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Tűz esetén Orgoványról is jöhet
már segítség

Dr. Bérczi László dandártábornok adta át az önálló beavatkozási jogosultságot
igazoló dokumentumot Szabó Zsolt orgoványi parancsnoknak

2016. január 12-e piros betűs ünnep lesz az orgoványi
önkéntes tűzoltók életében,
ugyanis e napon volt az a
beiktatási ünnepség, ahol
dr. Bérczi László országos
tűzoltósági főfelügyelő átadta azt a dokumentumot
Szabó Zsolt egyesületi parancsnoknak, amely igazolja, hogy ez év január
elsejével különleges státuszba került az Orgoványi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE), az országban
huszonkilencedikként, míg
a megyében elsőként megkapva azt a jogot, hogy
meghatározott estekben
önállóan, a hivatásos tűzoltók közreműködése nélkül
végezhessenek tűzoltási és
mentési faladatokat. Ez jó
hír nekünk izsákiaknak is,
hiszen Orgovány közel van
hozzánk, így újabb közeli
helyről várhatunk segítséget baj esetén. Egy tűznél
az idő az egyik legfontosabb tényező, ezért jó, ha
minél közelebbről és minél
több irányból érkezhet a
segítség.
A beiktatási ünnepségen
egyebek mellett erről is
szólt dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos
tűzoltósági főfelügyelője.
„A tűzoltók legnagyobb
ellensége nem a tűz, hanem
az idő. Ennek a ledolgozásában segítenek az önálló
beavatkozási joggal rendelkező önkéntes tűzoltó
egységek” - fogalmazott. A
dandártábornok a továbbiakban arról is beszélt,
hogy az orgoványi tökéletes
példája a hármas összefogásnak – az önkormányzat, a magánemberek és
a szakma összefogásának
a köz szolgálatára. Azt
is aláhúzta, ahhoz, hogy
tényleg hatékony legyen

a beavatkozás, nemcsak jó
felszerelések, eszközök kellenek, hanem jól felkészült
önkéntesek is. Orgoványon
mindkét feltétel adott. Az
önálló beavatkozás lehetősége nagy felelősséget is
jelent, mondta a tábornok,
hiszen most már nem elhatározás kérdése, vonul-e
a helyi tűzoltóság egy-egy
káresethez, hanem kötelezettség is. Elismerésre
méltónak nevezte, hogy az
orgoványi egyesület szűk
három év alatt szinte a
nulláról jutott el az önálló
beavatkozói státuszig. Köszöntőjében Bérczi László
szólt arról is, hogy nő az
önkéntes tűzoltó egyesületek állami támogatása.
2015-ben már félmilliárd
forintot lehetett köztük
fejlesztésre szétosztani,
mely összeg várhatóan ez
évben is nőni fog.
Dr. Farkasinszki Lóránt
tűzoltó ezredes, Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgató köszöntőjében három fogalommal
határozta meg mit is jelenthet az orgoványi egyesületnek az önálló beavatkozás:
büszkeséget, közösséget,
felelősséget és lehetőséget.
Büszkék lehetnek arra,
hogy ők azok, akik segítenek a helyieknek, ha baj
van, a közös munka megmutatja, hogy ugyanazon
célért dolgoznak vállvetve,
a felelősségük nagy, hiszen az orgoványiak bíznak
bennük. Mindezek mellett
fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a település
fejlődése szempontjából is
jelentős tényező egy működő tűzoltóság, hiszen
ez nagyban emeli a helyi
közbiztonság szintjét, ami
vonzó lehet a betelepülni
szándékozó vállalkozók
számára is.
Dr. Lóczi Boglárka pol-

gármester az orgoványi
tűzoltóság történetét és
munkáját ismertetve elmondta, hogy már 1928ban működött önkéntes
tűzoltó testület a községben. Ennek jogutódjaként
alakult meg 2012 decemberében tizennyolc taggal
a jelenlegi egyesület. Az
alapfokú tűzoltó-tanfolyamon valamennyi beiskolázott tűzoltó sikeres
vizsgát tett. Az önkéntes
tűzoltók az elmúlt három
évben ötvennégy esetben
vettek részt tűzoltásban
és műszaki mentésben.
Tavaly a Szabadszállási
Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokságtól önkormányzati támogatással egy
felújított tűzoltófecskendőt
vásároltak. Az egyesület
mára több mint harminc
tagot számlál. 2015. december 12-én a csapat tizenhét
tűzoltója – köztük két hölgy
– teljesítette az önálló beavatkozáshoz szükséges
úgynevezett „rendszerbeállítási gyakorlatot”, ezzel
felvállalva, hogy a riasztást
követően 15 percen belül
megkezdik a vonulást. Négyen tűzoltás vezetésre is
jogosultságot szereztek. Az
egyesület tagságáról szólva
a polgármester elmondta, aktív tagjai a település
közösségének, hiszen a
tűzmegelőzésben vállalt
szerepük mellett a község
rendezvényein is rendszeresen részt vesznek,
programokat szerveznek.
Külön is kiemelte, hogy az
egyesület tagjai elkötelezettségük, hivatástudatuk
alapján példaként állíthatók a település lakói, úgy
a fiatalok, mint az idősebb
korosztály elé, s afeletti
örömét sem hallgatta el,
hogy hölgy tagjai is vannak
az egyesületnek.

-tetézi-
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Izsákiak is hazavihették
a Betlehemi lángot
December 24-én, Szenteste délutánján, a gyermekek pásztorjátéka után
a katolikus templomba
izsáki cserkészek hozták
el a Betlehemi lángot,
melyről ki-ki meggyújthatta a maga gyertyáját,
mécsesét, hogy otthonába
is elvigye a Jézus szülőhelyéről érkezett fényt.
Több évtizedes, sőt ettől
is régebbi hagyománya
van a kezdeményezésnek.
Az ENSZ 1986-ot a béke
évének nyilvánította. Két
évvel később, egy osztrák cserkészcsapat ötlete
alapján a béke szimbóluma a betlehemi Születés templomában égő
láng lett. Azóta évről évre
Bécsből – cserkészek kíséretében – rendszerint
egy-egy gyermek indul
Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol helyén épült templomban,
a Születés-bazilikában
található örökmécsesből
lángot vegyen. Lámpásba
zárva hozzák aztán repülővel Bécsbe, ahol egy
nagyszabású ünnepség
keretében veszik át az
egyes országok, nemzetek cserkészküldöttségei
a lángot. Ezt követően a
betlehemi láng szállítása
a legváltozatosabb módon
történik: autóval, autóbusszal, vonattal, kerékpárral vagy akár gyalog is
szállítják, s adják kézrőlkézre a cserkészek, hogy
elvigyék otthonainkba.

