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Négy évtized Izsák futballjáért

Egészségnap az iskolában

Trianon-vasárnap

Mondok József ismét a Magyar Lovas 
Szövetség alelnöke lett

Május 26-án tartotta 
első ülését a Magyar 
Lovas Szövetség újabb 
négy évre megválasztott 
elnöksége Lázár Vilmos 
elnök vezetésével, ahol 
az időszerű kérdések 
mellett személyi kér-
dések is szerepeltek a 
testület napirendjén.
Lázár Vilmos elnök 

javaslata alapján a jö-
vőben - a korábbi kettő 
helyett - három alelnöke 
lesz a Magyar Lovas Szö-
vetségnek. Dr Sótonyi 
Péter, Mondok József 
és Szotyori Nagy Kristóf 
kapott alelnöki megbí-
zatást - tudtuk meg az 
elnökségi ülést követően 
dr. Fehér Károlytól a 
szövetség kommuniká-
ciós igazgatójától. 
Az ülést követően Mon-

dok Józsefet kérdeztük, 
aki 1998 óta Izsák város 
polgármestere, s régi 

motorosnak számít a 
lovassportunkban is, 
hiszen - polgármesteri 
teendői mellett - 1997-
től az Izsáki Sárfehér 
Sportegyesület elnöke, 
1998-tól a Magyar Lovas 
Szövetség Fogathajtó 
Szakbizottságának tag-
ja, 2005-től a Magyar 
Lovas Szövetség elnök-
ségi tagja, a Fogathajtó 
Szakbizottság elnöke. 
2004-ben a kecskeméti 
Négyesfogathajtó Világ-
bajnokság versenyigaz-
gatójaként a nagy sport- 
és közönségsikert hozó 
rendezvényt irányította. 
2007-től az OTP Bank 
Lovas Világkupa szerve-
ző bizottságának társel-
nöke az első nemzetközi 
színvonalú fedettpályás 
lovas sportverseny egyik 
megálmodója és szerve-
zője. Főszervezője volt 
a 2009. évi 2-es vb-nek, 
a 2013. évi sikeres 4-es 
fogathajtó Eb-nek, mely 
Izsákon került megren-
dezésre és a szervező 
bizottság elnökeként 
már a 2014. évi 1-es 
fogathajtó vb. sikeres 
előkészítésén dolgozik 
összeszokott csapatával. 

A ma már határokon 
átívelő Nemzeti Vágta 
előkészítő és lebonyolító 
stábjának tagja. 2006-tól 
a Bács-Kiskun megyei 
Lovas Szövetség elnöke 
is volt, azonban man-
dátuma lejártát követő-
en most májusban már 
újabb négy évre nem 
vállalt jelöltséget, átad-
ta a stafétabotot ezen a 
téren Ladányi Kovács 
Zoltánnak. 
– Gratulálunk az újbóli 

alelnöki megbízatásá-
hoz, mi a konkrét területe 
a szövetségben - kezdtük 
beszélgetésünket.
– Köszönöm a gratu-

lációt. Az új felállásban 
- korábban két alelnö-
ke volt a szövetségnek, 
most három – az én meg-
bízatásom továbbra is a 
fogathajtó szakág és ren-
dezvényei felügyelete, 
irányítása és a szövetség 
programjának sikeres 
végrehajtásához a már 
meglévő együttműködő 
kapcsolataink továb-
berősítése. Mindezt az 
elnökkel együttműköd-
ve teszem.

Folytatás a 2. oldalon.

Katus Attila jól megmozgatta a gyerekeket, majd a 
nevével fémjelzett Vitál Konyha egészséges ételei-

ből is adott egy kis kóstolót az érdeklődőknek

Az év vége közeledtét 
is jelezte az a játé-
kos délelőtt, melyet 
„Egészségnap” elne-
vezéssel rendeztek a 
tanév utolsó hetének 
szerdáján az iskola 
tanulóinak, a sport-
csarnokban és annak 
udvarán. 
A program keretében 

Katus Attila többszö-
rös Európa és világ-

Mondok József polgármester ajándékkal köszön-
tötte Lezsák Levente lovas trénert, aki a bemutató 
kapcsán a lovakkal kapcsolatos hasznos ismeretek-

ről is beszélt a gyerekeknek

bajnok fitnesz ver-
senyző, személyi edző 
mozgásórát, Lezsák 
Levente lovaskasz-
kadőr pedig látvá -
nyos lovasbemutatót 
tartott a gyerekek-
nek, akik igen nagy 
tetszéssel fogadták a 
programokat. 
Mint Gera Árpádné 

igazgatónő elmond-
ta, a nap költségeit 
pályázati pénzből fi-
nanszírozták.

Istentisztelet keretében 
emlékeztek a trianoni bé-
kediktátum aláírásának 
évfordulójára június 15.-
én a református temp-
lomban. Az emlékezésen 
dr. Bogár László közgaz-
dász mondott beszédet, 
aki Trianonra mint egy 
csaknem ezer éves törek-
vés kiteljesedésére utalt, 
amely még a mai napig is 
zajlik. „Aligha lesz valaha 
olyan magyar, akinek 
Mohács és Trianon ne 
azt a nagy történelmi drá-
mát idézné fel, amelynek 
során a magyarság most 
már fél évezrede olyan lej-

tőn halad lefelé, amelyen 
elveszteni látszik anyagi, 
fizikai, lelki, erkölcsi, 
szellemi értékeinek egy-
re nagyobb hányadát.” 

- hangsúlyozta Bogár 
László. Az emlékbeszédet 
megtekinthetik az ITV 
műsorán június 25-én és 
július 2-án.

Ungor Pál – közkele-
tűen „az Ungor Pali”, 
vagy ahogy a gyerekek 
szólítják, „Palibá” – ne-
vét hallva, szinte biztos, 
hogy elsőként minden-
kinek a helyi foci jut 
eszébe. Azon belül is az 
ifjúsági futball. Nem vé-
letlenül, hiszen Pali neve 
és személye az elmúlt 
négy évtizedben elvá-
laszthatatlanul összefo-
nódott Izsák labdarúgá-
sával, a helyi utánpótlás 
nevelésével, a serdülők 
és ifik edzésével. Fiatal 
generációk sora ismer-
kedett meg keze alatt a 
népszerű sportág tudni-
valóival. Emellett kiváló 
szobafestőként is ismer-
hetjük, hiszen kenyérke-
reső foglalkozása ez, és 
éppen ennek köszönhető, 
hogy gyakorta festékfol-
tos ruhában érkezik az 
edzésekre, mert munka 
után ugyan kinek van 
ideje öltözgetni. Mielőbb 
a pályán kell lenni! A 
foci egy csillapíthatat-
lan szenvedély számára, 
melynek kezdetéről kicsit 
álnaív módon kérdezem 
a négy évtizedet összegző 
beszélgetésünkkor. Ál-
naívan, hiszen valamikor 

együtt ministráltunk (s 
bizony a Marosi Izidor 
plébános és több lelkes 
fiatal káplán keze alatt 
szerzett egykori szép mi-
nistránsélményeket ma 
is szívesen emlegetjük), 
s a misék után együtt 
rúgtuk a bőrt társaink-
kal, a mai Sárfehér óvoda 
helyén állt, s akkori-
ban „Háromszög”-nek 
nevezett füves terüle-
ten. Tehát tudom, hogy 
kisgyerekként is igen 
nagy odaadással focizott, 
lényegesen nagyobbal 
mint mi, többiek. Fel is 
idézem ezt beszélgeté-
sünk indításakor.
– Valóban, mióta az 

eszemet tudom, szere-
tem a focit – mondja 
Pali. A ministránsfoci 
után kicsit komolyabb 
időszak következett, az 
ifiben játszottam Krasz-
nai Pista bácsi keze alatt. 
Aztán a körülményeim 
úgy alakultak, hogy a 
versenyszerű focit abba-
hagytam.
– Ám mégis fociközel-

ben maradtál. Hogyan 
kezdtél el foglalkozni az 
utánpótlás neveléssel?
– Valóban, ezután sem 

hagytam el a pálya kör-

nyékét. Kijártam a mec-
csekre, sőt az edzéseket 
is gyakorta látogattam. 
Az 1970-es évek elején 
aztán úgy alakult, hogy 
feltették nekem a kér-
dést, nem volna-e ked-
vem a serdülőkkel foglal-
kozni. Hát persze, hogy 
igent mondtam. Komoly 
támogatást kaptam a 
toborzáshoz az iskolától, 
személy szerint Szabó 
Ferencné igazgatónőtől 
és Prikidánovics Lukács 
testnevelőtől. Tanórában 
ment akkoriban a fociok-
tatás, 60-70 gyerekkel 
foglalkoztam egyszerre. 
Télen a tornateremben, 
jó időben pedig kint a fo-
cipályán. Úttörő olimpiá-
kon, különböző tornákon 
szerepeltünk sikerrel. 
Nyári focitáborokat szer-
veztünk. Utóbbiakhoz 
komoly segítséget kap-
tunk az állami gazdaság-
tól, annak húsüzemétől.
– Csupán a foci szere-

tete nem elég ehhez a 
munkához, a gyerekeket 
is nagyon kell szeretni, 
hiszen e nélkül aligha le-
het velük bánni, érdemi 
munkát végezni.

Folytatás a 2. oldalon.

A csapat és Ungor Pál (az álló sorban balról a negyedik), aki immár négy 
évtizede dolgozik Izsák futballjáért
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Folytatás 1. oldalról.
– Nem unatkozik
– Hát arra nem nagyon van időm, a 

napi polgármesteri teendők mellett 
a közösség szolgálatát vállaltam fel 
közel két évtizede és legjobb szándé-
kom, tudásom szerint küldetésként 
teljesítem. A sikerek mellett vannak 
kisebb nagyobb gondok, problémák, 
de hol nincs! Ezeken igyekszem 
javítani. Mondhatom, amit elértem 
azt nem egyéni sikerként értem 
el és éltem meg, hiszen közösség 
nélkül nincs siker. Nyugodt szívvel 
elmondhatom, hogy remek kollégá-
im vannak a hivatalban, városunk 
intézményeiben és természetesen 
a sportéletben is. Ezekért a közös-
ségekért érdemes volt ezt a nemes 
küldetést vállalnom, mely nekem 
megadatott az életben.
– Sokszor az az érzése az Önt isme-

rő embereknek, hogy két végén égeti 
a gyertyát...
– Hú ezt még így nem fogalmazta 

meg senki, de van benne valami. Az 
igazság az, hogy a lehetetlent nem 
ismerem, a tehetetlenség meg dü-
hít. Egy szerencsém van, hogy nem 
vagyok az a típusú ember, aki nem 
tudna szót érteni olyan emberekkel 
akikkel esetleg nem azonos a véle-
ményünk, álláspontunk, de ez így 
természetes, hiszen nem vagyunk 
egyformák.
– 2014 évben volt és van, valamint 

lesz esemény bőven, akár a közélet-
ben, akár a lovassportban...
– Valóban, túl vagyunk egy sikeres 

hazai parlamenti és az európai uni-
ós parlamenti képviselőválasztáson 
és még előttünk az őszi önkormány-
zati választás. A sportban is túl 
vagyunk a fogathajtó szakági és a 

Mondok József ismét a Magyar 
Lovas Szövetség alelnöke lett Folytatás 1. oldalról.

– Legalább úgy szeretem a gye-
rekeket, mint a futballt, sőt még 
jobban is. Ezt ők is érzik, hiszen a 
„második apjuk”-ként emlegetnek, 
becsülnek, sőt szeretnek. Ez a leg-
nagyobb fizetség, amit kaphatok. 
Meg az, hogy a szülők szó nélkül 
elengedik velem több napos kirán-
dulásokra is a gyerekeket, mert 
mint mondják, nálam jó kezekben 
lesznek.
– Ha már a fizetségnél tartunk, 

tiszteletdíjad volt-e, van-e ezért a 
munkáért? Voltak-e edzőtársaid?
– Soha nem volt fizetésem, tár-

sadalmi munkában, a sport és a 
gyerekek iránti elkötelezettségből 
tettem a dolgom. Ma időnkét előfor-
dul, hogy kapunk ilyen-olyan mó-
don egy-egy jelképes összeget. De 
hangsúlyozom, soha nem vártam 
e munkámért fizetséget. Nekem a 
futball, s az, hogy annak szeretetét 
a gyerekeknek átadjam, nagyon 
fontos. Ezzel kelek, ezzel fekszem, s 
gyakorlatilag egyedül dolgoztam az 
eltelt negyven év alatt. Tizenhat éve 
kezdtük az ovifocit, ez is egy külön 
világ. Aranyosak, jópofák a kicsik de 
sok türelem kell hozzájuk.
– Nyilván egyfajta erkölcsi fizetség-

ként élted meg tanítványaid későbbi 
sikereit, meg azt is, hogy a megyei 
serdülő válogatott edzője voltál egy 
évtizeden át.
– Ez így van. Sok gyerekem került 

tovább, felnőtt csapatba, megyei, 
sőt országos szintre is eljutottak 
számosan. Közülük Jávorka Bandit 
említeném, aki Dunaújvárosban, 
majd Székesfehérváron állta meg 
kiválóan a helyét, s eljutott az NB 

Négy évtized Izsák futballjáért
megyei lovas szövetségi, valamint 
a Magyar Lovas Szövetség beszá-
moló és tisztújító közgyűlésein. A 
kiemelt nagyrendezvények előké-
szítése mellett - hazai rendezésű 
nemzetközi versenyek, Nemzeti 
Vágta előfutamai, majd országos 
döntő - Magyarország rendezi Izsák 
helyszínnel a VIII. Egyesfogathajtó 
Világbajnokságot szeptember végén 
a XXX. Sárfehér Napok kiemelt 
sporteseményeként és végül de-
cember első hetében a fedett pályás 
világkupa budapesti rendezvénye 
zárja az idei sorozatot.
– Izsák városa ismert ma már 

itthon és külföldön ...
– Köszönhető az itt élő emberek-

nek, korra nemre való tekintet 
nélkül, hiszen az izsákiak az itt élő 
vállalkozók befogadták a Sárfehér 
Napok rendezvénysorozatot, magu-
kénak érzik. Testvérvárosunkkal a 
német Strullendorfal jó együttmű-
ködés alakult ki az elmúlt évtized 
alatt és a fogathajtó versenyünk a 
Sárfehér Kupa nemzetközivé nőtte 
ki magát. A lovaspályánk pedig 
Eb. és vb. helyszín is lett az elmúlt 
években, köszönhető annak, hogy 
a meglévő infrastruktúrát fejlesz-
tettük, korszerűsítettük.
– Említette, hogy a harmincadik 

Sárfehér Napok rendezvényének 
előkészítésén dolgoznak mivel lenne 
elégedett
– Azzal, ha a vendéglátó város 

polgárai, valamint az ide látogató 
hazai és külföldi érdeklődök is 
elégedetten értékelnénk az idei 
évünk kiemelt rendezvényét és 
azzal búcsúzhatnánk, hogy jövőre 
újra ugyanitt találkozzunk. 

