folytatni kívánt 
kereskedelmi tevékenység helye: 
Orgovány piactér, Szabadszállás 
piactér, Izsák piactér, Móraha-
lom vásártér, Ruzsa vásártér.”  
A dokumentumot és mellék-
letét lefénymásoltattam és a 
2588/2013. számú iktatott ügy-
irathoz csatoltam.
Mivel konkrét beadványozót 

nem ismerek, így az újság hasáb-
jain válaszoltam. Csak ismételni 
tudom, hogy nem a névtelenség 
a XXI. századi színvonalú jogér-
vényesítés formája. 

Tisztelettel: 
Bagócsi Károly 

címzetes főjegyző
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Református múltunk 53.Betegek gyógyítója

Egyházi hírek
- Minden októberi estén fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk az 

egész Anyaszentegyházzal együtt a világ gondjainak megoldá-
sáért, a világ békéjéért. Mindenkit szeretettel várunk! 
- Október 20-án, Missiós vasárnapon a 9 órai szentmisében 

öregek-betegek napját tartjuk és kiosztjuk a betegek szentségét. 
Utána öreg, beteg testvéreinket megvendégeljük a Közösségi 
Házban.
- Október 20-a egyben Missiós vasárnap: adományainkat a 

világmisszió javára küldjük el.
- Október 23-án, szerdán este a forradalom áldozataiért, a 

megtorlás áldozataiért ajánljuk fel szentmisénket.
- Október 31-én engesztelő napot tartunk az Egyház egységéért, 

az esti szentséges rózsafüzérrel. 
- November 1-jén, Mindenszentek ünnepén az Alsó temetőben, 

2-án, Halottak Napján a Felső temetőben lesz du. 2-.kor szent-
mise, halotti ájtatosság és sírszentelés. A templomban reggel 
fél 8-kor és este 6-kor lesz szentmise. Halottak nyolcadában, 
november 9-ig minden este fél 6-kor a fájdalmas rózsafüzért 
imádkozzuk.

IKEM hírek
- FONTOS: október 26-ra meghirdetett előadás betegség miatt elmarad.
- November 23. (szombat), 16 óra: Dr. Medvigy Endre irodalomkutató és Dr. Gy. Szabó András 

előadóművész irodalmi estje, helyszín: Vino Étterem pincéje
- Köszönjük az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesülete számára a 2012.évi 

adó 1% felajánlásokat. Az adományokat az egyesület által szervezett rendezvények és előadások 
céljára használtuk fel. Isten áldja a jókedvű adakozókat!

Október hónapja köszöntött 
ránk újra, az imádság és elmél-
kedés hónapja. Estéről-estére 
a szent Rózsafüzért imádkozza 
világszerte a katolikus Anya-
szentegyház. Esdekelve békéért 
és megújulásért, kiengesztelő-
désért és jóban való megmara-
dásért. 
Eszembe jut, hogy a lourdesi 

jelenésekkor a Boldogságos Szűz 
legszebb ékszere a karján viselt 
rózsafüzér, ahol az Üdvözletet 
nem mondja, mert az Őt illeti, 
de a Miatyánkot és a dicsőítést 
mennyei sugárral az arcán, szen-
tül mondja.
Franz Werfel Bernadett című 

regényében szép jelentet talá-
lunk arról, hogy a Boldogságos 
Szűz hogyan arat győzelmet 
egyik legádázabb ellenfelén, a 
megveszekedett liberális sza-
badgondolkodó újságírón. Ez 
az újságíró kesernyés és ke-
mény szatírával próbálja romba 
dönteni a loudesi jelenések 
egyre nagyobb tömegeket vonzó 
eseményeit. Kegyetlen gúnnyal 
iróniával, Mária-szobor dön-
tögető hevülettel korbácsolja 
ellenszenvre a jelenéseket meg-
fontoló, hitüket felülvizsgáló 
hívőket. Kegyetlen harc ez: A 
lélek legbensőbb szobáiba tör 
be vadul, elrabolva a reményt, 
megfélemlítve a szelíd békessé-
get, kifigurázva a szentet. 
Többször elmegy Lourdes-ba, 

hogy képtelennél képtelenebb 
gyalázkodásokkal tegye nevet-
ségessé a kis Bernadettet és 
a szavára oda zarándokló sok 
ezernyi hívő népet. Közben 
rádöbben, hogy maga is a gyó-
gyító kegyelemre szorulna: ha-
lálos gégerákja beszegi hitetlen 
orgiája zajos ömlengéseit. De 
megkeményedett a szíve. Azzal 
megy Lourdesba - halálos beteg-
ségét ismerve – hogy leleplezze, 
csalásnak mondhassa az egész 
jelenés-történetet. Részt vesz 
az esti lorettói litánián, melyet 

a betegek megáldása követ. S 
a litánia köszöntései alatt nem 
veszi észre, hogy már megra-
gadta az a szelíd szeretet, mely 
ellen ő képtelen vadságával nem 
tud tovább harcolni. Szüzeknek 
szent Szüze! – imádkozza a so-
kaság. – Mennyi tisztátalanság 
van bennem, hány szüzet tettem 
megalázottá, s kaján nevetéssel 
hagytam magára! – rezdül meg 
benne a lelkiismeret hangja. 
Szomorúak vigasztalója! – ének-
lik tovább. – Hányszor voltam 
én szomorú, vigasztalan! És 
nem vigasztalt senki! Azért azt 
mondtam: Kinevetem a panasz-
kodót. Kifigurázom a siralmat, 
levetkőztetem a gyengéket! És 
most én vagyok nagyon bűnös és 
nagyon gyenge! – Betegek gyó-
gyítója! – hangzik tovább. És én 
pedig kinevettem a betegeket, 
a nyomorúságuk és félelmük 
miatt, most meg én vagyok 
beteg és nyomorult. Elhagynak 
barátaim. Akiknek elmondtam 
betegségem miatti félelmemet, 
leírnak, nem vesznek tudomást 
rólam. Keresztények segítsége! 
- folytatják a litániát. Igen, en-
gem is megkereszteltek egykor. 
Hittanra is jártam, elsőáldozó is 
voltam, s mi lett belőlem? Segíts 
meg, keresztények segítsége! És 
ott találja magát zokogva a Grot-
ta kerítésének lépcsőjénél. Franz 
Werfel megjegyzi: A Szűzanya 
most aratta legnagyobb diada-
lát legádázabb ellensége fölött. 
Bernadett szenvedései árán, aki 
emberfeletti kínokat élt át ezek-
ben az órákban, Nevers-ben, a 
kolostor betegszobájában. 
Csak annyit ehhez, drága, 

izsáki testvéreim! Az októberi 
rózsafüzér nem teher, hanem 
megtisztító, megtérítő erő. Nek-
tek is, meg akikért imádkoztok 
is! Vagy nincs kikért imádkoz-
notok?