Az otthonokban fénylő
Betlehemi láng imádságra
hívó jelenléte összeköti a
magyar családokat a világ
különböző pontjain élő
keresztényeket. A gyertyával gyertyát gyújtva
továbbított láng, a béke
lángja azt is jelképezi,
hogy akárcsak a lángot, a
békét is embertől emberig
kell továbbítani.
A Betlehemi láng története valójában egészen a
11. századig nyúlik vissza,
mikor II. Orbán pápa felhívására az olaszországi
Firenzéből fiatal lovagok
csoportja, csatlakozva a
keresztes hadjárathoz Jeruzsálembe ment. Azzal a
céllal, hogy a reményt jelképező békelángot elhozzák városuk lakosainak.
Visszatérésüket a pápa
már nem élte meg, a lovagok ugyanis három évvel
később, 1099-ben épp
karácsony előtt érkeztek
csak vissza Firenzébe,

az út viszontagságaitól
megtörve. A békelángot
a helyi katedrálisban helyezték el, az emberek
innen vitték tovább saját
otthonaikba. Ez volt a
középkor első és utolsó
békelángja, amelyet egyenesen Krisztus szülőhelyéről hoztak.
Újkori története Linz
város egyik televíziós karácsonyi műsora alkotóinak ötlete volt. Akik ezzel
próbálták felhívni az emberek figyelmét egy sérült
gyerekek megsegítésére
szervezett rendezvényre. Karácsony előtt egy
mozgássérült fiút küldtek
repülőgéppel Betlehembe,
aki a Jézus Születése-bazilika öröklángjából hozott
gyertya fényével tért vissza
Linzbe. 1989 karácsonyán
a hagyományt az osztrák
cserkészek folytatták, s
folytatják más országbeli
társaikkal mind a mai
napig.

Fénylánc Magyarországért
Fénylánc Magyarországért – mozgalom a
megosztottság ellen, a
magyarság összefogásáért a Kárpát-medencében
és szerte a világban. Mint
hét éve minden december
21.-én, a tavalyi év legrövidebb napjának estéjén
Izsákon is fellobbant az
összetartozás lángja, összekapcsolva gondolatban és érzésben sok száz,
sőt ezer magyarlakta település azonos időben
tüzet gyújtó lakóival az
itteni tűz körül álló izsákiakat.
Most nem a fogathajtó
pálya, hanem Rácz Sándorék tágas udvara volt
a helyszín. Nagy Árpád
lelkész egyebek mellett

arról szólt a lángok fellobbanása alkalmából, hogy
ez a nyolcadik alkalom
Izsákon amikor bekapcsolódunk lelkiképpen is
abba a fényláncba amely
sokkal többet sejtet annál
mint amit egy tűz lángja és parazsa jelent. A
tény, hogy ez évről évre
megtörténhet nem csak
a szorgos gúlát rakó ke-

zek által valósulhat meg,
hanem azon maroknyi
népnek az okán is akik
ilyenkor együtt vannak.
A világosság, amelyet
karácsony közeledtével
körül állnak, egy jóval
nagyobb világosságra
az Isten világosságára
emlékezteti az embert,
melyet Jézus hozott el a
világ sötétségébe.

IZSÁKI Hírek

. oldal

Egyszerűsödnek a közigazgatásban
intézhető ügyek
2016. január 1-jén lép hatályba az a közigazgatási
bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosító
csomag, amely eredményeképpen egyszerűbb, gyorsabb
és hatékonyabb közigazgatási
rendszer alakul ki. Ezzel egyidejűleg több hatósági eljárás
díja csökken, egyes eljárások
ingyenessé válnak.
Az elfogadott törvénycsomag
több törvényt is módosít, a gyakorlati tapasztalatok alapján
egyszerűsítve a közigazgatási
ügyeket. A közigazgatási bürokráciacsökkentés jegyében
felülvizsgálatra kerültek az
általános eljárási szabályok,
amely minden közigazgatási
ügyre kiterjedő egyszerűsítést
eredményez. Az ügyintézési
határidők nagy része is csökkenni fog. A bürokráciacsökkentés keretében egyes engedélyezési eljárások esetében a
korábban engedélyhez kötött
tevékenységeket a jövőben
már bejelentést követően is
lehet folytatni. A szabályok
módosítása a gyakorlatban
jelentkező ügyféli igények

kielégítését célozzák azáltal,
hogy meghatározott ügyekben
a hatósági eljárásokat idő- és
költségtakarékosabbá teszik.
Az állami rezsicsökkentés
kérdéskörében a lakosság
véleményének megismerése
érdekében az állam 2015. év
nyarán konzultációt tartott
a megyei kormányhivatalok
bevonásával, amelynek során
közel 400 ezer ember nyilvánította ki a véleményét. A
2016. január 1-jén hatályba
lépő módosítások eredményeképpen ingyenes lesz: a
személyazonosító igazolvány
és személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (vagyis lakcímkártya)
kiállítása, pótlása; családi
állapot-változással összefüggő névváltozás miatt indult
hatósági eljárások; eltulajdonított okmányok pótlása;
gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása; gépjárművezetői engedély kiállítása
első alkalommal; mozgásában
korlátozott személy parkolási
igazolványának pótlása; hatósági erkölcsi bizonyítvány

(évente négy alkalommal);
tulajdonjog, és haszonélvezeti
jog ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzése (örökléssel
összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján); oktatási
igazolvány (diákigazolvány,
pedagógusigazolvány, oktatói igazolvány); felsőoktatási
képzésre jelentkezés, jelnyelvi
tolmács névjegyzékbevétele;
lakóépület bontási, építési,
és használatbavételi engedélyezési eljárása (a 160 m2-nél
kisebb hasznos alapterületű
ingatlan esetén); adóhatósági
igazolás; cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban
szereplő elektronikus okiratok megküldése; cégek éves
számviteli beszámolójának
közzététele; üzlet működési
engedélye iránti eljárás; vállalkozói igazolvány kiállítása,
pótlása; népi iparművészeti
igazolvánnyal kapcsolatos
eljárások; mezőgazdasági és
erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos
eljárás.
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Köszönöm!
Elmúltak az ajándékokat
hozó, adományokat készítő
és osztó ünnepnapok. Gazdagodtunk a családban, a
városban és a nemzetben
a szeretet és az együvé
tartozás kimutatása által.
Jó volt látni, megtapasztalni az ajándékozóknak
nem csak a szükségleteket
felmérő igyekezetét, de az
ötletességüket is, mert ez
utóbbi mutatja meg, különleges ajándékaik elkészítése
által, hogy milyen mélységű
a belső, nem csak látszat
szerinti kapcsolódásuk. Figyeltem az ajándékokat és
adományokat átvevőket.
Az adakozó, és az adományt
elfogadó közötti viszony felmérője, hogy hogyan fogadja
azt, amit kap. Gyermekek
közül nem mindenkinek
volt leolvasható ajkáról a
köszönet szava. (Talán nem
volt, aki megtanítsa nekik,
hogy amit kapnak, illene
megköszönni! Nem csodálkozhatunk ezen, mert még
az utcai találkozásokkor
az egymásnak köszönés is
elmarad.)
Sokkal mélyebb a köszönetmondás értelme, mint
gondolnánk. Aki udvariasságot tanult, vagy van belsőjében egy egészséges érzet azt
illetően, hogy akitől kapok
valamit, - még ha feladatát
végezve is ad,- hálával tartozom neki, mert elvégzi
ami az ő feladata, amit nem
nekem kell megtennem. Az