-baranyai-

I-be is. De természetesen büszke 
vagyok valamennyi „gyerekemre” 
függetlenül attól, hogy meddig 
jutottak el a fociban, vagy netán 
abbahagyták. Öröm volt velük 
dolgozni, s egytől egyig büszke va-
gyok rájuk. Az is igen szép szakmai 
elismerés volt számomra, hogy a 
megyei serdülők edzője voltam tíz 
évig, s talán az is mond valamit, 
hogy ez idő alatt megtörtént, hogy 
a teljes megyei csapatomat leigazol-
ták Dunaújvárosba.
– Nézzük most a jelent. 2012 óta 

Izsák a megyei harmadosztályban 
játszik, s immár te vagy a felnőtt 
csapat edzője is.
– Igen, egykori és közelmúltbeli 

serdülő és ifi játékosaim alkotják 
most a csapatot. Gyakorlatilag izsá-
ki játékosokból álló, valóban helyi 
együttes lép pályára hétről hétre, 
s elmondhatjuk, hogy egyre jobb 
eredményekkel. Van jövő ezeken a 
fiúkban. Van serdülő csapatunk is, 
őket Gréczi Gabi viszi.
– A felnőtt csapat edzése mellett 

azért az utánpótlástól sem szakad-
tál el. 
– A Bozsik Programot Gréczi 

Gabival csináljuk, valamint egy 
korosztályt Medgyesi Oszi visz. 
80-90 gyerekkel foglalkozunk az 
óvodáskortól felfelé. Gabi a szer-
vezeti, vezetési és adminisztrá-
ciós feladatokat végzi, én meg az 
edzéseket vezetem. Központi és 
önkormányzati támogatással fut 
ez a programunk.
– Nem kevés időt igénylő feladatot 

végzel immár negyven éve, ráadásul 
fizetség nélkül. A család támogatása 
nélkül ez aligha menne.

– Teljesen igaz. Annak idején szü-
leim teljes megértése és támogatása 
mellett élhettem szenvedélyemnek. 
33 év óta pedig párom, Kati hasonló 
hozzáállása ad erőt a munkához, 
ami csak így lehet teljes. Csak így 
lehet felhőtlenül dolgozni és örülni 
az eredményeknek. Ha nem volna 
háttértámogatás, már régen fel 
kellett volna adnom.
– Ahogy a beszélgetésünkből látom, 

feladásra továbbra sem gondolsz...
– Teljesen jól látod. Amíg értelmét 

látom, folytatni szeretném. Mert 
továbbra is izgatnak a régi-új kihí-
vások és továbbra is élek-halok a 
fociért. Így természetesen a vb-t is 
nézem, de az igazi élmény a mi fo-
cink itt élőben, a Mező utcai pályán. 
Akiknek fontos a helyi sport, azok 
értik miről beszélek.
A lendületet, vehemenciát (utóbbi-

ból voltak is gondjai Palinak, mivel 
a meccsek alatt a játékvezetőket 
és az ellenfelet nemritkán illette 
– finoman fogalmazva – oda nem 
illő kifejezésekkel, s e miatt ki is 
akarták tiltani a pályáról, ám ez 
már a múlt) nézve, még jó néhány 
szezon van Paliban. Már csak 
azért is, mert a sportág iránti el-
kötelezettsége mellett kondícióval 
is igazán jól bírja. A futballszerető 
izsákiak ehhez kívánnak erőt és 
sikereket! Valamint gratulálnak 
a helyi sportéletben egyedülál-
ló teljesítményéhez, hiszen Pali 
megszakítás nélkül négy évtizede 
szolgálja Izsák lakosságát, közös-
ségi munkájával öregbítve a város 
jó hírnevét.

-tetézi-

LABDArÚGÁS
Felívelő pályán a helyi futball

Ötvenéves találkozó 
Ötven év – fél évszázad! A törté-

nelemkönyvek tanulsága szerint 
is számottevő időszaknak számít, 
hát még egy ember életében! Az 
idő pedig könyörtelenül halad, 
pedig néha jó lenne megállítani. 
Erre tesznek most kísérletet az 
izsáki általános iskolában 1964-
ben végzett diákok, az ötvenedik 
éves találkozó szervezésével. 
Abban az évben  92 diák bal-

lagott. Az a korosztály, amely 
1956 őszén szinte semmit sem 
fogott fel a történésekből, hogy 
azután kisdobos, majd úttörő 
lehessen. Persze nem a politikai 
tartalom, hanem az együttlét és 
a közös játék öröme miatt. Az a 
korosztály, amely az alsó tagoza-
tot még különböző helyeken lévő 
tantermekben tanulta végig, 
majd végre ötödiktől már az „új” 
iskolában tanulhatott, - és ezt az 
iskolát, a tervek szerint, ebben 
az évben átépítik. A találkozón 
talán még lehet egy pillantást 

vetni rá.
Abban az időben még detekto-

ros rádiót építhettünk és tanúi 
lehettünk a hazai televíziózás 
elindulásának. Abban az időben 
még kézzel kapcsolt telefonköz-
ponton keresztül telefonálhat-
tunk, ma meg már mindenkinek 
van mobil telefonja és interneten 
keresztül tarthatjuk a kapcsola-
tot. Ez a rengeteg változás talán 
még inkább felerősíti annak az 
igényét, hogy akik annak idején 
együtt töltötték gyermekéveiket, 
– most, amikor már nem az a 
fontos, kiből mi lett, hanem, 
hogy ki milyen lelki teljességgel 
volt képes megoldani az élet 
által rárótt feladatait, legyen az 
egy vállalkozás vezetése, vagy 
egy családtag ápolása, – ismét 
találkozzanak 2014. július 26-án, 
a szokott helyen.
A találkozó részletei a honla-

pon: fgmedia.hu/64viii
-fg- 

A világ futballkedvelő része 
most egy jó hónapig a foci vi-
lágbajnokság lázában ég. Így 
vannak ezzel a magyar rajongók 
is. Azzal az „apró” különbséggel, 
hogy számunkra semmi tétje 
nincs a nagy küzdelmeknek, 
hiszen közel harminc éve még 
csak a közelébe sem jutunk a 
nagy világversenynek. Szurkolni 
ettől persze még lehet egy-egy 
ország csapatának, ahogy sokan 

teszik is.
E nagy láz és a klasszisok mel-

lett azonban ne feledkezzünk 
meg saját csapatunkról sem, 
hiszen a tavalyi szezonhoz képest 
négy hellyel előbb végeztek fiaink 
a megye háromban. Negyedikek 
lettek. Mint Ungor Pál edző el-
mondta, ez a fegyelmezett mun-
kának köszönhető, hiszen a heti 
két edzésen bő hetven százalékos 
a részvétel, s igazán jó a csapat-

Európai Parlamenti választás 2014.
A május 25-én lezajlott európai választáson a 4.819 választásra jo-

gosult izsáki közül 1202-en éltek szavazati jogukkal (ez a jogosultak 
24,94 százaléka).
A kapott szavazatok alapján a következő helyi eredmény született:
1. Fidesz-KDNP: 868 szavazat (72.58%)
2. Jobbik: 167 szavazat (13.96%)
3. MSZP:   63 szavazat (5.27%)
4. Demokratikus Koalíció: 41 szavazat (3.43%)
5. Együtt PM: 29 szavazat (2.42%)
6. LMP: 26 szavazat (2.17%)
A felsoroltak mellett még a Haza Nem Eladó és az SMS (Seres Mária) 

kapott egy-egy szavazatot, a többi szervezet Izsákon nem szerzett 
voksot.

 Strázsa Túra 
A szabadszállási Honvéd Nyug-

díjas Klub sport és túra szakága, 
a sárga-túraútvonal bővítéséhez 
kapcsolódóan teljesítménytúrát 
szervez a Felső Kiskunságban, júli-
us 5-én. 15, 25 és 35 km-es távokon 
lehet túrázni. A távok egyénileg 

és csoportosan is teljesíthetők, 
a teljesítés igazolása kihelyezett 
ellenőrző pontokon történik. A 
szintidőn belül beérkezők jelvényt 
és emléklapot kapnak.
További információ a Facebook 

oldalon. 

Hagyományőrző forgatag a 
hatodik tésztamajálison

NÉPTÁNC 
HÍRMONDÓ

Aki tiszteli a magyar tradíciókat mind a néphagyományok, mind 
a gasztronómia tekintetében bizonyára az idén is megtalálta a 
neki tetsző programot a hatodik alkalommal szervezett Izsáki 
Tésztamajálison. Egyesületünknek különösen nagy esemény 
volt a rendezvény, hiszen az óvodástól a felnőttig minden táncos 
bemutatkozhatott a színpadon. Műsorunkat csak tovább gazdagí-
totta a Székelyudvarhelyről érkezett Kék Iringó Néptáncegyüttes 
nem mindennapi előadása. A szomorkás idő ellenére is hatalmas 
érdeklődés mutatkozott táncosaink fellépése iránt, melyet bi-
zony kemény munka előzött meg. A fellépőket Lukácsné Haránt 
Eszter, Bőtös Barnabás, Drozdovszky Dóra készítette fel. Ezúton 
is köszönjük az Izsáki Házitészta Kft és a Vino Étterem segítő 
támogatását.

Sárfehér Néptánc Egyesület

szellem is. Ez utóbbit erősíten-
dő a bajnokság zárultával egy 
majsai fürdőzésen vettek részt 
és közös vacsorán értékelték a 
szezont. A mostani eredmény 
alapján a következő bajnokság-
ban nem látják lehetetlennek a 
dobogós helyezés elérését sem. 
Ezért fognak küzdeni. Külön is 
köszönetet mondanak azoknak a 
támogatóknak, akik a mindenko-
ri hazai meccsek után biztosítják 
a közös vacsorákat, amelyek 
baráti hangulatukkal nagyban 
hozzájárulnak a csapatszellem 
további erősítéséhez. 

Néptánc tábor 2014.
A korábbi évekhez híven 

Egyesületünk az idén is meg-
rendezi hagyományos Néptánc 
táborát. Helyszín: Csíkász Ta-
nya, időpontok: június 23-tól 
27-ig, valamint június 30-tól 
július 4-ig. Bővebb információ 
és jelentkezés: Bőtös Barna-
básnál (30/572-5191).

Óvodás néptánc
Kedves Szülők! Tekintettel 

arra, hogy az idei szezonban a 
Tésztamajálison volt a gyerme-
kek utolsó fellépése, a fellépő 
szoknyákat szíveskedjetek 
visszajuttatni Frankóné Hor-
váth Petrának (20/929-1361) 
vagy ráczné Virág Áginak 
(70/504-8894). Kérjük továbbá, 
hogy aki elmaradt a szakköri 
díj befizetésével szíveskedjen 
rendezni az elmaradást. 
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jelenlétüknek, ezek a kopor-
sók! És a megkeseredett mai 
életünk is! Azért kérjük a 
világ valamennyi becsületes 
emberét: közösen segítsük 
hozzá a Szovjetuniót, hogy 
minél hamarabb kivonhassa 
csapatait magyar hazánk te-
rületéről. A második akadály 
a kommunista párt, amely görcsösen ragaszkodik a 
hatalmához, holott a napnál világosabb, hogy az, amit 
nem tettek meg 43 éven keresztül, az többé már nem 
tehető jóvá. rajtuk múlott, hogy milyen volt ez a 43 év 
magyar élete. A magyar népnek csak el kellett viselni, 
és ebbe rokkant bele a magyar társadalom.” 

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

JótiFuti Tűz és víz

Évzáró az ovis angol csoportokban VII. Kolon Kupa Futóverseny

A Sárfehér Óvodában a 2013/14-es nevelési évben két korcso-
port szerinti megoszlásban, heti egy alkalommal folyt az angol 
nyelv tanítása Jacobi Mónika vezetésével. Helen Doron játékos 
módszerének köszönhetően a gyermekek ismerik, és angolul 
meg is nevezik a színeket, állatokat, bútorokat, a számokat 
50-ig, és megtanultak néhány egyszerűbb mondókát, dalt 
is. Az év végi záró órán a szülőkön kívül részt vett Mondok 
József Polgármester Úr is, akinek elismerő szavait ezúton is 
köszönjük.