Podmaniczki Imre 
plébános

Mocsay József tiszteletes prédikátor úr igyekezett, az 
egyházszervezet szempontjából „fából vaskarika” refor-
mált eklézsiánkat elmozdítani a helvét irányba. Hogy 
az akkori „atyák” mennyit érthettek ebből, s a korábbi 
gondnokválasztás rendjéből, az kitűnik a vélekedésekből: 
„…senki bizonyost nem mondott”. Amit leszűrtek a 
jegyzőkönyv tanúsága szerint: „…ebbe legtöbb szava 
van Tiszteletes uramnak…”.
Bizony jó volna, ha így a reformáció hónapja táján 

elgondolkodnánk azon, hogy kinek kell a legtöbb sza-
va legyen a szolgálatokra megválasztás tekintetében. 
Harcolhatnak is a „tekintélyelvűbb” és a „népiesebb” 

„1814. Május 22dikén Bé jött 
az Érdemes Elöljáróság Reggeli 
Templom után a Prédikátorhoz 
oly véggel t. mivel az eddig való 
szokás szerént a Curator ideje 
Áldozókor telik; tehát az eddig 
volt helyett ujjat tégyenek; de 
mivel a Prédikátor azon elöadása 
helyesnek itéltetett; hogy a legil-
lendöbb volna , hogy a mikor uj 
Curator tétetik, akkor az ecclesia 
(?-N.Á.)  egészen fel oldoztatik, 
számadása revideáltatnék; tehat 
ily tzéllal hogy ez is együtt meg-
történjen a Curatori választás 
25dikre halasztodott.
Kérdésbe jött az is hogy ha 

már Curator nem is, legalább 
Egyházfit, tsak azért is a jó volna 
tenni, hogy hétköznap az embe-

rek széllyel vagynak; de mivel az 
egyházfi választásban legtöbb 
szava lehet a Curatornak, ez is 
elhalasztodott.
Hogy a jövő Curatori tétel an-

nál könnyebben véghez mehes-
sen, kérdésbe tette a Prédikátor, 
hogy és miként szokott a Cura-
tori tétel választás véghez men-
ni, melyre midőn senki bizo-
nyost nem mondott, és a legtöbb 
szó ide ment ki: ebbe legtöbb 
szava van Tiszteletes uramnak; 
tehat ennekutana tartando sinor 
mértékül megallapittatott, hogy 
a Curatori esztendö lefojtával, 
hárman fognak a Curatorságra 
választatni, v. á. Prédikátor 
által, v. á. Prédikátor és Elöl-
járóság által, és ezen hármak 

voxra botsajtatnak, és a voxok 
többsége fogja a Curator tisztét 
eldönteni. Egyszersmind, hogy 
a Gyülekezet annál számosabb 
légyen, méltó tekintetbe vévén 
a köznépnek jussát is, öten vagy 
hatan , bé fognak illyenkor a Pré-
dikátor által ki  neveztetvén, az 
Egyházfi által a köz nép közül a 
voxolásra hivattatni. Egyébiránt 
a mi eddig szokásba nem volt, 
ketten fognak a nép közül ki 
választatni köz akarattal, a kik 
mint felválasztottak, minden 
tellyesebb gyülésre meghivat-
tatnak.”

(P.IV.41-42.ol.)

közli: Nagy Árpád

táborok – úgy is nézünk ki… Vajon eljutunk-e egyszer 
oda, ahol az ősegyház már tartott? Töltsék be azok a 
megfelelő tisztségeket, akikben a gyülekezet közössége 
felismeri az illető szolgálatra alkalmasságot, mert a 
Szentlélek munkálkodását látja benne és szolgálatvég-
zésében. Egy biztos: Szentlélek a helyén van, nem csak 
„Áldozókor”. Hátha Őt is behívhatnánk?!
Mocsay tiszteletes úr sírja a csőszház közelében van 

(egyszerű, vékony vörös kő). Helyezzenek egy szál 
virágot a hantra a Krisztus ügyéért régen küzdők 
emlékére!

 -na-

Gyülekezeti hírek
- Kisizsákon november 3-án tartunk istentiszteletet, az ökumenikus kápolnában immár 13.30-

tól (!) kezdődően.
- Október 31. (csütörtök): reformáció emlékünnepe, 18 órától istentisztelet a templomban.
- November1-jén (péntek), 15 óra: csendesség a református temető ravatalozójánál.
- November 2-án (szombat), 18 óra: előkészítő, bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti ház-

ban.
- November 3-án (vasárnap), 10 óra:  újborért való hálaadás.
- Amint láthatják a Testvérek, a templom külső felújításának első üteme elkészült (a déli oldal). 

Továbbra is várjuk és kérjük erre a célra adományaikat, hogy a munkálatok költségeinek önrészét 
kifizethessük. Köszönjük szépen!
- Köszönjük a Feltámadunk Alapítvány számára a 2012.évi adó 1% felajánlásokat. Az adomá-

nyokat az Izsáki Református Egyházközség temetőjében végzett urnahenger tetőzetének céljára 
használtuk fel. Isten áldja a jókedvű adakozókat!

Müller Sírkő Szabadszállás
* Kedvező árak 
* Udvarias kiszolgálás
* Rövid határidő
* 60 darabos árukészlet

* Új szolgáltatás: cserépkályha és 
  kandalló építés, javítás
* 5 városban lévő bemutatóhellyel, 3 telephellyel 
* Árajánlat készítés ingyenes

Az Önök szolgálatában!      
Kérésére otthonában ingyenes számítógépes bemutatót tartok! 

Tel: 06-70/45700-70, 06-20/28097-31, 06-76/353-092
e-mail: zoltanmuller69@gmail.com

honlap: www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu

Müller Zoltán 
kőfaragó, épületszobrász, cserépkályhaépítő
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete szeptember 
17-én tartotta ülését. Első napi-
rendi pontként a négy határozat 
végrehajtásáról szóló polgár-
mesteri jelentést fogadta el a 
testület és a tett intézkedéseket 
jóváhagyta.
A második napirendi pont-

ként szereplő „Izsák Város 
2013. évi költségvetéséről szóló 
1/2013.(II.20.) önkormányzati 
rendelet módosítása” előterjesz-
tés – rendelet alkotás – formális 
döntést igényelt, mivel a kap-
csolódó tájékoztatót a Képvi-
selő-testület 55/2013.(09.03.) 
számú határozatával elfogadta.
Harmadik napirendi pontban a 