egymásra utaltság megértésén túl jó lenne megérteni
a köszönetmondás fontosságát. Akár csak városunk
közösségére korlátozva a
témát, felfoghatjuk úgy is,
hogy egy „szövetség”-nek
részesei vagyunk, amelyben
minden tag elvégzi a maga
feladatát. Elvégzi?
Az új esztendő is ajándék.
Az emberi élet síkjának gazdagítására szánt dimenzió
a mindenek Urától. Isteni
ajándék ez, éppúgy, mint az
élet, hiszen az ember nem
tud uralkodni felette. Ezért
kell tiszteletteljes hálával
megköszönnünk, a benne
kapott lehetőségeket hűségesen felhasználva. Ajándék
nekünk, hogy az általa adott
idő-lehetőségekben mi is
tovább ajándékozzunk, nem
csak az ajándékozó ünnepnapokban, de a hétköznapokban is.
Talán furcsa módon, de
szeretném megköszönni
már előre a megkezdett
évben mindazt amit kapok
embertársaimtól a városban. Ennek a köszönetmondásnak a hatékonysága
előre nem pontosítható, de
hátha eredményesebb lesz a
követelményekre való szigorúbb felszólításnál. „Valaki
előre megköszönte!” - Nem
az számít, hogy kicsoda,
hanem az, hogy a városunk
közösségéhez tartozás ténye
megerősítést nyer ezáltal:
Tudatosul: valaki figyel

rám, valaki számít rám
munkám pontos elvégzését illetően, környezetem
rendben tartását illetően,
lakóhelyünk értékeinek
megbecsülését illetően…
Szeretném megköszönni
a tisztségeket viselőknek
a hűségesen, pontosan, figyelmesen elvégzendő munkájukat. Megköszönöm a
vigyázóknak vigyázását, a
gyógyítóknak a gyógyítását,
a vigasztalóknak a bátorítását, a tanítóknak az oktatást
és a nevelést. Megköszönöm
a házukat és környezetüket
tisztán tartóknak a rendet.
Sokaknak megköszönöm,
hogy nem szemetelnek az
utcán, hogy másokra tekintettel – másoknak is helyet
hagyva – foglalják el a
parkoló helyeket… Megköszönöm az idősekre is figyelőknek a felelősségérzetét,
a fiataloknak példamutatással segítők türelmét,
hogy őket minél kevesebb
csalódás érje az életben…
Sorolhatnám még, hiszen
mindez adás, ajándékozás
amik által rendezettebb, békességesebb lesz az életünk
– kimutatva egymás iránti
megbecsülésünket, tiszteletünket, szeretetünket.
Az előre megköszönés elvárás is. Magamra is érvényesnek tartom ezt!
Izsák, 2016. január 8.
Bérces Lajos
képviselő

2016. január 21.

Helvécia-Izsák Térsége
Szőlő-és Bortermelőinek
Mezőgazdasági Szövetkezete
Tájékoztató
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)
Az újév kezdetén a Helvécia-Izsák Térsége Szőlő- és
Bortermelőinek Mezőgazdasági Szövetkezete vezetősége nevében kívánunk békés, boldog újévet minden
kedves tagunknak.
Tájékoztatjuk tagjainkat,
hogy az előző évi szőlőértékesítés ellenértéke, annak,
aki még nem kapta meg,
január végéig átutalásra kerül. A tervezett mennyiség
és árbevétel realizálódott, a
végleges adatok a következő
hónap igazgatósági ülésén
részletezésre kerülnek és
a tagság felé a következő
tájékoztatóban közöljük.
Ezúton is tájékoztatjuk
tagjainkat, hogy az 1992
óta szokásos Gazdaestéket
ez évben is megtartjuk. A
gazdaesték előadássorozata
a szokásos helyen, a Gazdaköri teremben kerül megrendezésre. A programokat
rövid időn belül emailban is
megküldjük és a hirdetőtáblán is tájékozódhatnak.
Az AGROmashEXPO és
az AgrárgépShow 2016.
január 27-30. között kerül
megrendezésre a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. Mivel szövetkezetünk az elmúlt évben is
a kiállítás látogatója volt,
megadtuk adatainkat, így
az idei évben is kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget biztosítanak, (3900 Ft
helyett, 1200 Ft a belépő
ös szege). Aki korábban,
hasonlóan regisztrált azok
az értesítést a napokban
megkapják a Vásárközponttól. A kedvezményes jegy
vásárlásának előfeltétele az
előzetes online regisztráció.
További információ a kiállítás honlapján érhető el:
www.agromashexpo.hu
2016. január1-jei hatállyal
módosult a növényvédelmi tevékenységről szóló
43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet. A módosítás a szőlő
bor ágazatot is érintő legfontosabb pontjait az alábbi
összefoglaló tartalmazza:
·A 18. §-ban pontosításra
kerülnek a növényvédő
szerrel folytatható tevékenységek.
·A 19. §-ban elkülönül a
szerek vásárlása, szállítása a végfelhasználástól. E
szerint növényorvosi vény
kell minden I. forgalmi kategóriás szerrel folytatott
bármely tevékenységhez