Mónika munkáját ezúton is köszönik az angol csoportokba 
járó gyermekek szülei

Az izsáki Tészta Majális nívós és sok száz embert 
megmozgató társrendezvénye a Kolon Kupa, ame-
lyet idén már hetedik alkalommal rendeztünk meg. 
Mint társszervezők, Izsák Város Gyermekjóléti- és 
Családsegítő Szolgálata és a Tegyünk Izsákért 
Egyesület pedig harmadik alkalommal vettük ki a 
részünket a majálist szervező munkából is. 
Ez évben várakozáson felüli volt a versenyzők 

létszáma: 310 fő, ebből a hosszútávon 104 fő neve-
zett, ez a létszám majdnem a duplája a tavalyinak. 
Az idén az előnevezők száma is megugrott az előző 
évekhez képest: 110-en voltak. – Örömmel vesszük, 
hogy évről évre nő az érdeklődők száma. A pontos 
szervezésnek, a startcsomagok tartalmának, melyek 
felajánlásokból tevődnek össze és természetesen a 
hosszabb távok chipes időmérésének köszönhetően 
a verseny színvonala is egyre magasabb, törekszünk 
is erre. 
Ezért szeretnénk köszönetet mondani azon szer-

vezeteknek és magánszemélyeknek, akik támoga-
tásával évről, évre megrendezhetjük versenyünket. 
– Izsáki Házitészta Kft., Izsák Város Önkormány-
zata, Cserkész Csapat, royalsekt Zrt., Signum 
Alfa Sped Kft.,Top Autó Kft., Szentimrei Szikvíz, 
Juhász Zoltán, Alföldi Garabonciás Kft., Fornetti 
Kft., Thermál Kozmetikai Kft., Izsáki Horgász- és 
Pihenőpark, Szivárvány Üzlet, Holsza Trafik, Avon 
Kozmetikai Kft., Szentkirályi Ásványvíz Kft., Cso-
mi Zöldség-gyümölcs, Vino Étterem, Antal János, 
Sörös István, Varga István, Cséplő Zoltán, Huszta 
róbert, Szabó József, Újszászi Károly és az Ezüst 
Gólya Nyugdíjas Klub tagjai, akik meleg szívvel 
készítették a sportolóknak a túrós csuszát. Új 
támogatóink között üdvözölhettük az OTP Bank 
Nyrt-t is. 
Továbbá szeretnénk köszönetünket kifejezni 

mindazoknak a diákoknak - közülük többen a 
közösségi szolgálatukat teljesítették, hiszen ennek 
teljesítése az érettségi vizsga feltétele - és felnőtt 
segítőinknek az odaadó munkáját, akik hozzá-
járultak a rendezvény sikeres lebonyolításához, 

illetve a rendőrségnek és a polgárőrségnek, hogy a 
biztonságot megteremtették.
Az ovis futamot 35 apróság teljesítette, a 800 

méteres távon a kicsik között Papp Laura és Trun-
gel-Nagy Zalán végzett az első helyen, a nagyobbak 
között Makány Adél és rohoska Marcell nyert. A 15 
km-es távon a különböző korosztályokban a férfiak 
között első helyen végzett Holló-Szabó Martin, 
Szabó Milán, Polyák Csaba, Fekete Zoltán, Vajda 
Zoltán, Lele László, a nők körében Domokos Zita, 
Juhász Ágnes, Háryné Staskó Anita, Tóth Edit és 
Koncsik Ibolya vitte el a pálmát. Az 5 km-es távon 
Hegedűs János Alex, Szekeres Zoltán, Martina Gá-
bor, dr. Juhász Mihály, dr. Baski Imre, a nők között 
Patyi Lili, Donáth Viktória, Krámli Krisztina és 
Takács Gabriella végzett az élen. A 2,5 km-es távon 
Szokolai Balázs, Borbély Ferenc, Lente Vilmos és 
Bartos István, illetve Vida Hanna, Szabó Laura, 
Bakonyi-Kiss rita és Kelő Sára nyert.
Ezúton is köszönjük a versenyzők magas számú 

részvételét és reméljük, hogy a jövőben is megtisz-
telik versenyünket aktivitásukkal. 

Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő 
Szolgálata és Tegyünk Izsákért 

Egyesület
Sörösné Boldoczki Tímea

Varga István

Idén másodízben rendezték meg 
a Kecskemétről induló, Kiskőrösig 
tartó távon a JótiFuti jótékonysági 
akciót (izsáki résztvevőkkel is), 
melynek egyik közbülső pihenő ál-
lomása Izsák volt, ahol a Tegyünk 
Izsákért Egyesület tagjai fogadták 
a futókat és kerékpárosokat. Kuti 
Zoltán szervező elmondta, hogy 
a tavalyi jó tapasztalat alapján 
indították idei akciójukat. A cél 
továbbra is az, hogy rászoruló gyer-
mekeket támogassanak a távon 
összegyűjtött adományokból.

Májusban összesen 180 milliméter eső esett nálunk, ebből 
110 milliméter igen rövid idő alatt zúdult a városra

A két ősi elem az utóbbi 
időben többször is okozott bajt 
városunkban. Április 18-án, majd 
június 16-án tűzhöz kellett vonul-
niuk a tűzoltóknak. Áprilisban 
a Béke utcában égett egy ház, 
ahol sajnos egy halálos áldozatot 
is találtak az oltást végzők. Most 
júniusban pedig a Fürst Sándor 
utcában egy hetven négyzetmé-
teres melléképület égett teljes 
terjedelmében. Az épülettől húsz 
méterre egy gáztartály állt. A 
kiskőrösi hivatásos és a szabad-

szállási önkormányzati tűzoltók 
a lángokat három vízsugárral 
fékezték meg. A gyors beavatko-
zásnak köszönhetően a tűz nem 
veszélyeztette a gáztartályt.
A víz, a hatalmas és hirtelen le-

zúduló esők miatt, május 25-én és 
26-án okozott komoly gondokat. 
Három épület vált életveszélyes-
sé, több ház beázott. A bajbaju-
tottaknak az önkormányzat és 
a családsegítő szolgálat segített 
gyorssegéllyel, illetve elhelye-
zéssel.

…azokat is megérinti az iskolai búcsúzá-
sokkor a ballagások hangulata, akiknek 
most éppen nincs ballagójuk. Vissza-vissza 
idézik mindazt, amit egykor maguk is 

éreztek a jó öreg almamatertől való búcsúzáskor.
Gondolom, akik már régen elballagtak tudják, hogy vissza-

vonhatatlanul szép és sok mindent meghatározó időszaka 
mindaz egy ember életének, amelyből egy ballagással kil-
épünk. Fontos szakaszai zárulnak egy ifjú ember életének 
egy-egy ballagással. Színes, de gyakran nehéznek tűnő, 
komoly és vidám idők és események kerülnek egyszeriben 
mögénk. Ma már tudjuk, az akkori komoly – s talán kevés-
bé szeretett - dolgokra építhettük életünket, pályánkat, a 
derűs dolgok pedig évtizedek múltán is felvidítanak ben-
nünket. Bizonyára mindenki sorolhatná azokat a csínyeket, 
eseményeket, amelyek megtörténtek velük és amelyek ma 
is jókedvre derítik, ha eszükbe ötlenek. Olyan dolgok ezek, 
amelyekről akkor nem is gondoltuk volna, hogy majd évtize-
dek múltán is velünk lesznek. Egy-egy kirándulás emléke, 
vagy osztálytársunk ábrázata amikor ki tudja hogy, hogy 
nem egy rajzszög került a feneke alá. 
Gondolom, minden régen elballagott érzi, hogy gyorsan 

múlik az idő. Mind távolabbra kerülve ifjúkorunktól, egyre 
gyorsabban! Az iskolában egykoron egy-egy óra hosszabb-
nak tűnt – pláne, ha felelési veszély is fenyegetett – mint 
most egy hét, vagy akár egy hónap. Amikor ballagáskor 
utoljára ültünk be a padokba, jártuk körbe a jól ismert ter-
meket, megannyi emlék jutott eszünkbe, amelyek akkor oly 
réginek tűntek, s amelyek mára, az összezsugorodó időben, 
bizony már nem is olyan régiek. Nem is olyan távoli már 
az első iskolai napok megilletődöttsége, az első tanítónéni 
emléke, az első felelések, a jó és a rosszabb jegyek öröme, 
bánata. Aztán a középiskola, a szakiskola, a főiskola, az 
egyetem újabb kihívásai sem tűnnek már oly réginek. 
Gondolom, sokaknak jut eszébe egy-egy kedves tanítója, 

tanára is, akiktől olyan útravalót kaptak, amelyet akkor 
talán még nem is értettek, hogy mit is jelent. Sőt túlzónak 
és feleslegesnek ítélték szigorát, követelményeit. Ma már 
mindannyian tudjuk, hogy kellett az a következetesség és 
követelés ahhoz, hogy később megállhattuk a helyünket az 
élet által elénk állított, jóval keményebb kihívások között 
is. Mindezen gondolatok a nemrégiben zajlott ballagás és 
a lapunkban most közzétett ötvenéves osztálytalálkozóra 
való invitálás kapcsán jutottak eszembe, meg annak hal-
latán, hogy nemsokára elbontják a „nagyiskolát”, amely 
akkor volt „újiskola”, amikor én felső tagozatba léptem, 
s mára bizony mindketten igen „régiek” lettünk ebben a 
gyorsan elröppent időben...

1989. június 16.
Negyedszázada annak, hogy újratemették Nagy Im-

rét és mártírtársait, mely esemény a rendszerváltás 
szimbólumává vált. Nekünk izsákiaknak talán külön 
is, hiszen az újratemetésen rácz Sándor is felszólalt, 
igen keményen fogalmazva. Az évfordulóra és rá is 
emlékezve e beszédéből idézünk. Sajnos az országos 
emlékezésekben róla nemigen esik szó.
 „Vajon megvan a lehetősége annak ma, hogy a magyar 

hősök véréből fölvirágozhat a magyar szabadság? Nincs 
meg a lehetősége ennek, mert nagyon sok akadály van 
még a magyar társadalom előtt. Az első, és a legnehe-
zebben kezelhető akadály a szovjet csapatok jelenléte 
Magyarország területén. Ezek az eredményei az ő 
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Tanulmányi versenyek

* Kötelező olvasmányok vetélkedője
Szeptembertől márciusig tartott a felső 

tagozatosok részére meghirdetett verseny, 
amelyben a jelentkezők 3 fordulóban adhattak 
számot az évfolyamonkénti kötelező olvas-
mány otthoni feldolgozásáról, minél teljesebb 
ismeretéről. A vetélkedő eredménye:
8. osztály
1. helyezett: Vékony Patrícia 8.c
7. osztály
1. helyezett: Kocsis Dominika 7.a és Nagy 

Bíborka Sarolta 7.b
2. helyezett: Csontos Viktória 7.a
3. helyezett: Bránya Nikolett 7.b
6. osztály
1. helyezett: Varga Zsombor 6.c
2. helyezett: Ungor Enrico 6.c
3. helyezett: Antal Viktor 6.b
5. osztály
1. helyezett: Kátai Kitti 5.b
2. helyezett: Tóth Martin 5.b
3. helyezett: Mikus Izabella 5.a
A nyertesek könyvet kaptak jutalmul.

* Táncsics helyesírási verseny
Iskolánk névadójáról, Táncsics Mihály életé-

ről szóló szöveggel adtak számot helyesírásuk-
ról iskolánk felső tagozatos diákjai. A legjobb 
helyesírók:
8. osztály
1. helyezett: Deák Sándor 8.b
2. helyezett: Faragó Fanni 8.c és Páli Marcell 

8.c
7. osztály
1. helyezett: K. Szabó Márta Inez 7.b és Nagy 

Bíborka Sarolta 7.b
2. helyezett: Varga László 7.a és Varga József 

7.a
6. osztály
1. helyezett: Marton Mirella 6.c
2. helyezett: Virág Vivien 6.b
5. osztály
1. helyezett: Somogyi Kitti 5.a
2. helyezett: Cseh Dorina 5.a
A nyertesek tárgyjutalmat kaptak.

* Olvasás verseny 2014.
Május hónapban került sor az alsó tagozat 

szokásos olvasás versenyére. Az indulóknak 
először egy előzetesen megismert szöveg 
hangos olvasásával kellett megbirkózniuk, 
majd írásban egy mesét dolgoztak fel kérdé-
sek segítségével. Nagyon szoros eredmények 
születtek.

4. évfolyam: 
1. helyezett: Sebestyén Dániel 4.a és Nagy 

Márk 4.c
2. helyezett: Kocsis Geanina 4.a és Lévai 

Bernadett 4.b
3. helyezett: Csomor Zsombor 4.c
3. évfolyam:
1. helyezett: Panik Emma 3.b
2. helyezett: Szabó Enikő 3.b
3. helyezett: Tóth rebeka 3.b
2. évfolyam:
1. helyezett: Nagy 

Huba 2.b
2. helyezett: Szabó 

Amanda 2.a, Szabó 
Milán 2.c és Zsol-
dos Márton 2.a
3. helyezett: Hor-

váth Vanda 2.c

Májusban rendez-
ték meg Fülöpszál-
láson a területi sza-
valóversenyt, ahol 
Kovács Eliz 3.b 
osztályos tanuló a 
3. helyen végzett. 

A z  O r s z á g o s 
„Nyelvész” Ver-
seny megyei for-
dulóján Tóth re-
beka 3.b osztályos 
tanuló a 15. helyet 
szerezte meg.
Gratulálunk az 

eredményeikhez!

Sport
Foci
* Grosics Kupa
Május 21-22-én a Lakitelek Népfőiskolán ren-

deztek kispályás labdarúgótornát alsó és felső 
tagozatosok részére. Az izsáki II. korcsoportos 
fiúk I. helyezést értek el, a legjobb játékosnak 
Bárdi Áront választották meg. A III. korcso-
portos fiúk III. helyezést értek el.