BURSA HUNGARICA Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat 2014. évi pályázati 
kiírásához való csatlakozásról 
és az „A” illetve „B” típusú 
pályázatok kiírásáról döntött a 
Képviselő-testület.
Az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt 
pályázat keretében meghirdette 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2013/2014. tanév 
második és a 2014/2015. tanév 
első félévére vonatkozóan. A fel-
hívás kódja: BURDA-2014A. Az 
önkormányzatok csatlakozási 
ideje: 2013. október 11. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: 
2013. november 15. A pályá-
zathoz szükséges információk 
letölthetők: http://www.emet.
gov.hu/hatter_1/bursa_hunga-
rica/ címről.
Ugyancsak kiírásra került a pá-

lyázat a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára is. A felhívás kódja: 
BURSA-2014B. A csatlakozási 
és a jelentkezési határidő a fen-
tiekkel megegyezik. Tisztelettel 
felhívom a pályázók figyelmét a 
benyújtási határidő jogvesztő 
hatályára. 
A bejelentések között a Polgár-

mester Úr tájékoztatást adott a 
VIII. Négyesfogathajtó Európa 
bajnokság és a XXIX. Sárfehér 
Napok előkészületi munkáiról. 
Kutas Tibor képviselő úr ügy-
rendi hozzászólást tett, melynek 
témája a zárt ülések indokoltsá-
gának vizsgálata volt. Konkrét 
esetként a három hitelösszeggel 
kapcsolatos kötelezettségválla-
lást jelölte meg.
A válaszokban elhangzott, 

hogy egy korábbi gyakorlatról 
van szó. A felvetés nyomán 
szóban azonnal elmondtam, 
hogy milyen konkrét ügyekről 
van szó és ismertettem azt a 
tényt is, hogy nem összegszerű, 
hanem határidős módosítások-
ról születik döntés. A támoga-

tásmegelőlegezési hitel pedig 
a KEOP-7.1.0/11-2011-0039. 
projekthez kapcsolódik és en-
nek fedezete állami támogatás. 
Felvételére azért van szükség, 
hogy a lezárási és elszámolási 
folyamatok a támogatási szer-
ződés szerinti időben és módon 
zárásra kerüljenek.
Az ülésen elhangzott, hogy 

2013. október 12-én 8-12 óra 
között elektronikus hulladék-
gyűjtés lesz a piactéren. Kérdés-
ként elhangzott, hogy a Sárfehér 
Napokkal kapcsolatos kifizeté-
sekről a testület novemberi ülé-
sén kap-e tájékoztatást. Szóbeli 
tájékoztatómban ismertettem a 
költségvetési főösszeget és an-
nak rendezvényenkénti részlete-
zését. Képviselői észrevételként 
elhangzott, hogy hiányolja a 
programból a terménybemutató 
szervezését. Mint minden év-
ben, ez idén is megtörtént és a 
Polgármesteri Hivatal emeletén 
megrendezett termékbemutatót 
igen sokat tekintették meg és 
megkülönböztetett köszönettel 
tartozunk a kiállítóknak. Ők 
ugyanis megmutatták, hogy a 
szorgos kezek milyen eredmé-
nyesek és megfelelő felkérés 
után segítőkészek.
A nyílt ülés zárasaként a Pol-

gármester Úr elmondta, hogy 
2013. szeptember 29-én élő TV 
adás lesz a városról és a tervek 
szerint az Európa-bajnokság 
résztvevői felvonulnak Izsák 
város főutcáján Az események 
után - a visszajelzések alapján 
– megállapíthatjuk, hogy négy 
napon keresztül Izsákra figyelt 
Bács-Kiskun megye, Magyaror-
szág és Európa sport és kultúrát 
szerető lakossága.
A zárt ülésen módosította a 

testület a folyószámla-hitel 
visszafizetésének határidejét. A 
korábbi 60 milliós keretösszeg 
8.046.115 Ft-ra került mérsék-
lésre. Ugyancsak csökkentésre 
került a 16,7 millió forintos 
munkabér-hitelkeret 10 millió 
forintra. A visszafizetési határ-
idők szeptember 20. napjáról 
2013. november 20. illetve 
december 20. napjára módo-
sultak. Az említett támogatás-
megelőlegezési hitel 11.942.500 
Ft-ban került meghatározásra, 
az elszámolási határidő 2013. 
november 30. napja.
A Képviselő-testület Díszpol-

gári címmel ismerte el Árvai 
Istvánné munkáját, míg „IZSÁ-
KÉRT” emlékérmet adomá-
nyozott Csizmadia Ambrus, 
Fodorné Bálint Éva, Frankó Já-
nosné, Kothencz János és Lévai 
Ferencné részére. Gratulálunk a 
kitüntetetteknek.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje az

» OBSERVER «
OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Telefon: 303-4738 Fax: 303-4744

http://www.observer.hu

Köszönet a Sárfehér Napok 
létrehozásában közreműködőknek

Szervezésért, lebonyolítá-
sért: Tetézi Lajos, Tetézi Attila, 
Dr. Hauzmann János, Góhér 
Zoltán, Ungor Erik, Lakatos 
Jenő, Kakulya Zoltán, Csizma-
dia Ambrus, Viczián Gábor, 
Kaldenekker Sándor, Kovács 
Zoltán, Kalmár László, Salacz 
János, Kotán Béla, Sáfár Ferenc, 
Szántói Ervin, Csernák Gábor, 
Mezei Gáborné és az INNO-
KOM Kft. dolgozói, Andrássy 
Ferenc, Podmaniczki Imre, Nagy 
Árpád, Kiskőrösi rendőrparancs-
nok, Izsáki rendőrparancsnok és 
a kiskőrösi és izsáki rendőrök, 
Makkos József, Losonczi Mihály, 
Dömök Gábor, Bajusz Sándor, 
Bognár Rezső, Dr. Zayzon Gá-
bor, Balogh Károly, Sutus János, 
Turcsán István, Borsos István, 
Prikkel László, Losonczi Gábor, 
Hajma Zsolt, Huszta Róbert, Sö-
rösné Boldoczki Tímea, Frankó 

János, Németh Tibor, Csizmadia 
Ilona, Tege Mariann, Varga Ist-
ván, Knábel László, Kocsis Pál, 
Juhász Sándorné, Gyenes István, 
Kiss Csaba, Faragó Gábor, Majo-
ros Ferenc és a Kolon-tó Polgár-
őr Egyesület tagjai, Némethné 
Zsámboki Krisztina és a Posta 
dolgozói, Nagy Ferenc, Mezei 
István, Antal Mihályné, Németh 
Ferenc, Mezei Károly,Mezeiné 
Marika, Tóth Mihályné, Varga 
Árpád, Müller Tamás, Bíró 
Csaba, Gerencsér Gyula, Izsáki 
Városi Vegyeskar, Ezüst Gólya 
Nyugdíjas Klub, Izsák Imre. 
Terménykiállításért: Kállai 

Gyula, B. Kiss Mihály, Fejszés 
Dorina, Fejszés István, Hajma 
János, Hajma Zoltán, Hegedűs 
László, Izsák Jenő, K. Szabó 
Ferenc, Kovács András, Könczöl 
Sándor, Páhi Sándorné, Raáb 
Ferenc, Szegedi János, Tatár 

László, Damásdi Gábor, Cséplő 
Zoltán, Aczél Lajosné, Takács 
Gyuláné, Oreskó Imre.
Termékkiállításért: Royalsekt 

Zrt., Gedeon Birtok Kft., Izsáki 
Házitészta Kft., Máténé Paksi 
Katalin.
Képzőművészeti kiállításo-

kért: Németh Ferenc, Balogh 
József, Farkas Ferenc, Banka 
Erzsébet, Balogh Orsolya, Skul-
téti Árpád, Istvánffy Ilona, Kiss 
Gergő, Vörös Anett, Görgényi 
Csaba, Mezei Károly, Ujszászi 
Károly, Antal Mihályné..
Egyéb kiállításokért: Kiskun-

sági Madárvédelmi Egyesület, 
Pytheas Könyvkiadó
Valamint köszönet mindazok-

nak, akik bármivel hozzájárul-
tak városi ünnepünk szebbé 
tételéhez.