(szállítás, vásárlás, felhasználás stb.). A II. forgalmi
kategóriás szerek felhasználásához viszont nem,
csak azok szállításához,
vásárlásához szükséges
növényorvosi vény.
·A 20. §-ban eltörlésre
került a II. forgalmi kategóriás szerek növényvédelmi szolgáltatás alatt
történő felhasználásához
szükséges kamarai tagsági
követelménye. A képesítési
követelmény minden esetben maradt.
· A 21. §-ban módosul a
növényvédő szerek használatához szükséges engedély
kérelmezésének menete.
·A 22. §-ban módosul a növényorvosi vény kiadásának
rendje.
·A 26. §-ban szigorúbb szabályok léptek hatályba a növényvédő szerek tárolására,
szállítására vonatkozóan:
Növényvédő szereket tilos
élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló
anyagokkal egy légtérben
árusítani, tárolni, valamint
szállítani.
·A függelékek a permetező
berendezések, szivattyúk
paramétereit és használatát
szabályozzák.
2016. január 1-jén lépett
hatályba a 81/2015. (XII.
16.) FM rendelet a borszőlő
telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről.
A rendelet 22. § alapján
egyidejűleg hatályát veszti
a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.)
VM rendelet. A kivágási és
a telepítési engedély kérelem, valamint a bejelentés
adattartalmát és formátumát tartalmazó nyomtatványok a „Kivágás, Telepítés,
Fajtaváltás engedélyezés”
menüpont alatt találhatók.
A 81/2015. (XII.16) FM
rendelet letölthető a Kunsági borvidék weblapjáról
is, ahol a szőlőtelepítés
engedélyezéséről további
részletek olvashatók.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen,
telefonon, vagy interneten
is (aranysarfeher@sv-net.
hu) kereshetnek bennünket. A www.aranysarfeher.
hu weblapon is igyekszünk
friss információkkal segíteni tagjaink tájékozódását.
Vezetőség

IZSÁKI Hírek

2016. január 21.

Köszönet

Izsák Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata köszönet
mond a 2015. december 16-án kiosztott élelmiszer csomagokért Losonczi Mihálynak, aki az akció keretében száz mikulás
csomagot is kiosztott saját költségén.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...a karácsonyi készülődésben sokak figyelmét elkerülhette a hír, miszerint december
elején jogerőssé vált az az ítélet, amelyet az
Emberi Jogok Európai Bírósága negyvenhárom magyarországi rab feljelentése alapján
hozott. Több mint kétszázharmincmillió forint kártérítést ítélt
meg, amelyet az állam köteles megfizetni nekik a szűkös cellák,
a kényelmetlen ágyak és az általában nem túl kényelmes börtönviszonyok miatt. Valamennyien kisebb vagyonra tesznek szert
a furcsa ítélet nyomán, hiszen négy- és hétmillió forint közötti
összegek ütik a markukat.
Gondolom, mindenki tisztában van azzal, hogy amit az állam fizet,
azt a becsületesen dolgozó, a köz terheiből részt vállaló polgárok
adójából befolyt pénzből fizeti. Vagyis nem kevesebbet jelenet ez
az ítélet, mint azt, hogy a tisztességes életet élő, dolgozó, s nem
mások meglopásából, kirablásából, meggyilkolásából megélni kívánó emberek (köztük az éppen bent ülők által megkárosítottak)
pénzén gazdagodnak a körülményeikkel elégedetlen börtönlakók.
Akik egyébként pont az ilyen cselekményeik miatt kénytelenek
celláikban „sanyarogni”. Az ember szíve szakad meg, de tényleg!
S könnyes szemmel gondolunk a liberális jogvédőkre, akik diadalittasan ünneplik győzelmüket, mondván újabb csapást mértek
a begyöpösödött agyú maradiakra. Akik még mindig keresztény
erkölcsben, családban, egymás megbecsülésében, tisztes munkában, gyermekvállalásban, azok becsületes felnevelésében vélik
megtalálni a legfőbb emberi értékeket. Akik végzetesen elmaradott,
buta feje nem attól fáj, hogy szűkösek a börtönök, hanem a hasonló
gondokkal küszködő kórházak, iskolák, óvodák miatt aggódnak
inkább. Ráadásul csökött agyukban még az is felmerül, hogy azt
a kétszázharminc milliót is inkább ezek renoválására költenék. De
ott vannak ők, akik leereszkedő nagyvonalúsággal világosítanak
fel minket bugrisokat, hogy milyen buták is vagyunk, mennyire
rosszul látjuk a világot. Amit már azzal is bebizonyítottunk,
hogy kislányainkat, kisfiainkat nemük szerint öltöztetjük, ilyen
játékokat adunk a kezükbe, s nem tüntetünk az országház előtt,
hogy az iskolákban, óvodákban legyenek semleges nemű öltözők,
vécék. Mindezek tetejére a bűnözők jogaiért sem vagyunk képesek
küzdeni. De ők helyettünk is megteszik. Harcos kiállásukban az a
nem elhanyagolható tény sem zavarja őket, hogy kedves bűnözőik
sem törődnek áldozataik jogaival.
Gondolom, azokban, akik nem lopnak, csalnak, gyilkolnak, s
nem kerülnek börtönbe, joggal merül fel, hogy aki börtönben van,
az azért elkövetett valamit, tehát jogosan bűnhődik. Tettének
elkövetésekor is tudnia kellett, hogy megbukhat, s ha lecsukják,
nem szanatórium vár rá. Mégis megtette, akkor viszont ne panaszkodjon, ne hivatkozzon olyan jogokra, amikből éppen maga
zárta ki magát cselekményével. Mert ne képzelje már senki, hogy a
börtönökben ugyanolyan viszonyoknak kell lennie, mint a szabad
életben. Sőt némely agyament szerint még jobbaknak is, mert úgy
könnyebb elviselni a bezártságot.
Gondolom, többeknek eszébe jutott már, hogy kegyeltjeik közé
kellene zárni e harcos „jogvédőket”, hogy végre megismerjék
védenceik igazi valóját. Kettős haszonnal is járhatna ez a kis megmerítkezés, hiszen másik vesszőparipájuk, a nemi identitás – ki nő
és ki férfi – kérdésében is mélyreható gyakorlati tapasztalatokat
szerezhetnének...