* Tavaszi Kupa
Május 26-án Nyárlőrincen rendeztek labda-

rúgótornát lányoknak. Az izsáki III. korcso-
portos lányok III. helyezést értek el.

Felhívás

A Bács-Kiskun Megyei rendőr-Főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya hasznos tanácsokkal 
szolgál szülőnek és gyermeknek egyaránt a 
nyári szünidőre, hogy hogyan lehet kivédeni 
az esetleges baleseteket, bűncselekményeket. 
Ezek a tanácsok elérhetők a www.police.hu/
bacs/bunmegelozes honlapon.

A május 30.-án megtartott köz-
gyűlésen beszámoló hangzott el a 
2013-ban végzett munkákról, majd a 
2013-as mérleg és könyvvizsgálói je-
lentés ismertetésére és elfogadására 
került sor. A 2014. évi munkaterv is-
mertetésekor elhangzott, hogy a kö-
vetkező évektől ígéret van arra, hogy 
várhatóan a támogatások összege je-
lentősen emelkedni fog, amely a fej-
lesztésekhez való hozzájárulásunkat 
is biztosítja. Változatlanul segíteni 
szándékozunk tagjainknak a szol-
gáltatások megszervezésében, levél 
és talajvizsgálatok elvégeztetésében, 
szakmai információk eljuttatásában, 
szakmai programok szervezésében. 
Tagjainknak területükhöz igazított 
növényvédelmi tanácsokat készí-
tünk, amit személyesen vehetnek 
át a szövetkezeti irodán. A helvéciai 
és izsáki tagokkal együtt, betárolási 
kényszer esetén a szükséges tároló-
tér fedezetet biztosít tagjainknak a 
feldolgozott termés, értékesítésig 
való tárolására. 
Jelentős jégkárunk volt ez évben is. 

A térségben bevált, jól működő rend-
szerhez hasonló védelmi technika 
kiépítését a térségünkben is nagyon 
indokolt lenne. Új információ, hogy 
országos lefedettséget ígér a kor-
mány a jég elleni védelemben három 
éven belül. Először a Szabolcsi almá-
sok jégvédelmét oldják meg.
A szükséges tagrevízió, kintlevősé-

gek rendezéséről is döntés született. 
Az egyebekben szó volt arról, hogy 
szolgáltatónk várhatóan szüretre a 
New Holland szüretelő kombájnt 
megvásárolja, amely elsősorban 
tagjaink igényét igyekszik majd 
kielégíteni. Ez évben is szervezzük 
a Hungarikum borok és pezsgők 
országos versenyét, hiszen a névadó 
fajtánk kötelez és első perctől Izsák 
koordinálta ennek szervezését a 
HT, a borrend és a helyi hegyközség 
bevonásával. Ősszel most is szakmai 
útra invitáljuk tagjainkat, az úticélt 
közösen kell eldönteni. Figyelembe 
véve, hogy hol van hasonló integ-
rációs szerveződés, adaptálható 
tapasztalatszerzésre lehetőség.
MTI hír, hogy megkezdte a sző-

lőültetvény szerkezetátalakítási és 
-átállítási támogatások kifizetését 
az MVH, amelyre 3,46 milliárd fo-
rintos keret áll rendelkezésre uniós 
forrásból.
A támogatás mértéke a létesítendő 

szőlőültetvény helyétől és fajtájától 
függően 50 és 75 százalék között 
mozog.
Szakértői egyeztetést tartottak 

szakmai érdekképviseleti szervek és 
államigazgatási szervek bevonásával 
a magyar borpiacot veszélyeztető 
olasz borimportról, amely nyomott 
áron, illetve feltételezhetően részben 
a feketekereskedelemben jelenik 
meg a magyar piacon, jelentette ki 
Font Sándor, országgyűlési képvise-
lő. Olaszországból megdöbbentően 
alacsony, 80 forintos literenkénti 
áron érkezik bor, ez veszélyezteti a 
magyar piacot. Jelezte: tavaly a szőlő 
felvásárlási ára kilónként 90-130 
forint volt Magyarországon, az ebből 
előállított alapbort 120-170 forintos 
literenkénti áron tárolták be. Eddig 
tisztázatlan okok miatt Olaszország 
ehhez képest fél áron exportálja 
az országba a bort. A jelenséget 
Ausztriában és Németországban 
is érzékelték. A probléma nemcsak 
az alacsony ár, hanem az olasz 
borok egy részének feltételezhető 
megjelenése a feketekereskedelem-
ben. Ismertetése szerint az olasz 
kereskedelemstatisztikai adatok 

azt mutatták: tavaly folyamatosan 
nagyobb volt a borexport Magyar-
országra, mint amennyi a magyar 
importadatokban megjelent. Ez 
csak úgy lehetséges, ha az onnan 
elinduló szállítmány nem hivatalo-
san érkezik meg az országba, azaz 
egy része számlázatlan, áfa nélküli 
termékként kerül forgalomba. A 
politikus hangsúlyozta, hogy az így 
kialakult folyamat rendkívül nagy 
feszültséget keltett a gazdálkodók 
körében, a 80 forintos literenkénti 
borral számolva mintegy 40 forintos 
kilogrammonkénti árral kellene 
kalkulálni az őszi szüretre, ami a 
teljes szőlészeti-borászati ágazat 
felszámolásához vezethetne.
Közölte: a probléma felismerésével 

együtt kezdeményezte a helyzet 
tisztázását, a megoldás érdekében 
részben jogalkotási, részben szakha-
tósági lépéseket kell tenni. A tárgya-
lásokon számos megoldási javaslat 
született, amelyeket júniusban, a 
kormányalakítást követő héten a Vi-
dékfejlesztési Minisztériumhoz és a 
Miniszterelnökséghez is eljuttatnak. 
A kormányt kérik, hogy a szüret 
kezdetére ezek közül válasszák ki 
azokat, amelyekkel stabilizálni lehet 
a magyar borpiacot.
Már az okostelefonok és a felhőala-

pú webes szolgáltatások is segítik 
a gazdálkodók mindennapjait. A 
magyar fejlesztésű Szőlőőr, ami a 
szőlőbetegségek előrejelzésében és 
a permetszer-felhasználás csök-
kentésében segít, már több ismert 
csúcsborászat használja. A szak-
embernek ezen túl nem kell olyan 
gyakran kimenni szőlőültetvénybe, 
hogy ellenőrizzék, kell-e a például 
lisztharmat ellen védekezni, ugyanis 
ezt egy laptop segítségével a szőlé-
szettől akár több száz kilométerre 
is megtehetik a magyar fejlesztésű 
Szőlőőr nevű szőlővédelmi döntés-
támogató rendszer előrejelzéseire 
hagyatkozva. A közeljövőben a tér-
ségi alkalmazhatóságának személyi 
feltételei amennyiben biztosíthatók, 
szövetkezetünk is a pontosabb elő-
rejelzés érdekében a társ szervekkel 
összefogva vásárol a műszerből.
Ketyeg a lisztharmat-bomba, vis-

szavonulót fújt a peronoszpóra, jel-
zik növényvédelmi szakemberek. A 
lisztharmat fertőzési nyomása nap-
ról napra erősödik, a betegség tüne-
tei már a bogyókon is megjelentek, 
jóllehet egyelőre még nem föltűnőek. 
A bogyók fogékony időszaka még 
egy jó hónapig tart. A védekezéshez 
szükséges hatásos szerek helyben 
kiválaszthatók, beszerezhetők. A 
peronoszpóra fertőzés nyomai már 
korábban jelentkeztek, azóta viszont 
egyre mostohábbak számára az 
időjárási viszonyok. Mivel a pero-
noszpóraveszély szőlőterületünk 
nagyobb részén nem számottevő, 
és a meteorológiai előrejelzések to-
vábbi mérséklődését valószínűsítik, 
kellő biztonsággal használhatók a 
kontakt és szisztémikus peronosz-
póraölő szerek. 
Elkezdődtek a talaj és levélvizsgá-

latok, akiket érint, jelentkezzenek 
a szövetkezeti irodán és egyeztetett 
időpontban a mintákat továbbítjuk 
a vizsgálati labor felé.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, 

személyesen, telefonon, vagy inter-
neten is (aranysarfeher@sv-net.hu) 
kereshetnek bennünket. A www.
aranysarfeher.hu weblapon is igyek-
szünk friss információkkal segíteni 
tagjaink tájékozódását.                                                                                     

 Vezetőség

Virágos Izsákért
Izsák város Képviselő-testülete 

2008-ban szabályzatot fogadott 
el a „Virágos Izsákért” mozgalom 
beindításáról. Ennek keretében az 
önkormányzat díjazni kívánja a 
versenyben részt vevő ingatlano-
kat, illetve azok tulajdonosait. Ez 
alkalommal is a Sárfehér Napok 
megnyitóján kerül sor a díjazot-
tak részére oklevél átadására. Az 

oklevél elnevezése: „Izsák legszebb 
virágos háza”. A versenyre neve-
zési lappal lehet benevezni, amely 
a Hivatal Titkárságán, illetőleg az 
Izsáki Hírek Szerkesztőségében 
szerezhető be. 
A nevezéseket 2014. augusztus 

29-ig lehet leadni. 
Kérjük, hogy minél többen nevez-

zenek a versenyre.

2. évfolyam győztesei

3. évfolyam győztesei

4. évfolyam győztesei

Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők

Szövetkezetének tájékoztatója
                                               „a gyengék erőssége az egység”

„PÁHI AJTÓ-ABLAK” GyÁRTÓ üzEM ajánlata

Fa és műanyag nyílászárók gyártása, beépítése, termelői áron! 

Érdeklődni:  GÓHÉR MIHÁLy asztalos mesternél 
a 06-20-322-82-27  telefonszámon lehet. 

vagy Páhi, Rákóczi u. 56.

A kitüntető cím szabályzata sze-
rint a társadalmi zsűri két díjat 
adományoz. 
Az egyik díj a beadott nevezések 

alapján, az „Izsák legszebb virágos 
háza”  az évszám megjelölésével.
A másik díj „Izsák legszebb vi-

rágos háza – közönségdíj”, a kö-
zönség szavazatok alapján. E díj 
a legtöbb, de legalább 50 jelöléssel 
bíró személy részére adható.

Mondok József
polgármester



2014. június 20. 5. oldalIZSÁKI Hírek

  v a l l á s

MEGEMLÉKEZÉS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Elvitted a derűt, a fényt s a meleget
Csak egy sugarat hagytál itt az emlékedet.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet
Amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet
Csak próbálkozunk élni nélküled.”

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk

NÉMETH NÓRA

halálának második 
évfordulóján.

Szerető családja

Református múltunk 61.

Gyülekezeti hírek

- június 22-én, 17 órától tanévzáró istentisztelet (hittan bizonyítványok kiosztása)
- július 6-án(!), 14.30-tól istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- június 30.-július 4.-ig, 9.00-tól 12.00óráig: rINYA tábor a református gyülekezeti házban
- július 17-21. között: testvérgyülekezeti kirándulás Bálványosváraljára
- július 27-én, 10 órától aratásért való hálaadó istentisztelet, úrvacsora
- augusztus 5-6-7.között: ifjúsági tábor. Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban.
Minden kedves Testvérünknek áldott és tartalmas nyári pihenést kívánunk!
IKEM hírek
- az előadások szeptembertől folytatódnak: Szűts Tamás: Siculicidium – Madéfalva vesze-

delme 250 éve.

Mint tudjuk, nem csak ünnepnapok, hanem 
hétköznapok is vannak. S így nem csak ünnepi, 
hanem hétköznapi témák is. Bár a hétköznapi 
romlások jól tükrözik a szem számára látha-
tatlan, mégis valós, és sokszor párhuzamos 
lelki állapotokat.
Ahol pedig mindent a végletekig használnak, 

ott a ledőlésig hátralévő 2 vagy 3 esztendő nagy 
idő. Ha az árnyékszék ledőléséről, s felépítéséről 
meg kell emlékezni, akkor bizony nekünk sem 
szabad figyelmen, s emlékezeten kívül hagyni, 
mert nagy idők tanúi azok sok esetben. (Hogy 
ezt teljes komolysággal írom, lásd a kérdésben 
a „Sárospataki Füzetek” patinás oldalain 
megjelent Szabó Lajos-féle tanulmányt, „Ve-

„1816. március 5. Nem egé-
szen teljes Gyűlésben.
referált a Prédikátor, hogy 

a szükséges levelet megirta a 
Szabadszállására Varga Kapi-
tány úrnak. Az Eklésia Cura-
tora pedig azt mondta, hogy 
megnézette a Kőmivessel a 
Parochiális ház kéményét, a 
kiis úgy ítélte, hogy ámbár 

megvan repedve, a teteje is 
kifelé áll, de mivel alol nem 
porlos, ki áll 2.3 esztendöre. 
valamint szintén azt is a Pa-
rochián le dült árnyék széket 
ujjonnan tsináltatta; a Paro-
chiália kamrának az allyát kí-
vül belöl, a mennyire lehetett 
megigazittatta, nem különben 
a Harangozo háznak allyát 

is kívül és belöl. Erre az a 
reflexio lévén, hogy a Helység 
bíráját illeti, tanátsoltatott a 
költség adatának sürgetése a 
bírónál, de mivel mind öszve 
is 2 napi munka volt, a halga-
tásban (sic!) egyeztek meg.”
(P.IV.: 54.ol.)

közli: Nagy Árpád

szélyben a WC!” címmel (SpF.2008/1.,87kk.). 
Felejthetetlen olvasmány az államosítások 
idejéből, mindenkinek elolvasásra ajánlom.
Nem csoda, hogy e „ jelentős erőfeszítések” 

nyomán úgy ítélték meg az atyák, hogy bár egy 
gyülekezeti közösségnek árnyékszék építésével 
is a falu bírája tartozik, azért erről jobb hall-
gatni, mégha fél füllel is… Hogy a hétköznapi 
témának mégis lírikus nemességű bérekesztése 
legyen, álljon itt zárásképpen a Szabó Lajos-
féle említett írás mottója megfontolásra: „Oh, 
a kimondhatatlan
                          Kínt mondd ki, néma jel!” 