Mondok József 
polgármester 

60 éves osztálytalálkozó

Az osztálytársak ezúton is köszönetet mondanak Nagy Gyulánénak, és Tapodi Sándornak az osztály-
találkozó megszervezéséért!
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TES-
TÜLETÉNEK

10/2013.(IX.19.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló
1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kihirdetve: 2013. szeptember 19.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2013.(IX. 19.) önkormányzati  rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 1/2013.(II.20.) önkormányzat rendelet módosítá-

sáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.) pontjában  és  (2) bekez-
désében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tör-
vény alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásától kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben 
foglaltakra-  Izsák Város Önkormányzatának 2013. évi költ-
ségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 

1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet( a továbbiakban: R.) 
2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének
főösszegét 1.198.326  ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét
 1.198.326  ezer forintban,
b) költségvetési kiadás  összegét     
 1.198.326  ezer forintban 
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetéséből a kötelező feladatok 

ellátását biztosító előirányzat főösszege:     1.135.177 ezer 
Ft.
(3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak előirányzata: 

63.149 ezer Ft.
2.§
A R. 3.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek 

főösszege 1.198.326 ezer forint,melynek forrásonkénti, illetve 
működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. 
számú melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek 

támogatás összege 376.944 ezer Ft, melynek részletezését a 
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
3.§
A R. 4.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak 

előirányzatait a képviselő-testület az  alábbi részletezéssel 
határozza meg:
Megnevezés:     
Működési kiadások előirányzata összesen: 
 540.015  ezer Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:  176.678  ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 46.191  ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 208.966  ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 88.103  ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások: 10.000  ezer Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatokból önként vállalt 

feladatokhoz (Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, 
mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, mél-
tányossági ápolási díj kapcsolódó előirányzatok főösszege: 
63.149 ezer Ft, melyből
a.) személyi jellegű juttatások: 13.846 ezer Ft.
b.) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 3.399 ezer Ft.
c.) dologi és egyéb folyó kiadások 31.090 ezer Ft
d.) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.814 ezer Ft
e.) egyéb működési célú támogatások 10.000 ezer Ft
(3) Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak 

előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel 
határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
 415.929 ezer Ft
Ebből: beruházások 387.603 ezer Ft
felújítások   14.602 ezer Ft
egyéb felhalmozási kiadás 1 3 . 7 2 4 

ezer Ft (4) Az önkormányzat 2013. évi beruházási és felújítási 
kiadásait feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a 
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
4.§
A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költség-

vetésének bevételi főösszegét 1.163.872  ezer Ft-ban határozza 
meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. 
számú melléklet tartalmazza. 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költség-

vetésének kiadási főösszegét 613.427 ezer Ft-ban határozza 
meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 188.071 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás 33.094 ezer Ft,
    - munkaadót terhelő járulék és szociális
      hozzájárulási adó 8.751 ezer Ft.
   - dologi és egyéb folyó kiadások 36.817 ezer Ft
   - ellátottak pénzbeli juttatásai 88.103 ezer Ft.
   - egyéb működési célú támogatás 10.000 ezer Ft
   - tartalék  10.047 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások 426.815 ezer Ft, melyből
    - beruházások 387.603 ezer Ft
    - felújítások 14.602 ezer Ft

    - fejlesztési célú céltartalékok: 24.610 ezer Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 5 fő
(4) A (2) bekezdésben a.) pontjában szereplő előirányzatok 

közül önként vállalt feladathoz 
( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, mél-

tányossági ápolási díj) kapcsolódik:22.191 ezer Ft, melyből
      - személyi juttatás 5.314 ezer Ft
      - munkaadót terhelő járulékok és szociális
        hozzájárulási adó: 1.270 ezer Ft
      - dologi és egyéb folyó kiadások 793 ezer Ft
      - ellátottak pénzbeli juttatásai 4.814 ezer Ft
      - egyéb működési célú támogatás 10.000 ezer Ft.
(5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet, 

az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését a 6. 
számú melléklet tartalmazza. 
5.§
A R. 7.§ - a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi 

költségvetésének bevételi főösszegét 131.502 ezer forintban 
határozza meg, melynek részletezése a következő:
    -  fenntartói finanszírozás 131.502 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi 
költségvetésének kiadási főösszegét 131.502 ezer forintban 
határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra 
használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás  63.302 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 

16.262 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 51.938 ezer Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 19 fő, melyből köztisztviselő 

16 fő.
6.§
A R.8.§- a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési 

Központ 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
192.779 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése 
a következő:
a) működési bevételek:  179.055 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel  11.000 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj 9.000 ezer Ft
                    egyéb sajátos bevétel 2.000 ezer Ft
- előző évi pénzmaradvány átvétele: 1.147 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás  168.690 ezer Ft
b) felhalmozási célú bevétel: 11.942 ezer Ft
    - ebből: támogatás (pályázati) 11.942 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Köz-

pont 2013. költségvetésének kiadási főösszegét 192.779 ezer 
forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások 179.055 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás:  64.352 ezer Ft
    - munkaadót terhelő járulék és 
 szociális hozzájárulási adó 17.086 ezer Ft
    - dologi és egyéb folyó kiadások  97.617 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások 13.724 ezer Ft
- ebből: egyéb felhalmozási kiadás 13.724 ezer Ft
(3) Az intézmény 2013. évi működési kiadásainak címenkénti 

bontását a 8. számú melléklet tartalmazza, az engedélyezett 
létszám: 34 fő.
(4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz ( Általános 

iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadá-
sok előirányzata: 41.054 ezer Ft, melyből:
- személyi juttatás: 8.844 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.213 ezer F
- dologi és egyéb folyó kiadások: 29.997 ezer Ft
- engedélyezett létszám: 7 fő
7.§
A R. 10.§ - a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét  
13.639 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése 
a következő:
      - fenntartói finanszírozás  13.639 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 13.442 
ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és rész-
letezése az alábbi:
a) személyi juttatás 10.266 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és 
szociális hozzájárulási adó 2.587 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 786 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 5 fő.
8.§
A R.11.§.- a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2013. évi költségve-

tésének bevételi főösszegét 16.842 ezer Ft-ban határozza meg, 
melynek részletezése a következő:
a.) intézményi működési bevétel( intézményi térítési díj) 

1.000 ezer Ft,
b.) fenntartói finanszírozás 15.842 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az idősek Klubja 2013. évi költség-
vetésének kiadási főösszegét 16.842 ezer forintban határozza 
meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi kiadás 5.684 ezer Ft,
b) munkaadókat terhelő járulék és
    szociális hozzájárulási adó 1.505 ezer Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadás 9.673 ezer Ft.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
Záró rendelkezések
9.§
Ez a rendelet 2013. szeptember 23. napján lép hatályba.
I z s á k, 2013. szeptember 17.