. oldal

Torna

2015. december 12-én, Kiskunhalason rendezték meg
a Torna Diákolimpia megyei
döntőjét. A II. és a III-IV.
korcsoportosok versenyében
vettek részt az izsáki tornászok. Eredményesen szerepeltek. Az alsósaink a II. korcsoportosok csapatversenyét
megnyerték, megyebajnokok
lettek! Az egyéni összetett
versenyben Tóth Marcell 2.,

Bencsik István 3. helyezést ért
el! A felsősök, a III-IV. korcsoportos csapatversenyében 2.
helyezést értek el. A III-IV.
korcsoportosok egyéni összetett versenyében is két izsáki
tornász állhatott a dobogóra.
Lakos Lajos megyebajnok lett,
Hajma András 3. helyezést ért
el! A dobogós helyezésekkel
mindkét csapatunk továbbjutott a Torna Diákolimpia

országos elődöntőjébe!
Csapattagok: alsósok (II.
korcsoport) - Bencsik István,
Bognár Bence, Csépe Bence,
Perjés Kenéz, Tóth Marcell
és Hevér Dominik, felsősök
(III-IV. korcsoport) - Bárdi
Áron, Hajma András, Lakos
Lajos, Langó Barnabás, Mózes
László, Vida Jonatán, Csősz
Tamás és Perjés Bendegúz
Szabó József

Hálás tanítványok
Volt tanulói példa nélküli szép
gesztussal lepték meg január
elején egykori oktatójukat, Wéber György szobafestő-mázoló
mestert. Közel húszan várták
a Vino étteremben az általuk
szervezett meglepetés találkozón a párás szemekkel megérkező mestert. Wéber György meghatottan mondta el, hogy csak
aznap reggel tudta meg, mire is
készültek volt tanulói. Nagyon
megörült a szép gesztusnak és
annak, hogy újra találkozhat
többükkel. Pályafutása alatt
negyven tanuló sajátította el
keze alatt a szakma gyakorlati
tudnivalóit. Első oktatottja Ungor Pál, ötven éve kezdett a keze
alatt, aztán jöttek a többiek,
többségében Izsákról, de voltak
vidékiek is.
Az összejövetel ötletgazdája
és egyik szervezője Szabó
Zoltán elmondta, hogy Auszt-

riában dolgoztak kollégájával,
s ott vetődött fel a gondolat,
hogy régen látták már a volt
társakat, meg Gyuri bácsit is,
és megszületett a gondolat,
hogy összehozzák ezt a találkozót, melynek fő szándéka
egykori mesterüknek egy
szép meglepetést szerezni, e
mellett a régi társakkal találkozni. A találkozón fehér asz-

tal mellett idézték az egykori
emlékeket, a tanulóéveket, s
ki-ki elmondta azt is, miként
hasznosította a megszerzett
tudást. Olyan alapokat kaptak, hogy valamennyien megállták helyüket a szakmában.
Többen külföldön is dolgoztak, mások az ország különböző vidékein kamatoztatják
szakmai tudásukat.

IZSÁKI Hírek
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Három éves a Kerekasztal

A 2012 decemberében alakult Izsáki Civil Kerekasztal
(ICK) 2015. évi évfordulós
ülését ezúttal - és továbbiakban, az év végi programokkal
zsúfolt időszak helyett, januárban tartja. Az időpont azért
is kedvezőbb, mert így az év
elején, már tervezhetőek az új
év kiemelt programjai.
Az ICK, a látszólagos csipkerózsika-álomnak tűnő tevékenysége ellenére, él és
működik. Pontosabban, élnek
és működnek a székfoglaló helyi civil szervezetek és
lokálpatrióta önkéntesek,
valamint a közösségi programokat támogató vállalkozások, melynek eredményeképp
megannyi programnak és
rendezvénynek lehettünk
részesei városunkban. Mindez
jól követhető - a város honlapján is elérhető - IZSÁKI
PROGRAMTÁR-ban. A gyümölcsöző együttműködésnek szép példája az Adventi
Gyertyagyújtás megrendezése is, amely több szervezet
és önkéntes munkájának
eredményeképp, egyre több
résztvevőt vonzó, bensőséges
eseménnyé vált.
A közmeghallgatás alkalmával hangzott el, hogy az
önkormányzat a szívén viseli
a civil szervezetek támogatását és az utóbbi években hat
millió forint felett segítette
a működésüket, ezen felül a
Művelődési Házat és egyes
esetekben az áramvételezést
és a területfoglalást is díjmentesen bocsátja a rendelkezésükre. (Ez évi támogatás
mértéke még nem ismert.)
Nagy segítség ez az anyagi
nehézségekkel küzdő civil
szervezetek számára. Persze
érdeke is az Önkormányzatnak, hiszen a jelentősen
megnőtt, kötelezően előírt
közigazgatási szolgáltatások
ellátása mellett, a rendelkezésre álló költségvetési keretek szűkössége miatt, már
nemigen jut „pénz és paripa”
a helyi közművelődési feladatok szervezésére, ezért az
Izsákon megvalósuló programok és rendezvények szinte
mindegyike a civil szervezetek
és a támogató vállalkozások
közreműködésével jön létre.
Mivel a fentiek megvalósítása a civilekre (székfoglalókra)
hárul, előrevetíti annak igényét is, hogy a továbbiakban
még fontosabb szerepet kap
az együttműködés eredményességének emelése. Fontos

(lenne) még alaposabban
megismerni egymás céljait,
törekvéseit és támogatólag
odaállni minden kezdeményezés mellé, hiszen, egy közösség összhangját a közösen
megélt események erősítik. Az
is fontos (lenne), hogy minél
több emberhez jusson el a
programok és rendezvények
híre, hogy legalább tudjanak
róla, mi történik a városban,
és legyen meg a lehetőségük
a részvételre. Minden előtt, a
legfontosabb az (lenne), hogy
minden esemény, ami a városunkban zajlik, elsősorban
városunk lakóinak igényeit
elégítse ki. Persze azt is tudni
kell, hogy mindezt kívülről,
vagy felülről senki sem fogja
számunkra biztosítani, ehhez
nélkülözhetetlen városunk
minden lakójának részvétele,
ki aktív közreműködéssel,
ki meg csak lelkes egyetértéssel.
Az Önkormányzat 2016-évi
munkatervének összeállításában szerepel egy javaslat, mely szerint „bizottsági
munkatervben kell szerepeltetni az izsáki civil szervezetek beszámoltatását, akik
részére az Önkormányzat
anyagi támogatást nyújt.
Megoldásként felmerült, hogy
egy civil szervezetek részére
tartott találkozó keretében
kerülne sor a munkavégzések értékelésére, a tartalmi
munka bemutatására” Ez a
tervezet jelentős előrelépést
jelent(het) a civil szervezetek
és az Önkormányzat együttműködésében, hiszen ilyen
korábban nem volt, sőt az
sem derül ki az Önkormányzat SZMSZ-éből, hogy ki a
felelőse ennek a területnek
és milyen feladatai vannak!
Továbbá, az sem hogy milyen
pályázati feltételek mellett
kapható támogatás, és milyen
feladatok ellátására szolgál.
A javaslat egy fontos lépés a
közpénzek felhasználásával,
a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének
bővítésével összefüggő egyes
törvények végrehajtásában.
Szintén a közmeghallgatás
alkalmával felvetett javaslat
szerint a „civil szervezetek
részére tartott találkozó” ne
bizottsági szintű legyen, hanem vegyen rajta részt a teljes Önkormányzat, továbbá,
vegyenek részt a találkozón
azok a vállalkozások is, amelyek támogatják a civil szer-