(Arany János: Károlyi S.)
-na-

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik 
CSÉplő ISTVán

temetésén részt vettek,  sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, 

szomszédoknak, ismerősöknek, akik 
KOVÁCS LAJOS

temetésén részt vettek, 
utolsó útjára elkísérték, sírjára 

koszorút virágot helyeztek.

Gyászoló család

Virágszőnyeg

Egyházi hírek

- Az úrnapi körmenetet a szokásos útvonalon június 22-én, 
vasárnap a 9 órai szentmise után tartjuk. Tegyük széppé az 
oltáriszentség ünnepét!
- Június 29-én, szent Péter és Pál napján a Szentatya sze-

mélyes szeretetszolgálata szándékára gyűjtünk adományokat 
/”Péter fillér”/.
- Július 15-19-ig Međjugorjéba indul autóbuszos zarándok-

lat. Van még néhány hely. Jelentkezni Földváriné Tündénél 
lehet.
- Július 6-án a 9 órai szentmise után egyházközségi képvi-

selő testületi ülés lesz a közösségi házban.
- Július 1-jével Páhiba kaptam kinevezést, mint plé-

bános. Utódom Harbula István atya lesz. Szeretném 
megköszönni mindenkinek jóságát és ragaszkodását, 
amit 27 éven át tapasztaltam az izsáki hívők részéről. 
Isten éltesse és őrizze mindnyájukat!

Gyermekkori képek törnek 
elő, Úrnapja közeledtével: 
elsőáldozók apró kis kezei 
hullatják a szirmokat a Leg-
szentebb előtt az úton, csinos 
kosárkákból, hogy amerre az 
Oltáriszentség halad, ne csak 
bólogató virágok, hanem por-
ba hullott szirmok is jelezzék: 
a mindenség Királya vonul itt. 
Persze, ismerős a reptéren 
kigurított piros szőnyeg is, 
a jeles vendég fogadására, a 
szebbik szőnyeg a templom-
ban az új pár talpa alá, de a 
legszebb ez az élő, életében 
halott, magát tökéletesen 
átadott virágszirom. 
Miért is olyan kedves a virág? 

Olvasztja a lélek jegét, meg-
indít és elrontott napok után 
feledtet minden rosszat. ran-
devúk egy szál rózsája, név-
napi, születésnapi csokrok, 
ballagók garmadába gyűlt 
csokrai, mind-mind valami 
szépet, megejtően boldogot 
akarnak mondani. A legszebb 
érzéseimet adom át a világ 
legszebb teremtményében, a 
virágban. 
Jeruzsálemhez közeledve a 

gyermekek virágot szednek az 
út mentén, azt szórják a lom-

bos ágakkal együtt a Messiás 
elé, ujjonganak, énekelnek 
és táncolnak: a legkedvesebb 
előtt hódolnak. Nem elég a 
test boldog vonaglása, a hang 
ünnepi szólása. Virág kell, 
szépség kell, hogy kifejezhes-
sék örömük nagyságát a köze-
ledő Messiás Királynak. 
Sokszor emeletnyi magas-

ságban borítják el a koszorúk 
a szeretett hozzátartozó sír-
halmát: porladó test a kopor-
sóban, fájó gyász a szívekben, 
fekete ruha a gyászolókon, de 
mindezt csendesíti és széppé 
teszi, örömünneppé vará-
zsolja a virágok sokasága. Az 
élő virágok a soha nem múló 
életről tesznek színes és élő 
tanúságot. 
Jó volna az Úr elé borulni, 

mint a virágszirmok, véglege-
sen és egyértelműen neki adni 
magunkat, neki éljünk, neki 
hervadjunk el, az ő dicsőségét 
hirdessük életünkben, halá-
lunkban! Fogadj el minket, 
legyenek ünnepi hódolatunk 
virágai, szívünk szép érzelmei 
a Te úrnapi szőnyeged!

Podmaniczki Imre 
plébános

VÉRADÁS
Augusztus 21-én 9-13 óráig véradás lesz a Művelődési Házban. Várjuk a 

segíteni szándékozókat!
Magyar Vöröskereszt
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
IZSáK VáROS ÖnKORMánYZAT KÉpVISElő-TESTÜlETÉnEK

5/2014.(V.28.) önkormányzat rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Kihirdetve: 2014. május 28.                                                        (: Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző
                                                                                                                 

IZSáK VáROS ÖnKORMánYZAT KÉpVISElő-TESTÜlETÉnEK
5/2014.(V.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
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 meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján az Alsó-Tisza vidéki Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi Felügyelőség, továbbá Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelet 1.számú melléklet 
1/2.pontjában foglaltak alapján a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság vélemények kikérésével 
a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1.§
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és a 
hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
2.§
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: a közszolgáltatás körébe tartozó  hulladék átvétele, 
elszállítása, kezelése, a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítmény fenntartása és 
üzemeltetése.
3.§
(1) A rendelet területi hatálya Izsák Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a hulladék alábbi fajtáira:
     a) háztartási hulladék,
     b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, 
     c) elkülönítetten gyűjtött hulladék,
     d) lomhulladék,
     e) építési-bontási hulladék,
     f) közterületen elhagyott hulladék.
4.§
2. A közszolgáltató
(1) A hulladék begyűjtését, elszállítását,kezelését,valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
érintett hulladékkezelési létesítmény fenntartását és üzemeltetését Izsák Város közigazgatási területén 
az Önkormányzat résztulajdonában álló  IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ( 6070. Izsák Vadas dűlő 0394/6. hrsz) (továbbiakban: Közszolgáltató) 
látja el 2014. június 1-jétől 2024. május 31-ig időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. 
(2) A hulladékkezelő létesítmény: Izsák városban a Közszolgáltató telephelyével azonos 0394/6. hrsz-ú 
ingatlanon – szemétlerakó elnevezéssel – hulladékkezelő létesítmény üzemel, ahol a Közszolgáltató 
lerakási joggal rendelkezik.
3. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
5.§
(1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot a rendeletben 
foglaltak szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre és annak ártalmatla-
nításáról a szakmai környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodni.
(2) A Közszolgáltató az újrahasznosítható hulladékot a kecskeméti válogatócsarnokba köteles szállítani 
és gondoskodni annak hasznosításáról.
(2) A Közszolgáltató jogosult a számlát negyedévente kiállítani.
6.§
Amennyiben a hulladék begyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt az erre kijelölt napon nem 
kerülhet sor, a Közszolgáltató köteles az esetlegesen elmaradó szolgáltatást 24 órán belül vagy az akadály 
elhárulását követően haladéktalanul elvégezni.
7.§
A Közszolgáltató jogosult és köteles interneten weblapot üzemeltetni legalább a következő tartalom-
mal:
a) a Közszolgáltató bemutatása és elérhetősége,
b) a hulladékgazdálkodási szerződés,
c) hulladékkezelési közszolgáltatási díjak,
d) aktuális információk,
e) ügyfélszolgálattal kapcsolatos információk.
4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
8.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a Közszolgáltatóval a közszolgáltatási 
szerződést megkötni, az ingatlanán keletkező hulladékot a Közszolgáltató által e célra rendszeresített 
gyűjtőedényben gyűjteni, továbbá meghatározott időszakonként a Közszolgáltatónak átadni.
(2) A  gazdálkodó szervezetek kötelesek- a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett, 
nem elkülönítetten gyűjtött és a nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladékuk tekintetében- a 
Közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést írásban megkötni, a közszolgáltatást igénybe venni, az 
ingatlanukon keletkező települési hulladékot a Közszolgáltató e célra rendszeresített gyűjtőedényükben 
gyűjteni, továbbá meghatározott időszakonként a Közszolgáltatónak átadni.
9.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató kérésére a személyes adatait a Közszolgáltató rendel-
kezésére bocsátani.
(2) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi/ használati jogviszonyaiban változás áll be, az új tulajdonos/
használó a korábbi tulajdonos/használóval együttesen köteles a változás tényét az új tulajdonos/használó 
adatainak megjelölésével 15 napon belül írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.
5. A hulladékgazdálkodási szerződés egyes tartalmi elemei
és a személyes adatok kezelése
10.§
(1) A helyi kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás keretében jogviszony a Közszolgáltató és az ingat-
lanhasználó között az alábbi módon jöhet létre: 
a) a közszolgáltatás első igénybevételével, vagy
b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja, 
vagy
c) a szerződés írásba foglalásával.
(2) Az írásbeli közszolgáltatási szerződés tartalmazza legalább a Közszolgáltató adatait, telefonszámát, 
elérhetőségét, ügyfélfogadásra vonatkozó adatokat, az ingatlanhasználó nevét, születési helyét, idejét, 
anyja nevét, lakcímét, a kötelező közszolgáltatással érintett ingatlan címét, a felek jogait és kötelezett-
ségeit, a szerződés tárgyát, a számla kiegyenlítésének módját, a szerződés megszűnésének eseteit, a 
szerződés hatályát,  a szerződésszegés eseteit és szankcióit.
(3) Amennyiben nem kerül sor a közszolgáltatás első igénybevételét megelőzően írásbeli szerződés meg-
kötésére, ebben az esetben a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás első igénybevételének időpontját, 
az igénybevétel során használt hulladék gyűjtőedény űrmértékét dokumentálni, és ennek megfelelően 
szolgáltatni, az ellenértéket jogosult beszedni.
(4) Az ingatlanhasználók kötelesek a tiszta jogi helyzet megteremtése érdekében a Közszolgáltatóval 
írásbeli szerződést kötni.
11.§
(1) A Közszolgáltató jogosult nyilvántartást vezetni az azonosításhoz feltétlenül szükséges adatok 
feltüntetésével az ingatlanhasználókról, a közszolgáltatással összefüggésben jogosult kezelni az ingat-
lanhasználók személyes adatait.
(2) A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlanhasználó alábbi adatait:
     a) családi és utóneve, születési családi és utóneve,
     b) születési helye, ideje,
     c) anyja születési családi és utóneve,

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 27.-én tartotta legutóbbi 

ülését.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű testületi hatá-

rozatokról szóló polgármesteri jelentést, mely nyolc határozatra terjedt ki és a tett intézke-
déseket jóváhagyta.
Második napirendi pontként az Izsáki Inno–Kom Nonprofit Kft. 2013. évi munkájáról szóló 

előterjesztést tárgyalta a testület. A Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság javaslata 
alapján a Képviselő-testület a beszámolót elfogadta, de ezzel egyidejűleg elrendelte a 2013. 
évi beszámolóban szereplő árbevétel és a költségek alakulásának részletes vizsgálatát és 
ennek lebonyolítására a bizottságot kérte fel.
Ugyancsak elfogadta a Képviselő-testület az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft. Alapító 

Okiratának módosítását. Itt az új polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezé-
seinek megfelelően kellett dönteni az ugyancsak e jogszabályban meghatározott május 31-i 
határidőig.
A következőkben a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó napirendeket tárgyalt a testü-

let. A magyar jogszabályi változások, a vonatkozó EU irányelvek előírásai, a folyamatos 
engedélyezési eljárások követelményeinek való megfelelés, a szelektív hulladékgyűjtés 
– hulladékértékesítés, a kapcsolódó állami támogatások igénybevételének lehetősége miatt 
új hulladékgazdálkodási rendeletet alkotott a Képviselő-testület. A helyi hulladékgazdálko-
dásról szóló 5/2014.(V.28.) önkormányzati rendelet teljes szövegét a város honlapján és az 
Izsáki Hírekben olvashatják.
A rendelethez kapcsolódik a hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról 

és a hulladékkezelési díj beszedéséről szóló közszolgáltatási szerződés. A testület döntését 
egyhangú szavazással hozta meg és felhatalmazta a Polgármester Urat annak aláírására.
Hiánypótló helyi szabályozás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-

tésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 6/2014.(V.28.) önkormányzati ren-
delet. A továbbiakban nincs lehetőség a „saját házi ürítés” végrehajtására, mivel a keletkező 
szennyvizet ellenőrzött keretek között a szennyvíztisztítóban kell ártalmatlanítani. Külön 
felhívom a figyelmet e rendelet szövegére és arra a körülményre, hogy a köbméterenkénti ár 
igen magas, így célszerű a kiépített rendszerre rákötni, ahol ennek lehetősége biztosított.
Hetedik napirendi pontként tárgyalta a testület az Izsákért Közalapítvány Alapító Ok-

iratának módosítását. Itt is a fentiekben említett törvény és a megszabott határidő volt 
a döntéskiváltó ok. Az Alpolgármester Úr által készített módosítást a Képviselő-testület 
egyhangú szavazással jóváhagyta.
Az „egyebek” napirendi pont keretében kezdeményeztem a Helyi Építési Szabályzat mó-

dosításának előkészítését. Fontosnak tartjuk, hogy a helyi szabályozások segítsék a város 
fejlesztését, az itt beruházni kívánó vállalkozók kezdeményezéseit és adminisztratív szabá-
lyokkal – természetesen a vonatkozó jogszabályok betartása mellett – ne akadályozzuk a 
pályázatokon való részvétel lehetőségét.
Éppen ezért kérem, hogy azok, akik fejlesztési, beruházási céllal az elkövetkező években pá-

lyázni kívánnak, minden esetben ellenőrizzék a kivitelezés fizikai helyével kapcsolatos építési 
előírásokat és ha a jelenlegi építészeti besorolás módosítást igényel legkésőbb 2014. június 
30. napjáig jelezzék Végh Tamás építésügyi köztisztviselőnél. Erre azért van szükség, mert 
a módosításhoz igen költséges tervezői és egy soktényezős egyeztetési eljárás kapcsolódik.
A Képviselő- testület a folyamatban lévő ügyek (közutak forgalomképessé nyilvánítása, 