Mondok József polgármester
 Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Kedvezményes ECDL vizsgafelkészítő 
tanfolyam indul Izsákon

(Felhasználói szintű számítógépes ismeretek)

Kedvezményes ECDL vizsgafelkészítő tanfolyam indul 
Izsákon, felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
megszerzésére.
A TÁMOP 2.1.2 projektbe bekapcsolódott képzőin-

tézmény most olyan konstrukciót kínál az érdeklődők 
számára, mellyel a ma már elengedhetetlen alapinfor-
matikai kompetenciák könnyen megszerezhetőek. Az 
ECDL vizsgafelkészítő programunk négy moduljának 
elsajátításával a résztvevők olyan informatikai alapkész-
ségek birtokába jutnak, melyekkel új lehetőségek nyílnak 
meg számunkra a munkaerőpiacon.
A 104 órás képzés keretén belül szövegszerkesztést, 

elektronikus dokumentumkészítést, internet használati 
ismeretkeket tanulhatnak a jelentkezők, valamint meg-
ismerkedhetnek az operációs rendszerekkel, valamint az 
információs és kommunikációs technikákkal. 
A képzés keretén belül közel 100 fő oktatására nyílik 

lehetőség, 20 fős csoportokban. 
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki 

nem áll középiskolával, vagy felsőoktatási intézménnyel 
tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. (kivételt képeznek 
a költségtérítéses képzésben résztvevők) Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!
Tanfolyam díja: Egyszeri regisztrációs díj (1.800.-Ft), 

amely összeget a tanfolyam sikeres teljesítésével vissza-
térítjük hallgatóink számára!
A tanfolyam helyszíne: Izsáki ÁMK Általános Iskolája
A program teljes időtartama 104 óra. Heti 1x4 vagy 2x4 

óra, a kora esti órákban, 16:40-20.00 óráig. A csoportok 
indítása folyamatosan történik. 
A tanfolyamra való jelentkezés feltétele a regisztráció!
Regisztrálni és érdeklődni lehet munkanapokon 8.00-

16.00 óra között Izsák Város Polgármesteri Hivatal 
Titkárságán Krasznai Szilviánál a 76/568-063-as tele-
fonszámon, vagy személyesen.

Kedvezményes 
idegen nyelvi 

képzés indul Izsákon
(Angol – Német kezdő – haladó)

Kedvezményes idegen nyelvi képzés indul Izsákon 
angol és német nyelvből kezdő és haladó szinten. 
A TÁMOP 2.1.2 projekt alapvető célja a felnőtt 

lakosság munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek 
növelése. 
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
- Képes a megértést segítő technikákat alkalmaz-

ni,
- Képes az ismeretlen szavak jelentésére követ-

keztetni,
- Az elbeszélő technikák ismerete alapján képes 

egyszerű interakciókra, képes a beszélők motivá-
cióját megérteni, 
- Képes feltevéseit kifejezni, következményeket 

levonni, 
- Képes a mindennapi szükségletekhez kapcsolódó 

nyelvi kifejezéseket alkalmazni
- Képes egy beszélgetést elkezdeni, fenntartani, 
- Képes megérteni és használni a mindennapi sza-

vakat, kifejezéseket, fordulatokat.
A képzés hossza 60 óra, heti 2x3 órában, 20 okta-

tási nap keretén belül, 12 fős csoportokban, várha-
tóan a kora esti órákban. A tananyag és a tankönyv 
biztosított a tanulók számára. A csoportok indítása 
a folyamatosan történik. 
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, 

aki nem áll középiskolával, vagy felsőoktatási in-
tézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. 
(kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben 
résztvevők)
Tanfolyam díja: Egyszeri regisztrációs díj (1.200.-

Ft), amely összeget a tanfolyam sikeres teljesítésé-
vel visszatérítjük hallgatóink számára!
Szükséges a képzésen való aktív, legalább 80 %-os 

részvétel, valamint a modulzáróvizsga követelmé-
nyeinek legalább 60%-os teljesítése.
A tanfolyamra való jelentkezés feltétele a regiszt-

ráció!
Regisztrálni és érdeklődni lehet munkanapokon 

8.00-16.00 óra között Izsák Város Polgármesteri 
Hivatal Titkárságán Krasznai Szilviánál a 76/568-
063-as telefonszámon, vagy személyesen.
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Később szőlő is került a kádba...

Generációs szüretNéptánc Hírmondó
2013. október

Hagyományőrző Szüret
Tanuljunk újra ünnepelni! A 

Sárfehér Néptánc Egyesület 
jelmondata változatlan maradt 
szeptember utolsó hétvégéjére 
is. Ennek szellemében szervez-
tük meg egész napos hagyo-
mányőrző szüreti programunkat 
a Sárfehér Napok péntekjére. A 
négy fogaton, melyekkel Góhér 
Zoltán telephelyéről indultunk 
Kovács András sárfehér szőlő-
ültetvényére, háromtól nyolcvan 
éves korig foglaltak helyet a szü-
retelők. Autentikus magyar nép-
dalokat énekeltünk útközben a 
Suttyomba együttes tagjainak 
kíséretében. A területhez érve 
hamar kialakultak a brigádok, 
majd ekkor a Nyugdíjas Klub 
tagjai megmutatták a fiatalabb 
generációnak a szőlőszedés 
csínját-bínját, akik közül so-
kan most vettek részt először 
szüreten. Nem maradtak el az 

ilyenkor szokásos mókázások 
sem. Házigazdáink étellel, itallal 
kínáltak bennünket a munka 
végeztével, akiktől nótázással, 
tánccal köszöntünk el. A telep-
helyre visszaérve a sparhelten 
sülő friss lángos illata csalogatta 
a szüretelőket és programhoz 
akkor csatlakozókat. Miután a 
nagy kád szőlőt a fiatalok le-
darálták, kezdődött a préselés, 
majd a mustkóstolás. A helyben 
készült igen finom bográcsos va-
csora után indult a hajnalig tartó 
mulatság. Közben a szőlő leve is 
edényekbe került, remélhetőleg 
jövőre jó pár táncház hangula-
tát megalapozza majd… Közel 
100 fő részvételével lezajlott 
programunk a civil összefogás 
erejét példázza. Köszönet min-
denkinek a sok-sok munkáért és 
a részvételért! 

Szöveg és fotó: 
Dudás László

Hagyományos szüret, hagyományos puttonyozással és fiatalokkal
Generációs találkozásnak is 

nevezhetnénk azt a „látvány”, 
még inkább látványos szüretet, 
amit Góhér Zoltán és családja 
szervezett szeptember 27-én 
délutánra. Ebéd után gyülekez-
tünk, majd egy kis lélekmele-
gítő után feldíszítettük azokat 
a lovaskocsikat, amelyekkel 
kikocsikáztunk a szőlőbe, zene-
szó kíséretében. Hagyományos 
szőlőfeldolgozás volt a célja e ta-
lálkozásnak, kézi szüreteléssel, 
darálással, préseléssel. Főleg a 
gyerekek kedvéért vágtunk neki, 
hogy ők is megismerkedjenek 
azzal a technológiával, ahogy 
régen történt a szüret és a sző-
lőfeldolgozás. Élmény volt látni 
azt a 3 éves kislányt, aki nagyon 
örült annak ahogy kis vödröcs-
kéje megtelik szőlővel. Ennek a 