vezetek tevékenységét. Ezzel
a találkozóval lehetőséget
kaphat(na) az Önkormányzat,
hogy közvetlenül a szervezeteknek és vállalkozóknak
fejthesse ki Izsák társadalmi életének javítását célzó
elképzeléseit és direktíváit.
Továbbá meg lenne a lehetőség a kapcsolatfelvételre a
szervezetek és az őket támogató vállalkozások között is.
Megismerve az igényeket és
a lehetőségeket, tervezhetővé
válnak a támogatások, és elkerülhető a sokszor megalázó
„kuncsorgás”.
Ehhez a témához kapcsolódó
felvetés a plakátozás megoldása. A programok szervezőinek,
az anyagi lehetőségek szűkössége miatt az az érdeke, hogy
minél kevesebb plakát kihelyezésével tudják, lehetőleg
minél több emberhez, eljuttatni a hirdetményt. Ehhez
célszerű lenne maximum 20
olyan, sokak által látogatott
helyet kijelölni a városban,
ahol állandó jelleggel kihelyezett kulturált pakkáttartókban lehetne a plakátokat
elhelyezni, összhangban az
Önkormányzat közterületek
rendjére vonatkozó előírásaival. Ennek megoldására, az
Önkormányzat, a hirdető civil
szervezetek és vállalkozások
bevonásával lehetne anyagi
fedezetet előteremteni és a
kivitelezést lebonyolítani.
Az ICK, együttműködve a
Bács-Kiskun megyei Civil
Információs Centrummal,
előadásokkal és konzultációkkal igyekszik támogatni az
egyesületek és alapítványok
munkáját. Közzétesszük az
SZJA 1%-ot gyűjtő izsáki szervezetek listáját, ezzel is segítve az adakozás lehetőségét.
Az ICK segíti a székfoglalók
internetes kommunikációját,
igény esetén önálló honlap
létrehozását. Szeretnénk, ha
az internetes IZSÁKI PROGRAMTÁR mindenki számára
elérhető hiteles izsáki műsorújsággá válna, ezzel segítve a
lakosság tájékoztatását.
Ezek a témák kerülnek terítékre a mostani évfordulós
ülés alkalmával, amelyhez a
székfoglaló helyi civil szervezeteken, lokálpatrióta önkénteseken, és a támogató vállalkozásokon túlmenően bárki
csatlakozhat. Ha szeretnénk
városunkban igazi közösségi
életet látni, akkor itt a lehetőség tenni is érte!
-fg-

IZSÁKI CIVIL KEREKASZTAL
ÉVFORDULÓS ÜLÉSE
2016. január 28. (csütörtök) 18 óra
Izsáki Művelődési ház

2016. január 21.

Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni Molnár Endrének, Hajma Tamásnak,
és Izsák Város Önkormányzatának, hogy klienseinknek szebbé tették
a karácsonyi ünnepeket. 200 kg szaloncukrot, és almát oszthattunk
ki 2015. december 23.–án, a Művelődési Házban. Mindazoknak köszönöm a segítségét, akik bármilyen formában támogatták Izsák Város
Gyermekjóléti– és Családsegítő Szolgálatának munkáját. Örömmel tölt
el, hogy egyre többen vannak, akik ismerik Szolgálatunk munkáját,
és támogatják is azt.

Sörösné Boldoczki Tímea
Izsák Város Gyermekjóléti– és
Családsegítő Szolgálata

Köszönet
Magyar Gyulánénak ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
támogatásáért, aki az év végén megjelent verses kötetének eladott
példányaiból befolyt teljes bevételét ajánlotta fel a két izsáki leukémiás
kisfiúnak. Önzetlen segítségét köszönjük:
Lenkes család, Flaisz család

POSTÁNKBÓL
Tisztelt Olvasók!
Véget ért a karácsonyi gyönyörű
időszak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik még szebbé tették Jézus
születésének várását számunkra
és sokak számára. A katolikus
karitászosoknak azért, hogy a
hajnali misék után minden alkalommal behívták a híveket a
közösségi házba egy teára, zsíros
kenyérre, ahol minden alkalommal megjelent István apát úr is,
néhány kedves szóval köszöntve

a jelenlévőket. Szép alkalmak
voltak ezek.
Szeretettel köszönjük a református fiatalok szolgálatát is.
Ők kántálással tették szebbé az
ünnepvárást. Kilenc fiatal állt
meg a házak előtt és énekkel,
verssel dicsérték az Urat, bensőségesebbé téve a háziak karácsonyvárását is. Hála minden
szoláglattevőnek és az Úrnak!
Tisztelettel:
Vida István, Vida Istvánné

Izsáki Színházi Esték
Kedves Izsákiak!
Megtisztelő figyelmüket szeretnénk kérni, s ezúton megköszönni a
Fészek Együttes izsáki és ágasegyházi fiatal és fiatal felnőtt tagjainak
az egyházi ifjúsági zene iránti szeretetét. A Tegyünk Izsákért Egyesület felkérése alapján már volt
fellépésünk 2014. augusztus 20-án
egy ünnepi előadás keretében Dóka
István és felesége közreműködésével. Az idő teltével megismerkedtek
az izsáki fiatalokkal, akik Gellér
Alíz vezetésével lelkesen kezdtek
együtt zenélni. 2015-ben szintén
augusztus 20-án már együtt, közösen lépett fel a két csapat. Töretlen
a lelkesedés részünkről, mert 2016.
február 13-án 18 órakor újra feláll
az együttes. Lelkes zenéléssel,
énekléssel szeretnénk mindenkit
felemelni a hétköznapokból.

A „Fészek” név számunkra a
családias meleget és biztonságot
jelenti, ahol az énekes kismadarak
hálával és kéréssel emelik kis fejüket az ég felé. A zenét két gitárosunk Alíz és István biztosítja, két
furulyásunk Bárdi Nóra és Perjés
Bendegúz, dobosunk Gellér Blanka,
énekelnek Dókáné Kovács Erika,
Tompos Tímea és Dóka Rita.
Szeretnénk, ha meghallgatnák
előadásunkat, mert felemelő érzés együtt zenélni, de hallgatni is
csodálatos gyógyír. Ma pedig sok
beteg szívű és lelkű ember vágyik
a gyógyulásra. Találkozzunk 2016.
február 13-án 18 órakor az izsáki
Művelődési Házban! Február 21-én
(vasárnap) 16 órakor a Tabdi-i Felnőtt Amatőr Színjátszók az Őrültek
háza 3 – A kapitány című komédiáját
mutatják be a Művelődési Házban.