övezeti besorolások módosítása) eredményes lezárásának érdekében elrendelte a Helyi Építési 
Szabályzat felülvizsgálatát. Az eljárás előkészítésére én kaptam felhatalmazást.
Az ülést megelőző napon Frankó Barnabás Képviselő Úrtól egy három kérdéskörre kiterjedő 

kezdeményezés érkezett a Polgármester Úrhoz, valamint a testületi tagokhoz. A kérdésekre 
a válaszokat (tájékoztatást) az Általános Művelődési Központ vezetője Lévai Ferencné adta 
meg a nyilvános ülésen. A kérdések között szerepelt az angol nyelvoktatás, a néptánc műkö-
dési feltételeinek biztosítása, a fonalféreg fertőzéssel kapcsolatos intézkedések megtétele és 
az óvoda területén lévő játszótér igénybevételének lehetősége, a szülői felügyelet mellett ott 
tartózkodó gyerekek felügyeletének ügye. Az intézményvezető a hatályos jogszabályokra, az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének szabályaira hivatkozott. 
A jogszabályi változás mellett szükséges az együttgondolkodás is a felmerülő problémák 
megoldásában, de tudni kell, hogy az intézményre vonatkozó szabályok betartásáért és 
betartatásáért a vezető tartozik felelősséggel és azokat a szolgáltatást igénybe vevőknek is 
meg kell tartani.
A továbbiakban a Polgármester Úr adott tájékoztatást a városban történtekről. Elmondta, 

hogy a kisizsáki utak gréderes rendezése a gép meghibásodása miatt félbemaradt, a kelle-
metlenségért az ott lakók elnézését kérte. 
 - Izsákon is megalakult öt fővel az agrárgazdasági bizottság. A tagok: rácz Sándor, Da-

másdi Gábor, Izsák István, Nagy Ferenc, Varga Árpád, akik vállalták e bizottsági tagsággal 
kapcsolatos feladatok elvégzését. 
- Az Európai Parlamenti választásokon Izsákon 25%-os részvételi arány volt. Az eredmény: 

72,5% Fidesz, 13,9% Jobbik, 5,3% MSZP. Megköszönte a jegyző úrnak és a kollégáknak a 
választásokon nyújtott munkát. 
- A futballpálya öltöző épületének felújítása folyamatosan zajlik. A TAO pályázat keretén 

ebben az évben is nyertek 7 millió forintot további fejlesztésekre. A következő évben tervezik 
a belső csempézést, burkolást. 
- A Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat az Erzsébet Program keretén belül pályázatot 

nyert és így részt vettek Budapesten a Nagy Futamon, 2014. május 1.-jén ahova 30 gyermeket 
tudtak eljuttatni. Csak a buszköltséget kellett állnia az Önkormányzatnak. 
- Szénhidrogén vizsgálatot végez Izsák területén egy lengyel cég. Ha bárkinek kára keletkezik 

a vizsgálatok közben, jelezze, és megtérítik a károkat. 
- A közmunkaprogramban részt vevők segítségével mezőgazdasági kertészeti munka meg-

valósítása volt már korábban is tervben. A Sárfehér Majornál tulajdonában van 1 hektáros 
terület, amit e célra biztosítani tud ingyenesen.
- A külterületi utakat rendbe tették, egyedül még a Nagy Balázs dűlő a kivétel. 
- Megköszöni az Izsáki Házitészta Kft-nek és a Vino étteremnek a VI. Izsáki Tésztamajális 

megrendezését. A városhoz méltó rendezvény volt.
- „A májusi eső aranyat ér” – szokták mondani. De talán már ebben a mennyiségben ez a 

mondás nem igaz. Május hónapban Izsákon összesen 180 mm csapadék hullott, amiből 72 
óra alatt összesen 110 mm. Az átereszek már nem voltak képesek ellátni feladatukat. A Szily 
Kálmán és a Bocskai utcában voltak a legnagyobb problémák. Jelentősebb anyagi kár nem 
volt, amit tudtak megtettek. Három ingatlan vált lakhatatlanná és 8-10 főnek kellett lakását 
elhagynia. Az ő ideiglenes szállásuk biztosításáról az önkormányzat és a Gyermekjóléti– és 
Családsegítő szolgálat gondoskodott. Megköszöni a részt vevő dolgozóknak a problémás 
napokban nyújtott munkát.
Kutas Tibor Képviselő Úr felhívja a figyelmet a Dobó utcánál kialakult közlekedési problé-

mára, ugyanis a táblák elhelyezése ellentétes minden vonatkozó szabállyal.
Frankó Barnabás Képviselő Úr a költségvetésben is szereplő kettő autóbuszváró megépí-

tésének időpontjáról érdeklődött.
Válaszában a Polgármester Úr elmondta, hogy három váróhelyiséget kívánnak megépíteni, 

mivel egyet Kisizsákon is fel kell állítani.
A Képviselő-testület zárt ülésén egy külterületi ingatlan értékesítéséről és egy önkormány-

zati segély nyújtásáról döntött. 
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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     d) a közszolgáltatással érintett ingatlan címe.
12.§
A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingat-
lanhasználók adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok szolgáltatása során a Közszol-
gáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
13.§
A Közszolgáltató az ingatlanhasználók adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak meg-
szűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően 
– figyelemmel a hatályos adójogszabályokra és az ott szereplő határidőkre- a Közszolgáltató az adatokat 
megsemmisíti.
6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
14.§
(1) A települési hulladék elszállításának gyakorisága hetente egy alkalommal reggel 6:00 óra és 16:00 
óra között, a rendelet 1. mellékletében szereplő ütemterv szerint történik, melyről a Közszolgáltató 
köteles a lakosságot tájékoztatni. 
15.§
A települési szilárd hulladék begyűjtését a Közszolgáltató 50 literes, 60 literes, 80 literes, 110 literes, 
120 literes vagy 1100 literes szabványos hulladék gyűjtőedénnyel, és amennyiben szükséges az általa 
kibocsátott, cégnévvel ellátott térítés ellenében biztosított köztisztasági műanyag zsákkal végzi.
16.§
(1) A Közszolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal az Önkormányzat Képviselő-testületével 
egyeztetett időpontban házhoz menő gyűjtésként lomtalanítást szervezni.
(2) A lomtalanítás idejéről a lakosságot a Közszolgáltató köteles hirdetmény útján tájékoztatni.
7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételének megszűntetése 
17.§
(1) Az ingatlanhasználó Közszolgáltatóhoz előzetesen benyújtott írásbeli kérelme alapján a szerződés 
és a közszolgáltatás ellátása szünetel legfeljebb egy évig és az ingatlanhasználó szükség szerint köteles 
a szünetelés iránti kérelmét évente megújítani.
(2) Szünetelő ingatlanhasználat esetén az ingatlanhasználók kötelesek előzetesen írásban bejelenteni 
a Közszolgáltató felé, ha az állandó lakóingatlan tartósan üres és használaton kívüli, ebben az esetben 
a változás bejelentéséig a közszolgáltatás szünetel.
(3) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát – különösen az egyéb közszolgáltatások „0” fogyasztását 
bizonyító közüzemi számla bemutatására irányuló felhívással – a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult.
8. Elkülönítetten gyűjtött hulladék
18.§
(1) A Közszolgáltató a háztartásonként elkülönített hulladékgyűjtést biztosít.
(2) A Közszolgáltató a háztartásonként elkülönített hulladékgyűjtéshez a háztartások számára díjmen-
tesen biztosít emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákokat.
(3) Az ingatlanhasználók kötelesek a papír, fém, üveg és műanyag hulladékot elkülönítetten gyűjteni.
9.Díjfizetési kötelezettség és kedvezmény
19.§
(1) A Közszolgáltató által térítés ellenében biztosított köztisztasági zsákok díja: 276 Ft/db.
(2) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 70 év feletti, egyedül élő, a havi  75.000 forintot 
meg nem haladó jövedelemmel rendelkező ingatlanhasználók részére legfeljebb 60 literes hulladékgyűjtő 
edény után fizetendő közszolgáltatási hulladékdíjból 25 százalékos kedvezményt biztosít.
(3) A nagycsaládos ingatlanhasználók részére a tárgyévi költségvetésben biztosított előirányzat mér-
tékéig legfeljebb 110 literes gyűjtőedény után fizetendő közszolgáltatási hulladékdíjból 50 százalékos 
kedvezményt biztosít a Képviselő-testület.
(4) A Közszolgáltató részére az önkormányzat a (2)- (3) bekezdések szerinti kedvezmény és a hulladékdíj 
különbözetét számla ellenében megfizeti.
10. Hulladék közterületen
20.§
(1) A közterületen elhagyott települési hulladék eltávolításáról az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés keretein belül gondoskodik.
(2) A hulladék jogellenes elhelyezésével, elhagyásával kapcsolatosan a Ht.61. § (1) – (7) bekezdései 
alapján kell eljárni.
11. Záró rendelkezések
21.§
(1) Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 17/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelet.
I z s á k, 2014.május 27.

(: Mondok József:) polgármester                                 (: Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző
1. számú melléklet a 5/2014.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Szállítási ütemterv
A Képviselő-testület 2014. május 27.-i ülése jegyzőkönyvének 2. számú melléklete!
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZSáK VáROS ÖnKORMánYZAT KÉpVISElő-TESTÜlETÉnEK
6/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól.
Kihirdetve: 2014. május 28.                                                          (: Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

IZSáK VáROS ÖnKORMánYZAT KÉpVISElő –TESTÜlETÉnEK
6/2014.(V.28..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ 
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás, a 4.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a Képviselő-testület Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága és az Alsó- Duna –völgyi Vízügyi 
hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A közszolgáltatással ellátott terület határa, a közszolgáltatás tartalma
1.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással ellátott 
terület határa: Izsák Város közigazgatási területe.
(2) A közszolgáltatás kiterjed:
a) az ingatlanon keletkező, közműpótló létesítményben összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
és ártalmatlanítás céljából történő elszállításra,
b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelye-
zésére.
Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában:
a) Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező ingatlanon keletkező nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes gyűjtésére alkalmas, ingatlanon elhelyezett akna.
b) Közszolgáltatási díj: a közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e 
rendeletben meghatározott díj.
c) Ingatlantulajdonos: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §-a szerinti ingatlantu-
lajdonos.
A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai
3.§
(1) A Képviselő-testület a város közigazgatási határain belül a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtését, elszállítását szervezett közszolgáltatás útján biztosítja.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére Somogyi István 6070. Izsák Kossuth L.u.89. szám alatti lakos egyéni vállalkozó- a BÁCSVÍZ 
Víz-és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő részvénytársasággal beszállítási engedélyével rendelke-
ző, a közszolgáltatásra meghirdetett nyilvános pályázat útján kivűálasztott- közszolgáltató kizárólagosan 
jogosult és köteles ellátni a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ideig.
4.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére kijelölt telephely Izsák szennyvíztisz-
tító telep leürítő helye, hrsz: 0346/32, címe: 6070. Izsák Gedeon dűlő 73, üzemeltető a BÁCSVÍZ Zmrt..
(2) A szolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos 