gyereknek bizonyára bevésődött 
az emlékezetébe, hogy a kis vöd-
rét nemcsak homokozásra lehet 
használni.
Amikor megtelt a szőlős kád, 

jó hangulatban elbúcsúztunk a 
szőlő tulajdonosától, vendég-
látónktól Kovács Bandikától 
és családjától. Ezt követően 
visszakocsikáztunk Góhér Zol-
tán telephelyére, ahol a férfiak, 
gyerekek daráltak, préseltek, a 
hölgyek pedig a harapnivalóval 
szorgoskodtak. Igen jó hangu-
latban telt a délután, már csak 
azért is, mert örömmel vettük 
tudomásul, hogy igenis vannak 
jó érzésű fiatalok, akik min-
dent meg fognak tenni annak 
érdekében, hogy boldog, vidám 
életet biztosítsanak utódaiknak. 
Látva azt a vidámságot, össze-

tartást amit ezen a délutánon 
tapasztalhattunk, biztosak le-
hetünk benne. Annak ellenére 
volt ez így, hogy korban igen 
nagy volt a résztvevők között a 
különbség, ám a közös szándék 
eggyé kovácsolt bennünket. Na-
gyon jó, hogy így történt, mert 
ez volt a cél.
Mi, nyugdíjasok köszönjük, 

hogy részesei lehettünk ennek 
az egységnek. Kívánjuk Zolinak 
és családjának, hogy még sokáig 
szervezzenek ilyen összetartó, 
hangulatos bulikat. Meg fog érni 
az a gyümölcs, ami most érőben 
van. Már akkor megérte ez a  
délután, ha a megjelentek szere-
tettel gondolnak egymásra.
Gratulálunk és köszönjük: a 

résztvevő 11 nyugdíjas nevében 
Árvai Istvánné

BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK A SZENNYVÍZ TISZTÍTÁSI 
RENDSZER AUTOMATIKUS BIOTECHNOLÓGIAI BEAVATKOZÁS 

VEZÉRLŐ TECHNOLÓGIA KIFEJELSZTÉSE A MULTIPROJEKT Kft-nél

Az Új Széchenyi Terv K+F 
támogatási projekt keretében 
befejezéséhez közeledik az 
automatikus, szennyvízkeze-
lő rendszer megvalósítása a 
MULTIPROJEKT Kft-nél.
A kifejlesztett megoldás al-

kalmas különféle ipari szenny-
víz kibocsátóknál a szennyvíz 
minőségének ellenőrzésére, 
az adott biológiailag tisztít-
ható szennyvízre jellemző 
előkezelésére, a mért szenny-
víz-paraméterek adatgyűjtését 
és feldolgozását végző számí-
tógépes adatbázis kezelő köz-
pontba való továbbítására.
A rendszer prototípusa az 

Izsák-Orgovány csatornaháló-
zat kiválasztott ipari szenny-
víz-kibocsátó helyén, valamint 
az izsáki szennyvíztisztító te-
lepen kerül megvalósításra.
Az Orgoványi AKPEDÓ Kft. 

sörüzemének szennyvizére 
kifejlesztett egység a szenny-
víz minőséget automatikusan 
érzékeli. A PLC vezérlési au-
tomatika az ipari szennyvízre 
jellemző paraméterek beállí-
tott határértékének túllépése 
esetén jelzést ad a beavatko-
zásra. A beavatkozás hatá-
sát ellenőrzi, és a megfelelő 
szennyvíz minőség elérésekor 
a szennyvíztisztítóra vagy a 
csatornahálózatra a feladást 

engedélyezi. A mért paramé-
tereket rögzíti és továbbítja az 
izsáki szennyvíztelepén lévő 
diszpécser központba.
Az érzékelő és helyi beavat-

kozás vezérlő egység mobil 
kivitelben került kifejlesztésre 
kontinerizált kivitelben. Így 
gyorsan, egyszerűen kivite-
lezhető, telepíthető, illetve 
áttelepíthető. Ez a mobil meg-
oldás lehetővé tette, hogy a 
fejlesztési projektben olyan 
megoldás is megvalósítható 
legyen, amelynél a szennyvíz-
minőség érzékelése az ipari 
szennyvíz kibocsátás helyén, 
a települési szennyvíztisztító 
védelmére történő beavatko-
zás pedig a szennyvíztisztító 
telepen történjen. Ez az Izsáki 
Garabanciás Kft. sajtüzemi 
szennyvizénél a mobil rendszer 
áttelepítésével valósítható meg. 
Ebben az esetben a sajtüzemnél 
az ipari szennyvíz, baktérium-
készítménnyel helyben beol-
tásra kerül, kihasználva a csa-
tornahálózat térfogatát és a víz 
tartózkodási idejét. Az érkező 
szennyvíz minősége a szenny-
víztelepen is ellenőrzésre kerül. 
Amennyiben a vízminőség a 
határértékeket még meghaladja 
egy terelőzsilip automatikusan 
külön kezelőtérbe irányítja a 
szennyvizet további kezelésre. 

A vízminőség ellenőrzése 
mellett végzett előkezelést 
követően a vezérlőrendszer 
a kommunális tisztítóra adja 
fel az előkezelt szennyvizet. 
Az érzékelő műszerek adatait 
az automatikus monitoring 
rendszer a szennyvíztelepi 
központi adatgyűjtő és kezelő 
számítógépre juttatja adattá-
rolásra, adatkezelésre.
A GOP projekt keretében 

megvalósított technológiai 
megoldás és rendszer előnyös 
mind az ipari szennyvízki-
bocsátó üzemeknél, mind a 
csatornahálózat és szennyvíz-
tisztító telepek üzemeltetői 
számára a tisztítási technoló-
gia intenzifikálása, az automa-
tikus vízminőség ellenőrzés 
és monitoring szolgáltatás 
révén. Hozzájárul a környezet 
szennyezőanyag terhelésének 
csökkentéséhez, a szenny-
vízkezelés hatásfokának nö-
veléséhez és a hatékonyabb 
vízminőség ellenőrzéshez.

Multiprojekt Kft.
1111 Budapest, Bartók Béla 

u. 30.
Tel:  (00-36)-424-0214
Fax: (00-36)-1424-0151

A májusban Izsákon rendezett 
Hungarikum Borok és Pezsgők XII. 
versenyének ünnepélyes eredmény-
hirdetése a XXIX. Izsáki Sárfehér 
Napok ünnepköszöntő program-
jában volt, ahol Petrányi Gábor 
izsáki fiatalember a Hegyközségi 
Tanács különdíját vehette át, mint 
a legifjabb - kiváló minőségű Arany 
sárfehér bort előállító - borász. 
Öröm azzal szembesülni, hogy 
vannak olyan fiatalok, akik ilyen 
szinten érdeklődnek a borászat, s 
benne a helyi fajta iránt. Különösen 
a Sárfehér ünnepén, ezért kicsit 
közelebbről is bemutatjuk a kitün-
tetett fiatalembert.
- A kiskőrösi Petőfi Sándor Evan-

gélikus Kertészeti Szakközépiskola 
12-dik osztályába járok. A tavaly 
úgy döntöttünk az osztállyal, hogy 
megcsináljuk az osztály borát, még-
pedig 2012-es évjáratú Arany sárfe-
hérből – meséli Gábor. Nagyapám 
szőlőjéből 130 kilónyit dolgoztunk 
fel, reduktív eljárással. Saválló tar-
tályban erjesztettük, majd 60 litert 
lepalackoztunk.