Az Élet himnusza
Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan
Az Élet szépség – csodáld meg,
Az Élet boldogság – ízleld meg,
Az Élet álom – tedd valóságossá,
Az Élet kihívás – fogadd el,
Az Élet kötelesség – teljesítsd,
Az Élet játék – játszd,
Az Élet érték – vigyázz rá,
Az Élet vagyon – használd fel,
Az Élet szeretet – add át magad,
Az Élet titok – fejtsd meg,
Az Élet ígéret – teljesítsd,
Az Élet szomorúság – győzd le,
Az Élet dal – énekeld,
Az Élet küzdelem – harcold meg,
Az Élet kaland – vállad,
Az Élet jutalom – érdemeld ki,
Az Élet élet – éljed!
Kalkuttai Teréz Anya

IZSÁKI Hírek

2016. január 21.

. oldal

VALLÁS
Új esztendőben,
új színekkel

Megdöbbentő az emberi közönyösség Istennel, lélekkel, vallással, Jézussal, az isteni parancsolatokkal,
az Egyház tanításával szemben.
Megdöbbentő az ember bátorsága
a fentiek semmibevételével. Az emberek nagy része nem vesz semmit
komolyan, kivéve, ami a zsebére,
gyomrára, kényelmére, hírnevére,
dicsőségére megy.
Szent Pál: „Vannak, akiknek
istenük a has és dicsekvésük a
szégyenük”. Pogány világnézet
uralkodik. Carpe diem! Élvezd az
életet, szakíts le minden gyönyörű
virágot. Ma neked, holnap nekem!
Ne törődj senkivel és semmivel,
csak magaddal. Lökj félre mindenkit, aki utadban, vélt boldogságod
útjában áll.
Komolyan kell venned az Isten
parancsait, amelyeket ünnepélyesen félelmetes, tűz, lángok és felhők
között hirdetett ki és íratott le két
kőtáblára, valamint saját szíved
hús- és vértáblájára. Ezek kötelezőek és ezekről is számot kell adni.
Komolyan kell venni, hogy Isten
emberré lett, hogy az embert megmentse az örök kárhozattól, mert ez
is van. Ezt is komolyan kell venni!
Komolyan kell venni az emberré
lett Istent: Jézus Krisztust, aki
született Szűz Máriától, Poncius
Pilátus helytartósága idején élt, tanított és hamis vádak, hazugságok
alapján halálra ítélték és kivégezték
azt vélvén, hogy ezzel Jézus Krisztus megszűnt élni és létezni, hogy a
Krisztus-ügy örökre lezárult.
Komolyan kell venni, hogy Jézus
ellenségei és ellenfelei elszámították magukat, mert amint Jézus
megmondta, harmadnapra feltámadt, hogy soha többé meg ne
haljon.
Komolyan kell venni Jézus halálának és feltámadásának körülményeit, hogy ezekben egy percig se
kételkedjünk. Húsvét nagy üzenete
minden embernek, az egész világ
számára: Nincs itt! Feltámadt!
Komolyan kell venni mindazt, ami
ebből következik: Jézus él, Jézus
eljön a világvégén nagy hatalommal
és dicsőséggel.
Komolyan kell venni Jézus szavait, kijelentéseit, figyelmeztetéseit és
tetteit is, amelyek mindig fedezték
szavait és tanításait. Néhány jézusi
figyelmeztetés: „Aki utánam akar
jönni, vegye fel keresztjét és úgy
kövessen engem! Tanuljatok tőlem,
mert szelíd és alázatos szívű vagyok. Legyetek Készen, mert nem
tudjátok sem a napot, sem az órát!
Bocsássatok meg szívből egymásnak. Ne aggódjatok életetek felől.
Isten tudja mire van szükségetek.
Fiacskáim! Szeressétek egymást!
Szeressétek ellenségeiteket is! Nem
akarom a bűnös halálát, hanem,
hogy megtérjen és éljen! Ne féljetek
azoktól, akik megölik a testet, de
a lelket nem tudják megölni. Az
dobjon követ a másikra, aki bűn
nélkül van. Jaj annak, aki egyet
is megbotránkoztat a kicsinyek
közül! Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában
jönnek. Vigyázzatok, hogy senki
félre ne vezessen benneteket! Én
veletek vagyok minden nap a világ
végezetéig. Aki eszi az én testemet

és issza az én véremet, annak örök
élete van. Nálam nélkül semmit
sem tehettek!”
Nagy baj és szomorúság származhat abból, ha lekésünk egy vonatot,
egy szép előadást, egy meghívást
vendégségbe. Mindezek azonban
pótolhatók. Jön a következő vonat,
lesz újabb előadás, kapunk új meghívást. Nagy, a legnagyobb tragédia
az, ha lekéssük az örökkévalóságba
tartó vonatunkat, az örök életre
szóló meghívást, ha az orrunk
előtt csukják be az örök Élet, többé
fel nem táruló ajtaját, ha rádöbbenünk, hogy már késő..., hogy
minden fontosabb volt számunkra,
mint az örök Életre szóló meghívás,
amelyet pedig keresztelésünkkor
megkaptunk.
Amíg nem késő! Jézus felszólításai:
Tartsatok bűnbánatot! - Tartsunk,
amíg nem késő!
Jöjjetek hozzám! - Menjünk, amíg
nem késő!
Fiacskáim! Szeressétek egymást!
- Tegyük meg, amíg nem késő!
Az ajtóban állok és zörgetek! Nyissunk ajtót, amíg nem késő!
Jöjj és kövess engem! - Kövessük,
amíg nem késő!
Bocsássatok meg szívből egymásnak! - Bocsássunk meg, amíg nem
késő!
Az Úr Jézus nagyon szelíd és alázatos szívű. Megbocsát mindenkinek, aki azt kérte, aki térdre tudott
rogyni: Istenem! Légy irgalmas
hozzám, szegény bűnöshöz! Aki
haza tudott menni, mint a tékozló
fiú, aki hittel tudta mondani: Nem
vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj;
aki – mint a lator – Jézushoz fordult
irgalmat kérve, aki mint Péter sírni
tudott a tagadáson, aki mint a házasságtörő asszony, Jézus elé borult
kegyelemért, akire mindenki követ
dobott, csak Jézus nem.