szerződés kötni a telephely üzemeltetőjével.
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kizárólag az erre kijelölt helyen üríthető le.
(4) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a közterületen vízfolyásokba, árkokba, 
termőföldeken, vagy bármely olyan területen történő leürítése, amelyhez az érintett hatóságok nem 
adtak hozzájárulást.
(5) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz járdára, úttestre, közterületre történő 
kivezetése.
(6) Közműpótló létesítménybe csak kommunális vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz 
vezethető. Tilos közműpótló létesítménybe mérgező-,tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet 
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más 
személyek életét és  testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű mű-
ködését és a műtárgyaik állagát.
5.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása csak e célra engedélyezett, 
és a szállításukhoz előírt vizsgával rendelkező zárt gyűjtőtartályban( szippantó) történhet a közutak 
szennyezése nélkül.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállító jármű számára 
oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása 
jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.
A közszolgáltatási szerződés létrejötte
6.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a tulajdonosnak kell a szolgáltatónál 
megrendelni, a szolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését és szállítását 
kizárólag eseti megrendelés alapján végzi.
(2) A szolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül köteles a nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvizet elszállítani.
(3) A szolgáltató és az ingatlantulajdonos között a közszolgáltatással kapcsolatosan a Polgári Tör-
vénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerint szerződéses jogviszony a szolgáltatási 
igénybevételével jön létre.
(4) Az írásbeli közszolgáltatási szerződés tartalmazza legalább a Közszolgáltató adatait, telefonszámát, 
elérhetőségét, ügyfélfogadásra vonatkozó adatokat, az ingatlantulajdonos( használó) nevét, születési 
helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, a felek jogait és kötele-
zettségeit, a szerződés tárgyát, a számla kiegyenlítésének módját, a szerződés megszűnésének eseteit, 
a szerződés hatályát, a szerződésszegés eseteit és szankcióit.
(5) A szolgáltatást igénybe vevő a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vo-
natkozó igényét a közszolgáltatónak személyesen vagy telefonon jelentheti be.
A szolgáltató feladatai és kötelezettségei
7.§
(1) A szolgáltató a közszolgáltatásra megkötött szerződésben foglaltak szerinti ügyeleti rendet köteles 
fenntartani.
(2) A szolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását e rendelet 
mellékletében foglaltak szerinti díj ellenében végezheti.
(3) A szolgáltató köteles a szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről számlát kiállítani, 
és annak egy példányát a leürítési hely üzemeltetőjének leürítéskor átadni.
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi 
előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.
(5) A szolgáltató a tulajdonossal szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve jelen rendeletben 
meghatározott esetekben tagadhatja meg.
(6) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig 
veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások 
figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását.
(7) A közszolgáltatónak a tárgyévet követő év március 1. napjáig az elszállított és tisztítás céljára átadott 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a vízügyi hatóságnak és ingatlanonkénti 
bontásban a települési önkormányzatnak adatot kell szolgáltatnia.
A tulajdonos jogai és kötelességei
8.§
(1) Az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.
(2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha 
nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik.
(3) Az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa szezonális jelleggel jogosult igénybe venni az e rendelet 
szerinti közszolgáltatást és a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei is erre az 
időszakra terjednek ki.
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a tulajdonos csak jelen rendelet 3.§ 
(2) bekezdésében meghatározott szolgáltatóval végeztetheti el, ha a szolgáltató a jogszabályi előírások-
nak megfelel.
(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan 
tulajdonosa köteles oly módon végezni, hogy az  közegészségügyi előírásokat ne sértsen, a környezetet 
nem veszélyeztesse, másoknak kárt és érdeksérelmet ne okozzon.
(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának megrendelésekor a tulajdonos 
egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az általa gyűjtött, tárolt szennyvíz kizárólagosan ezen rendelet 
tárgyi hatálya alá tartozó háztartási szennyvizet tartalmaz.
(7) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása során bebizonyoso-
dik, hogy a tulajdonostól elszállított szennyvíz nem kizárólagosan kommunális szennyvizet tartalmazott, 
úgy a tulajdonos az okozott kárért a szolgáltató felé a polgári jog szabályai szerint felel.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja
9.§
(1) A közszolgáltatás díját a Képviselő-testület határozza meg a szolgáltatóval történt egyeztetést köve-
tően. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséért, elszállításáért és ártalommentes 
elhelyezéséért a tulajdonos jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni.
(2) A tulajdonos e rendelet melléklete szerinti díjat a szolgáltató által meghatározott módon fizeti meg.
(3) A szolgáltató ármegállapítására vonatkozó kérelmét a megelőző év szeptember 30-ig jelezheti a 
Képviselő-testület felé.
(4) A Képviselő-testület a szolgáltatás díját évente felülvizsgálhatja.
Lakossági támogatás
10.§
(1) A Képviselő-testület a város közigazgatási területéről beszállított nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz szabályozott elhelyezésének és ártalmatlanításának elősegítése érdekében az állami 
költségvetési törvényben foglaltak szerinti támogatást biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a közszolgáltató az ártalmatlanítást követően a tárgyhónapot 
követő hónap 10-ig igényelheti az önkormányzattól. Az igényléshez csatolni kell a beszállított szennyvíz 
mennyiségét és eredetét igazoló számlák másolatát.
(3) A támogatás folyósításáról a jegyző gondoskodik.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
11.§
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást igénybe-
vevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybevételének időtartama alatt jogosult 
a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint személyes 
adatot kezelni.
(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor 
hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.
Záró rendelkezések
12.§
E rendelet 2014. július 1.napján lép hatályba.
I z s á k, 2014. május 27.

(: Mondok József:) polgármester                                 (: Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

1. számú melléklet a 6/2014.(V.28_.)önkormányzati rendelethez.
Fizetendő díj meghatározása
Ártalmatlanítási díj:    535 Ft/m3                  a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét
Vállalkozói díj:        1.200 Ft/m3                     a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét
Összesen:                1.735 Ft/m3                      a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét



IZSÁKI Hírek  2014. június 20.8. oldal

A vidék, ahol élünk
A fenti címmel hirdetett fotópályázatot a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület az idei tésztafesztivál alkalmából. Akik látták a Bálint Vilmos által megnyitott 

tárlat anyagát, valamennyien elismeréssel szóltak az alkotásokról, amelyek mindegyike igen szépen megmutatta vidékünk egy-egy szépségét (tájat, virágot, 
madarat, stb.). A közel száz munkából mi sajnos csak keveset tudunk bemutatni. A szervezőket kértük, hogy válogassanak egy oldalnyit.

Fasor – Nagyné Igaz Melinda Sára Gyurgyalagok – Ehrhard Slejhar

Nagy víz – Kurcsics Rita Kolon-tó, ahol élünk – Faltum István

Lovaskocsis emlékek – Gucsi Andrea Vidra (Lutra lutra) – Moha

Izsák fája – Tetézi Lajos Öves homokfutinka (Cicindela hybrida) – Dudás László



2014. június 20. 9. oldalIZSÁKI Hírek

Jónás Imréné kiállítása 
Kecskeméten

A természet szépségei címmel nyílt május 14-én tárlat 
Jónás Imréné Margitka festményeiből a kecskeméti Apolló 
Hotelben. A rendezők a következő gondolatokkal ajánlották 
a hangulatos képeket a látogatók figyelmébe: „Ez a kiállítás 
a természetet mutatja be, a fákat, madarakat, virágokat, 
az emberi érzéseket, a régmúltat felidézve.”

Hogyan láttam én?A Jogi, Pénzügyi- és Városfej-
lesztési Bizottság tevékenysége 
a bizottsági elnök szemével
Elöljáróban érdemes megjegyezni, 

hogy ez az összefoglaló egy különle-
ges, rendhagyó és remélhetően hagyo-
mányteremtő kezdeményezésként 
készült. A korábbi önkormányzati 
ciklusok végén legfeljebb csak szóbeli 
értékelések alapján tudhatta meg a 
szélesebb közvélemény mi is történik 
a kulisszák mögött, vajon miként 
működik egy – javaslatokkal élő és 
határozatokat hozó – önkormányzati 
testület. Azzal is tisztában vagyok, 
többen úgy vélik, az igazi döntések a 
Pálinkamúzeumban születnek. Úgy 
látom, teljesen jogos az igény egy 
önkormányzati bizottság négyéves 
munkájának bemutatására, hiszen 
– amint minden évben képet kapha-
tunk arról, mi is történt az iskolában 
és az óvodában, ahogyan évente 
értékeljük az önkormányzat által mű-
ködtetett intézmények, szervezetek, 
gazdasági társaságok tevékenységét 
– az önkormányzati képviselő-tes-
tület működése a közvéleményre 
tartozó közügy. A képviselő-testület 
működésének nyilvánosság előtt zajló 
eseményei azonban csak egy szeletét, 
mégpedig a kisebb szeletét jelentik 
a tényleges tevékenységeknek, a 
testületi ülést megelőző bizottsági 
üléseken rendszerint több szempont-
ból és nagyobb időintervallumban 
foglalkoztunk egy-egy előterjesztés-
sel. Mivel a tételes áttekintésre – az 
ülések száma, összesen több száz 
órás időtartama és a több ezer oldal-
nyi előterjesztés mennyisége miatt 
– nincs lehetőség, így a 2011-2014 
közötti gazdasági program lesz a fő 
iránymutatóm.
    A 2011-2014 évi gazdasági prog-

ram fő szempontjai:
- biztonságos anyagi háttér meg-

őrzése
- egészséges ivóvíz ellátás biztosí-

tása
- szennyvízkezeléssel kapcsolatos 

feladatok
- vízrendezés, csapadékvíz elvezetés 

és csatornázás
- óvodai nevelés, általános iskolai 

oktatás és nevelés
- egészségügyi ellátás biztosítása
- szociális ellátás biztosítása
- helyi közutak fenntartása
- parkolási, közlekedési, település-

rendezési feladatok
- hulladékgazdálkodás
- sporttal kapcsolatos feladatok
- helyi közösségi színtér biztosítása, 

könyvtári szolgáltatások
- gyermek- és ifjúságvédelem
- Polgármesteri Hivatal működése
- helyi közbiztonság
- városüzemeltetés, piac fenntar-

tása
- adópolitika, befektetési-támogatási 

politika, foglalkoztatás támogatása
Kisebb-nagyobb súllyal a fenti 

szempontok mindegyike szerepelt 
a bizottsági üléseken. Egyesekhez 
konkrét előterjesztés is kapcsoló-
dott, míg más területek kérdések és 
javaslatok formájában kerültek elő. 
A gyakran tárgyalt kérdések közül 
a legfontosabbnak a biztonságos 
anyagi háttér megőrzését tekin-
tettük. Célunk volt a szállítók felé 
elmaradt tartozások rendezése, a 
hitelek törlesztésének biztosítása 
és egy pályázati önerőalap létreho-
zása. A sok területen feszes – néhol 
feszültségekkel is járó – gazdálko-
dásnak köszönhetően az elmaradt 
számlák kifizetése megtörtént, az 
önkormányzatok adósságrendezése 
után pedig mindössze egy csekély 
összegű likvidhitelünk maradt. Az 
ivóvíz és szennyvízszolgáltatás Bács-
víz Zrt.-nek történt átadásakor még 
azt hihettük, hogy a koncessziós 
díj törlesztése a nyakunkon marad, 
szerencsére ez is bekerülhetett az 
adósságrendezés körébe. Komoly 
bizottsági vitát generált a Holló utcai 

ingatlan megvásárlásához konkrét 
hasznosítási terv nélkül nyújtott ga-
ranciavállalás, jelenleg csak remélni 
lehet, hogy valamikor majd kitermeli 
azt az évi 7,5 millió Ft-ot, amit több 
mint 10 évig fizetnünk kell érte. A 
biztonságos működés és a pályázati 
önerő biztosítása mellett még né-
hány kisebb beruházást is sikerült 
megvalósítani pl. iskolai parkoló 
kialakítása, új játszótér építése, óvoda 
régi épületének felújítása, Művelődési 
Ház szanálása. Mindazonáltal úgy vé-
lem ezen a területen még korántsem 
dőlhetünk hátra, egyelőre még sokat 
kell tenni a biztonságos pénzügyi 
háttér megteremtéséért és néhány 
területen még komoly lehetőség van 
a hatékonyabb gazdálkodásra.
Az ivóvíz ellátás és a szennyvíz-

kezelés biztosítására az első években 
fordítottunk nagyobb figyelmet, több 
pályázati forrást is sikerült elérni, 
a Bácsvíz Zrt.-nek való átadás után 
pedig csak a tulajdonosi felújítások 
terhelik az önkormányzatot, remél-
jük az éves bérleti díj erre fedezetet 
fog nyújtani. Annyit érdemes még 
itt megjegyezni, hogy hosszú időn 
keresztül csak minimális volt az éves 
felújítás, így erre rövid időn belül min-
denképpen komoly összeget kellett 
volna költeni.
Vízrendezés, csapadékvíz elve-

zetés és csatornázás: Bár a gazda-
sági program nagy hangsúlyt fektet 
erre a területre kissé mostohagyerek 
maradt, a kezelése többszöri észre-
vételezés és javaslat után is a kis csa-
padék – kis figyelem, nagy csapadék 
– nagy figyelem elvet követte.
Óvodai nevelés, általános isko-

lai oktatás és nevelés: A ciklus 
elején egy szakértői javaslat alapján 
alakítottuk ki az Izsáki ÁMK-t, ám 
ennek az átalakításnak a finomhan-
golása előtt az iskolai szakmai tevé-
kenységekkel kapcsolatos feladatok a 
költségek egy részével a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központhoz 
kerültek. Ugyancsak a kezdetektől 
fogva nagy hangsúlyt fektettünk az 
intézmények energetikai korszerű-
sítésére. Az óvoda felújítását sikerült 
pályázati keretből és saját forrásból 
biztosítani, az iskola felújítása még 
várat magára. Ígéretünk van rá, 
reméljük most nem csak választási 
ígéret marad. 
Egészségügyi ellátás: Minden 

évben minden költségvetésnél szóba 
került az egészségügyi ellátás ka-
tasztrofális infrastrukturális háttere. 
Mindemellett rendelő használat 
címén évi 1,44 millió Ft bérleti dí-
jat fizetünk. Eddig sajnos az egyik 
problémára sem született tényleges 
megoldás, valószínűleg a jövőben 
még határozottabban kell felhívni a 
figyelmet rájuk.
Szociális ellátás: A szociális el-

látással kapcsolatos előterjesztések 
többnyire ügyrendi jelleggel illetve 
a szükséges források biztosításának 
igényével kerültek hozzánk. A gazda-
sági vonatkozások tárgyalása mellett 
mindannyiszor megfogalmazódott, 
hogy amennyiben lehet, az ellátot-
takat ne csak tünetileg segítsük, 
hanem próbáljunk nekik lehetőséget 
nyújtani, illetve a szociális ellátásunk 
számít az ellátott tevékeny közremű-
ködésére is.
Helyi közutak fenntartása, 

parkolási, közlekedési, telepü-
lésrendezési feladatok: A 2011 
januárjában elfogadott gazdasági 
tervben nagyon sok vállalás szerepel 
ezen a területen. Örvendetes tény, 
hogy pályázati forrásból és önerőből 
sikerült megépíteni a kerékpárutat, 
ugyancsak önerőből kialakítani az 
iskola melletti parkolót, ugyanakkor 
a parkolási és a közlekedési rend 
átalakítása várat magára. Sajnos 
– minden észrevétel ellenére – alig 

történt valami a kerékpárúttal kap-
csolatos problémák orvoslása, a 
buszmegállók pótlása és kialakítása, 
a közlekedési rend tekintetében. A 
helyi utak fenntartása is nagyrészt 
elmaradt, az erre szánt forrásokat 
egyelőre más kiadások nyelik el (pl. 
városgazdálkodás bevétellel nem 
lefedett kiadásai).
Hulladékgazdálkodás: A hul-

ladékgazdálkodással kapcsolatos 
előterjesztéseket két fő irányvonal ha-
tározta meg: a szolgáltatás minősége 
és az alacsony ár. Ennek biztosítására 
– a szolgáltató javaslatára – került sor 
a szelektív gyűjtés megerősítésére és 
– pályázati forrásból – a komposztáló 
ládák kihelyezésére. Bizottsági javas-
latra díjkedvezményt biztosítunk a 
rászorulók terheinek könnyítésére. 
Bár sokan hiányolják a mennyiség 
alapján való díjfizetést, ennek pontos 
kidolgozása még hátravan, hiszen a 
fizetendő díjban olyan magas rezsi-
költségeket (szállítási költség, dolgo-
zók bére) kell figyelembe venni, ami 
egyelőre nem teszi lehetővé a jelentős 
csökkentést.
Sporttal kapcsolatos feladatok: 