- Minden osztálytársa részt vett a 
munkában?
- Valójában osztályfőnökünk Filus 

János és Eiler Márk osztálytársam 
voltak a fő segítők.
- Mi lett a lepalackozott bor sor-

sa?
- Osztálykirándulásokon és egyéb 

alkalmakból ajándékként adtunk 
belőle azoknak, akik valamiben 
segítették az osztályt.
- Lesz-e folytatás?
- Igen, idén is készült Arany sárfe-

hér és Generosa bor, s természete-
sen ezeket is elvisszük versenyekre. 
Egyébként eddig még ezüstéremnél 
nem kaptunk rosszabbat.
Gábor elmondta, hogy élethivatá-

sának tekinti a borászatot, benne 
az Arany sárfehérrel való foglalko-
zást, s nagyon boldog lenne, ha az 
Arany sárfehér Pezsgő és Borrend 
tagjainak sorába kerülhetne. Azt 
gondolom, ennek aligha lesz akadá-
lya, hiszen nagy szükség van a helyi 
értékek iránt elkötelezett fiatalokra, 
s Gábor ilyen, tehát ott a helye! 

-tetézi-

A díjat Oreskó Imre, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 
elnöke adta át

Ifjú borász sikere
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Három évtized a közös asztal körül

A címbeli közös asztal ez esetben 
nem feltétlen terített asztalt jelent 
(bár az sem volt ritka, a most szü-
letésnapot ünneplő baráti közösség 
életében), hanem ping pong asztalt. 
Az 1983-ban alakult izsáki Ping 
Pong Baráti Klub tagjai október 9-
én gyűltek össze egy születésnapi 
estre az Iparosok Székházában, 
hogy stílusosan, egy megterített 
ping pong asztal mellett emlékez-
zenek az elmúlt három évtized 
közösen megélt élményeire.
A meghívó első mondata így 

szólt: „Gondoltátok? Gondol-
tuk-e a kezdetekkor, hogy ilyen 
gyorsan eltelik harminc év?” S 
talán azt sem gondolták a tagok, 
hogy olyan erős baráti közösség-
gé válnak, amelyet az idő sem 
szór szét, inkább összekovácsol. 
Olyan csapattá, amely ma is 
egyben van kiegészülve a később 
csatlakozókkal. Mint elmondták 
soha semmi politikai, vagy egyéb 
nézetkülönbség e közösséget meg 
nem osztotta. Büszkék arra az 
értékre amit ez a baráti összetar-

tozás jelent ebben az egymáson 
átlépő világban, ahol sajnos igazi 
ritkaságnak számít az ilyen. 
A születésnapi esten felidézték 

a kezdeteket, miként indította 
Kovács László (aki ifjúkorában 
profi játékos volt) és Zeke Károly 
a klubot, melyhez akkor csatlako-
zott Vízi Mátyás, dr. Hauzmann 
János, dr. Horváth Csaba, Birkás 
Menyhért, dr. Mezei Gyula, Háló 
Pál, Lakatos Jenő, Fekete Ferenc. 
Majd a későbbiekben dr. Rigó 
Zsolt, Losonczi Mihály, Losonczi 
Gábor, Kalmár Ferenc, dr. Nagy 
Imre, s a legújabb tag Bagócsi 
Károly, aki pont úgy otthon van 
már a csapatban mint a régiek. S 
van egy pártolótagjuk is, Fazekas 
János személyében. 
A három évtized alatt meg-

számlálhatatlan ping pong csatát 
vívtak egymás között és vidéki 
csapatokkal. Köztük a Honvéd 
Kórház ping pongosaival. Manap-
ság pedig a csengődiekkel vívnak 
meg rendszeresen. E találkozók 
zömében izsáki győzelmekkel 

végződtek – tájékoztattak, hoz-
zátéve, hogy csakis a történeti 
hűség kedvéért említik fel ezt... 
Az emlékező esten számtalan 
vidám történetet idéztek fel a 
klubtagok, egyebek mellett arról, 
miként húzták egymást egy-egy 
győzelem, vagy vereség kapcsán. 
Megidézték a bajnokavatókat, de 
a kártyacsaták, vagy a közös csa-
ládi vacsorák élményei sem ma-
radtak ki a múltidézésből. Ahogy 
a helyszínek sem. A kezdetekkor 
a vasút melletti pincénél volt a 
bázis (ahol szívesen fogyasztották 
az általuk „Zeke-könnye” névre 
keresztelt ottani bort), majd 
Uzovics, a ládaüzem, a sportcsar-
nok következett, s most öt éve 
az iparos székházat bérlik. Ahol 
szerdánként a régi lendülettel 
pattogtatják a kaucsuklabdát, s 
cinkelik egymást egy-egy elron-
tott szerva, vagy játszma okán. 
Évfordulójuk kapcsán mi mást 
is kívánhatnánk, mint még jó 
néhány hasonló évtizedet!

-tetézi-

A mézpálinka izsáki őre
Szeptember 7-én Lehócz-

ki Tímea mézkirálynő, 
a bajai Szent Ambrus 
Mézlovagrend lovagjává 
avatta Foris Sándort. Az 
avatás alkalmából titulust 
is kapnak az avatottak, 
Sándor a mézpálinka őre 
lett. Akik ismerik Sanyi 
mézét és pálinkáját, bizo-
nyosan nem csodálkoznak 
ezen. A lovaggá avatás 
Sándor méhészeti mun-
kájának szép elismerése. Erről 
kérdeztem először.
- Nyilván örömmel fogadtad a 

hírt, hogy lovaggá ütnek.
- Természetesen, hiszen ez egy 

komoly elismerése a munkámnak, 
amelyről megyei vezetőnk azt 
mondta, hogy ahogyan én mé-
hészkedem, azt tanítani kellene. 
Mivel meghívtak a lovagrendbe 
hihetem, hogy nemcsak udvari-
asságból mondta ezt.
- Mikor kezdtél méhészkedni, 

egyáltalán van-e ennek hagyomá-
nya a családban?
- Hagyománya nincs, én vagyok 

az első méhész a családunkban, 
pontosabban mi vagyunk Irénké-
vel, mivel ő is beleszeretett ebbe 
a szép tevékenységbe. Annyira 
szeretjük a méheket, hogy szinte 
egyenként megsimogatnánk őket, 
ha lehetne. Egyébként tíz éve 
kezdtünk méhészkedni. Ekkor 
hagytuk abba a szőlőtermesztést. 
Hat családdal indultunk, ma 
negyven van.