A sportolási lehetőségek biztosítására 
sokféle elképzelés és ötlet fogalmazó-
dott meg a bizottsági üléseken. Alap-
vető feladatként határoztuk meg a 
meglevő infrastruktúra állagmegóvá-
sát, fejlesztését. Mindemellett szeret-
tünk volna kialakítani egy többfunk-
ciós sport komplexumot futópályával, 
műfüves pályával strandröplabda és 
strandfoci pályával. Természetesen a 
strand működtetése is szóba került, 
de komoly befektetési és működtetési 
források nélkül ezt egyelőre nem tud-
tuk megvalósítani. Anyagi források 
hiányában az elképzelések többsége 
csak elképzelés maradt, komoly 
infrastrukturális fejlesztésre csak az 
idén a TAO támogatás felhasználásá-
val került sor.
Helyi közösségi színtér biztosí-

tása, könyvtári szolgáltatások: 
Céljaink között a Művelődési Ház 
épületének, a könyvtár épületének 
felújítása és a helyi TV technikai 
feltételeinek javítása szerepelt. Mind-
ezeket sikerült – a közmunkaprogram 
segítségével – saját erőből megoldani, 
hosszú távú megoldást mindkét eset-
ben egy új, az adott funkcióra terve-
zett épület jelentheti. Hosszú vajúdás 
után siker koronázta a Művelődési 
Ház gázfűtésének korszerűsítését 
is, egy kazánfelújítással is komoly 
megtakarítást lehetett elérni.
Gyermek- és ifjúságvédelem: 

Mivel ez a feladatkör témáját tekintve 
elsősorban a Művelődési és Oktatási 
Bizottsághoz tartozik, mi főként az 
anyagi vonzattal járó döntéseket 
tárgyaltuk. A felmerülő problémák 
mielőbbi kezelésére egy gyermekvé-
delmi felelős került az iskolához és a 
tervek között szerepelt egy részmun-
kaidőben dolgozó iskolapszichológus 
alkalmazása is. A Baba – Mama 
Klub indítványát támogatva került 
sor a városi játszótér megújítására. 
Ugyancsak többször került szóba a 
biztonságos iskolai és óvodai játék-
eszközök biztosítása.
Helyi közbiztonság: A helyi 

közbiztonság, közlekedésbiztonság 
is a bizottság „kedvenc” témái közé 
tartozott. A térfigyelő kamerák adta 
lehetőségek kihasználása, újabb 
térfigyelő kamerák felhelyezésének 
lehetősége, a külterületi jelzőrendszer 
biztosítása többször szóba került. 
Sajnos ez a terület is számos alkalom-
mal a szűkös költségvetés áldozata, 
amikor nagy a baj, akkor nagy az 
igyekezet, egyébként pedig kevésbé 
kerül a figyelem középpontjába.
Városüzemeltetés, piacfenn-

tartás: Úgy gondolom, minden 
közügyek iránt érdeklődő láthatta, 
hogy az előző években a városüze-

meltetés többször is fókuszba került. 
A gazdasági programban is szereplő, 
az elvégzett tevékenységek tételes 
kimutatása a mai napig nem valósult 
meg. Akárhányszor elhangozhatott és 
elhangozhat a működés hatékonysá-
gának biztosítása, rendre süket fülek-
re talál. Valószínűleg vagy túl nehéz 
ezt a problémát végiggondolni vagy 
csak kevesebb érdek fűződik hozzá, 
mindenesetre nagyon kevés dolgon 
sikerült változtatni az elmúlt 4 év 
alatt. A városgazdálkodást végző kft. 
napi működése utólag átláthatatlan, 
tényleges tevékenységei csak általá-
nos jelleggel megfogalmazottak. Úgy 
gondolom – és úgy vélem több bizott-
sági tag álláspontja is ez – a kft. mű-
ködését előbb-utóbb helyre kell tenni, 
mert ez a sokszor kiszámíthatatlan, 
kézi vezérelt működés éves szinten 
több 10 millió Ft veszteséget okoz az 
önkormányzatnak. Természetesen 
ebben nagyon sok olyan rejtett költ-
ség van benne, aminek hátterében 
önkormányzati tevékenység húzódik 
meg vagy önkormányzati határozat 
következtében fennálló kötelezettség, 
de sok olyan is, amelynek hasznossá-
gán el lehetne gondolkodni. A piac 
áthelyezése is szerepelt a gazdasági 
programban, de ez a közlekedési, par-
kolási tervvel együtt csak a nagy ívű 
gondolatok szintjén került szóba.
Adópolitika, befektetési-támo-

gatási politika, foglalkoztatás 
támogatása: A ciklus kezdetén 
született egy javaslat párbeszéd kez-
deményezésére a helyi vállalkozók 
és a képviselő-testület között annak 
érdekében, hogy a város és a vállalko-
zások érdekeit szem előtt tartva kiala-
kuljon egy közös gondolkodás egymás 
támogatására. Sajnos ez elmaradt, 
valószínűleg az egyeztetések eseti 
jelleggel szűk körben valósultak meg, 
így közös, előremutató, kölcsönös ér-
dekeken alapuló megegyezés sem szü-
letett. Az adóügyek legtöbbször csak 
mint fennálló kinnlevőségek kerültek 
elő, természetesen a bizottságnak ra-
gaszkodnia kell az adók befizetéséhez. 
Úgy vélem az egyeztetés sohasem 
késő, annyi féle szempont merülhet 
fel a foglalkoztatás, az élhető tele-
pülés kialakítása, az adópolitika stb. 

szempontjából, ami indokolttá teszi 
egymás meghallgatását és a közös 
gondolkodást.
    Javaslatok a bizottsági munka 

hatékonyságának növelésére:
A javaslataim a bizottsági munka 

mellett az önkormányzat működését 
is érintik. Két jelentős problémára 
hívnám fel a figyelmet. Egyrészt 
többször előfordult, hogy a bizottság 
és a képviselő-testület által elfogadott 
alacsony költségű javaslatokból nehe-
zen és lassan születtek tettek (vagy 
éppen nem is születtek), másrészről 
pedig jónak induló elképzelések 
megvalósítása számos tekintetben 
kívánnivalót hagyott maga után. 
Gondolok itt a játszótér kialakítására, 
a kerékpárút megvalósítására, az óvo-
da felújítására. Egy-két személy nem 
tud áttekinteni minden szakterületet 
még kevésbé minden szempontot. A 
játszótér kialakítása és berendezése 
vonatkozásában a végső megvalósítás 
előtt úgy vélem mindenképpen ki 
kellett volna kérni az érintett kisgyer-
mekes szülők véleményét, ahogyan a 
kerékpárút egyes szakaszainak kiala-
kítása is másmilyen lehetett volna, ha 
kerékpáros szakemberek, urambocsá’ 
helyi kerékpárosok véleményét is 
meghallgatják. Ugyancsak jelentős 
hozadéka lehet, ha az egyes terü-
letek szakemberei, felelősei felnőtt 
emberként felelős, felnőtt döntéseket 
hozhatnának. Úgy hiszem, hogy ez a 
munkamorált, az elkötelezettséget 
és ezen keresztül a hatékonyságot 
is növelné.
    Amint azt a bevezetőben jeleztem 

ez az összefoglaló egy hagyomány-
teremtő céllal induló kezdeménye-
zésként született. Mint minden 
visszatekintés alkalmával, most is sok 
további momentum eszembe jutott 
az elmúlt évek bizottsági üléseiről. 
Természetesen ez a reflexió nem 
lehet száz százalékosan teljes, de 
remélem, hogy sikerült bemutatni 
a bizottságunk 4 éves tevékenységét 
és köszönöm mindazoknak a támoga-
tását, akik hozzájárultak a tartalmas 
bizottsági munkához, különös tekin-
tettel a város vezetésének, a hivatal 
dolgozóinak és nem utolsósorban 
képviselőtársaimnak.

Kutas Tibor
biz. elnök

Tisztelt gyászoló hozzátartozók! 
Az izsáki Katolikus Temetőket üzemeltető

 „ Jóindulat” Kft.
MEGNyITOTTA TEMETKEzÉSI IRODÁJÁT 

 Izsák Kecskeméti u. 3. sz. alatt, a katolikus templom 
melletti épületben.

21 évi tapasztalattal, teljes körű ügyintézéssel továbbra is 
állunk rendelkezésükre, új irodánkkal kibővülve.

Éjjel-nappali ügyelet: 06-20-3-113-572
06-30-9-639-222       



IZSÁKI Hírek  2014. június 20.10. oldal

Anyakönyvi Hírek

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata

Felelõs kiadó: Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ
Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,

Bálint Vilmos, Bagócsi Károly,
Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila
Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu
Hirdetésfelvétel: Izsák Innokom Nonprofit Kft. 

Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

ISSN 1587-7418

ÜGYELETEK
ORVOSI ElÉRHETőSÉGEK

8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYElET nApOnTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig

péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSáKI ORVOSOK DÉlUTánI ElÉRHETőSÉGE

hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844

Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594 
Kábeltévé ügyelet

Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400

Vízmû: hibabejelentés: 06/80-200-423
polgárőrség: 06-30-621-6071

Tisztelt Gyászolók!
Az Izsáki Katolikus Temetőkben

továbbra is a Jóindulat Kft. Temetkezés 
végzi a szállítást ás a temetkezést, 

kizárólagos joggal!
Ügyintézéshez hívja Molnár lászlót!
Tel.: 06-20/3113-572, 06-30/9639-222

Köszönjük!

Újra Izsákon találkozik a nemzetközi fogathajtó világ 
2014. szeptember 24-28. között Izsákon kerül 

megrendezésre az Egyesfogathajtó Világbajnokság. 
Várjuk azok jelentkezését, akik szabad szálláshelyekkel 

rendelkeznek ezen idő alatt és szívesen kiadnák 
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E-mail: info@izsak2014.hu

Június 25. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Trianon-vasárnap

Június 26. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: IKEM előadás
21:10: Esélyes – 
           magazinműsor

Július 2. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Trianon-vasárnap
21:10: Esélyes – 
            magazinműsor (ism.)

Július 3. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Tésztafesztivál 2014. 
II. rész

Július 8. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

Július 9. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Képviselő-testületi
           ülés felvételről

Július 10. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Tésztafesztivál 2014. 
II. rész (ism.)

Július 16. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Elsőáldozás 2014.

Július 17. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Elsőáldozás 2014. 
           (ism.)

T Á J É K O z T A T Á S
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy Izsák Város Önkormány-

zatának 11/2010. (02. 16.) számú határozta alapján, 
Izsák Város Polgármesteri Hivatalában

2014. JÚLIUS 28. NAPJÁTÓL 2014. AUGUSzTUS 8. NAPJÁIG 
igazgatási szünet lesz.

Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban csak ügyelet lesz elér-
hető a halaszthatatlan ügyek intézésére, igazgatási szünet időtartama 
alatt az ügyfélfogadás szünetel.
Izsák, 2014. június 13.

 Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Házasságkötés: Bakonyi Attila – Tóth Szilvia, Aranyi László 
– Ferenczi Judit
Meghaltak: Papp Gánorné sz: Gyenes rozália – 84 éves 
– Kisizsák, reviczky utca 44., Szentgyörgyi Istvánné sz: Virág 
Mária – 67 éves – volt izsáki lakos, Cséplő István – 80 éves 
– Szily Kálmán utca 4., Kuli Józsefné sz: Laczi Piroska – 90 
éves – Kiskőrösi utca 1., Dóka István – 74 éves –  Kiskőrösi 
utca 18., özv. Seres Jánosné sz: Novák Margit – 85 éves – Ge-
deon dűlő tanya 145., Orosz Istvánné sz: Szabó Terézia 91 
éves – Móricz Zs. utca 6., özv. Polgári Sándorné sz: Lovász 
Erzsébet – 75 éves – Katona J. utca 21., Szabó Csabáné sz: 
Laczkó Mária – 49 éves – volt izsáki lakos, Hornyák Józsefné 
sz: Farkas Erzsébet – 74 éves – Kölcsey F. utca 15/c., Kis 
Kováts Imréné sz: Varga Margit – 77 éves –  Mező utca 79., 
Szabó Sándor – 64 éves – Muszály utca 2., Jávorkáné Szűcs 
Erika – 44 éves – Kiskőrösi utca 43., Mózes Károly – 70 éves 
– Kinizsi utca 2., özv. Kovács Józsefné sz: Kiss Julianna – 78 
éves – Szajor dűlő tanya 224., Tóth János – 75 éves – volt 
izsáki lakos