- Ez nyilván nem kis munkát je-
lent, pláne a vándorlásoknál.
- Így van, de kedvvel csináljuk 

ezért valójában nemcsak munka, 
hanem öröm is a méhekkel való 
bánás. A Dunántúlra szoktunk 
vándorolni évente kétszer. Tavasz-
szal és napraforgó virágzáskor.
- Gyakorta hallani arról, hogy 

egyre több betegség támadja meg a 
méheket, de említhetjük a felelőtlen 
permetezéseket is, mint komoly 
bajok okozóját.
- Az atkák ellen kell nagyon 

pontosan és alaposan védekezni. 
A rosszul időzített permetezések 
is sok pusztulást okoznak sajnos, 
ahogy az időjárás is tud bajt okoz-
ni. Mint például az idei hosszúra 
nyúlt tél. A pusztulások után 
újra kell építeni az állományt, s 
értelemszerűen termésre sem 
számíthatunk egy ideig.
- A lovagi cím megtiszteltetés, 

elismerés, de nyilván kötelmeket 
is jelent.
- Természetesen. Néhányat em-

lítek. A rendtársak irán-
ti olyan tisztelet, mint 
amilyet magamnak is el-
várok. Lehetetlent soha 
nem kérek tőlük, de én a 
lehetetlent is teljesítem, 
ha ők azt kérik tőlem. 
Példát mutatok minden 
méhésznek. A méhein-
ket tiszteletben tartom, 
biztosítom számukra a 
tiszta életfeltételeket. A 

lovagi esküben minderre 
fogadalmat is tettünk. Ez az eskü 
egyébként, ahogy a lovagi cím is, 
egy életre szól.
Foris Sándor két értékes méhé-

szeti könyvet is kapott munkája 
elismeréseként (egyiket korábban, 
a másikat a lovagi eskükor). Egy 
1795-ös és egy 1835-ös kiadású 
méhészeti szakkönyv névre szóló 
reprint kiadását. Sándorról az is 
tudható, hogy régi tagja az izsáki 
vadásztársaságnak, sőt 30 éve gaz-
dasági felelőse is. E felelősségteljes 
munkát olyan színvonalon végzi, 
hogy megkapta érte a Hubertusz 
Kereszt országos kitüntetés arany 
fokozatát. A méhészet és a vadá-
szat természetközelben tartja az 
embert. Ami jót tesz az egészség-
nek is. A lovagi eskü egy életre 
szól, s hogy ez hosszú távú legyen, 
ahhoz kell az egészség. Meg ahhoz 
is, hogy az idén ünnepelt 53-dik 
házassági évfordulójukat még szá-
mos, szeretetben és mézaratások-
ban is gazdag évforduló kövesse 
még.                                 -tetézi-

A Virágos Izsákért 
mozgalom idei kitüntetettjei

90 szál rózsa

Az alapítók (balról), s a kibővült, ma is együtt játszó csapat a harmincéves évfordulón

Juhász Sándorné

Mezei Károly

90 szál rózsa, meghatódott családtagok és a szintén megha-
tódott ünnepelt 

Németh Mihályné Bús Etelka 
szeptember 25-én töltötte be 90. 
életévét. A kerek évfordulót iga-
zi szeretetünnepség keretében 
ünnepelte a család, a rokonság 
és a városi nyugdíjas klub tagsá-
ga (Etelka néni hűséges tagja az 
Ezüst Gólya Klubnak).
Az állam és az önkormányzat 

jókívánságait Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző tolmácsol-
ta, majd a klubtársak egy-egy 
rózsaszállal - néhányan dallal, 
verssel - köszöntötték Etelka 
nénit. A család 90 szál rózsá-
ból formált csokrot nyújtott át 
a meghatódott édesanyának, 

nagymamának, dédmamának, 
aki kérdésünkre elmondta hos-
szú életét legfőképpen annak a 
nagy-nagy szeretetnek köszön-
heti, amellyel családja körül-
veszi. Ez adott és ad erőt férje 
elvesztésének elviseléséhez, s 
a korával óhatatlanul járó be-
tegségek leküzdéséhez. Ezt vá-
laszolta nemrégiben orvosának 
is, amikor a doktor örömmel 
konstatálta jelentős javulását. A 
szép évforduló alkalmából. Ol-
vasóink nevében is azt kívánjuk 
Etelka néninek, hogy még sok-
sok évet éljen ebben a megtartó 
szeretetben!

A lovaggá ütés ünnepi pillanata
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Izsák, Hunyadi u. 52. sz. alatti 
családi ház eladó! Érd.: 20/453-
6344
Izsák központi részén, a Fürst 

S. u. 3. szám alatti családi ház 
eladó. Érd.: 70-295-3477
Felújításra szoruló családi ház 

eladó a Fleming u. 6. szám alatt! 
T.: 06/30-575-3521
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Felújítások, építkezések, kerti munkák, 
barkácsolás. 

Nálunk ezekhez a munkákhoz szinte mindent 
megtalál, amire a házában, a ház körül, a kertjében 

szüksége lehet. 
Kérjük jöjjön el üzletünkbe személyesen, 
és tekintse meg több ezer termékünket. 
Tájékozódjon nagyon kedvező árainkról. 

Ne higgyen a hangzatos hirdetéseknek mi nem 
százalékokkal versenyzünk hanem a jó árakkal!! 

Így megpróbáljuk a környék legkedvezőbb árait kínálni 
kedves vásárlóinknak. 

Érdeklődni, árajánlatot kérni nem kerül semmibe, de 
kifizetődő!! 

Várjuk kedves vásárlóinkat, gyors, udvarias, 
szakértő kiszolgálással, 

jó parkolási lehetőséggel. 

Hétköznap 7-18-ig szombaton 7-12-ig. 
Tel.: 360-308 Izsák, Gábor Á. utca 1.

Születtek: Maráczi Vivien (anyja neve: Sörös Ágnes), 
Szlama Dominik (anyja neve: Sztana Szilvia), Berkó Iza-
bella (anyja neve: Sztakó Terézia), Patai Miriam Dzsesszika 
(anyja neve: Patai Vivien), Ivácson Viktor (anyja neve: Józsa 
Tímea), Ivácson Dávid (anyja neve: Józsa Tímea), Szabó 
Alice Molli (anyja neve: Süveg Andrea)

Házasságkötés: Konkoly Imre – Gugi Melinda, Árvai Zoltán 
– Józsa Kitti, Falusi István – Sárosi Imréné sz: Szabó Irma

Meghaltak: Csider Gábor  66 éves,  Izsák, Tavasz utca 8., 
Huszák Gyula 54 éves, Izsák, Katona J. utca 64., Hencz 
Istvánné sz: Fehér Teréz 81 éves, Izsák, Bajcsy-Zsilinszky 
utca 11.

Október 23. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:40: Terményáldás 2013.

Október 24. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Sárfehér Napok 2013. 
           I. (ism.)

Október 29. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
            testület üléséről

Október 30: szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről, 
           felvételről

Október 31. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Október 23-ai városi 
           ünnepség

November 6. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism,)
19:05: Sárfehér Napok 2013. 
           II.

November 7. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Sárfehér Napok 2013. 
           II. (ism.)

November 13. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Október 23-ai városi 
           ünnepség (ism.)

November 14. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó

Felhívjuk kedves Nézőink fi-
gyelmét, hogy novembertől, 
a téli időszámítás szerint, a 
szerdai és csütörtöki adások 18 
órakor kezdődnek.