Nem bizonyos
Nem bizonyos: Ha elszunnyadunk, hogy
felébredünk.
Ha elutazunk, hogy megérkezünk.
Hogy learatjuk azt, amit vetettünk.
Hogy megtarthatjuk, amit szereztünk.
Nem bizonyos, hogy kinyílik a rózsa,
Hogy a kenyérből mindig lesz egy
morzsa...
Hogy felnő minden fa, virág, gyerek,
Hogy mozdulatlanul állnak a hegyek,
Hogy nem lesz soha „gazság” az „igazságból”,
Nem válik gyász, bánat a vigasságból...
Kiért ma égünk, hogy holnap is szeretjük,
Mit ma ígérünk, hogy holnap is megtehetjük,
Nem bizonyos itt semmi, semmi sem,
Mégis építünk, bízunk, remélünk,
Gyűjtünk, mulatunk, égünk, ígérünk...
De arra alig-alig gondolunk,
Hogy egy bizonyos: az, hogy meghalunk.

Keresztény ember nem élhet
félelemben! Jézus szavai, az Egyház tanítása nem lehet félelmetes, de nagyon fontos, hogy ébren
tartsák felelősségünket. Minden
jó, Isten ajándéka, az idő is. Élő
hittel, eleven reménnyel és tiszta
szeretettel, felelősséggel éljük
meg napjainkat az új esztendőben.
T. I.

Református múltunk 77.
1819. május 16. Nemzetes
Bankos János úr, Fekete
István, Curator Damásdi János, Szegedi Mihály, Csősz
Mihály, Csukás Ferentz,
Szegedi István, Czirkos
János és a Prédikátor jelenlétében.
1. Itt lévén az ideje a Curator választásának, a nélkül,
hogy Candidatio (jelölés, pályázás - N.Á.) tétetett vola,
mind az Eklésiához felette
buzgo Curator Damásdi
János, mind szorgalmatos
egyházfi Czirkos Sándor,
hivatalok további fojtatásán
köz akarattal megkérettek,
és azt az Elöljáróság örömére felvállalták.
2. Ketskemétre deputáltatott Cséplő János elöljáró,
által adta a Gyülésnek a
béküldött élelemről szollo
bizonyság és köszönö levelet; egyszersmind jelentette,
hogy a Prokátornál is volt,
néhai Forgáts successorival
(örököseivel – N.Á.) beszélt,
de ezek az egyességet külömben nem akarják megállani,
ha tsak Izsákon lévő anyai
néhai Forgáts Jánosnénak,
a nékik testálo summárol le
nem mondanak. Erre nézve,
jónak látta az Elöljáróság,
hogy a Városházához az
atyafiakat bé hivassa, és
ott a Curator által eleibek
terjeszsze, hogy mivel igen
kevés summa az ti. 10-15

ft. a mi egynek egynek van
hagyva, tehát mondjanak
le kicsisekről (?-N.Á.) az
Eklésia hasznáért; vagy
legalább hatalmazzák meg
az Eklésiát, hogy a mit lehet
azt örészekre is a successoroktol nyerjen, és ezen akaratjokat, a successoroknak
bé mutattathasson.
3. Az egyhazfi terheinek
könnyebbítése végett, azt
rendelte az Elöljáróság,
hogy mivel ő ingyen szolgáll,
tehát a harangozo, akinek
különben is sok a fizetése,
vigye egyrészét az ö kötelességének, ugymint, az Elöljáróság bé hivását az Eklésia
gyülésre, és más elöre el
nem látható kisebb bajokat
tellyesitésre, emellett azt
is meghatározta, hogy kérettessék meg e betsületes
Tanács, hogy az egyházfiakat, a Város terheitől, mint
pl. kaszállástol, hordástol,
gyüjtéstöl oldozza fel.
4. A közelebb lejendö, Püspöki Visitation szükséges
lévén az Eklésiai földeknek,
igazi feljegyeztetése. Nemzetes Bankos János úr, mint
Geometra (földmérő, mérnök –N.Á.) megkérettetett,
hogy az Eklésiai földeket
méltóztasson felmérni, ki is
annak tellyesitését örömmel
ajánlotta.
Az Ekklésiai Gyűlések végzéseinek, az 1819. máius

A világ egyszerűbb látása végett: vannak
hasznos és haszontalan betűhalmozások.
Az egyházközségek fontosabb történéseinek
megörökítései a hasznos, és az utókornak is
tanulságos lejegyzések közzé tartoznak. A
közösség, ha elég bölcs, tanulhat az elődök
erényeiből és hibáiból. Itt láthatjuk, hogy
Mocsi József tiszteletes úr sajnálatos hirtelenséggel bekövetkezett halála (sírját máig
őrzi és fenntartja a gyülekezet a református
temetőben) után, mindaddig, amíg Váradi
István prédikátor beiktatásra nem került
„megállt az élet” a feljegyzések terén…
Egy gyülekezet akkor tekinthető igazán
felnőttnek, ha nem csak a toronytető meg-

16-ik napjától fogva, amikor
az előbbi oldalon b.(-oldog
–N.Á.) e.(-mlékezetű –N.Á.)
Tiszteletes Motsi József úr
utolszor protocollálta, egész
az 1820-ik máius 14-ig semmi nyoma nem találtatván;
így folytatja azoknak bé
írását1820. Maius 22-től
fogva ez időszerént rendes
(azaz: megválasztott-N.Á.)
Prédikátor Váradi István.
1820. máius 22. Minden
Ekklésiai Elöljárok jelenlétében, határoztatott
1-ször Az Ekklésia Elöljárói, a torony tetö megújjitását igen szükségesnek
ítélvén, hogy hova tovább az
építés ne halasztódna, és az
Áts Mesternek is messziröl
való hozatásával az Ekklésia
ne terhelődnék, határoztatott: hogy mindjárt másnap,
Maius 23-án Presbiteriumunk betsületes tagja Csösz
Mihály ö kegyelme Ketskemétre menjen, hogy onnan
az Áts Mestert a felylyebb
kitett okra nézve magával
kihozza, s ha lehet véle az
egyesség végre hajtódjon.
2-or Hogy Districtualis
Assessor (egyházmegyei ülnök-N.Á.) Nemzetes Bankos
János megkérettessen, hogy
Ekklésiai Gyülésünkben
megjelenni méltóztasson.
(P.IV.: 72-73.ol.)
közli: Nagy Árpád

újítására visel gondot (bár manapság ez sem
kevés!), hanem arra is közös és sajátjának
ismert felelősséggel visel gondot, hogy a
közösség együttes emlékezete se szenvedjen
elhanyagolást. Minderről pedig tartozunk
úgy megemlékezni, mint akik látják a láthatatlanokat is. Azt, hogy minden emberi
helytállásban az Úristené a dicsőség és a
hála, mert az akarást és az előkészített jó,
emberi elvégzését is Ő adja és munkálja.
Áldott legyen az emberi nemzedékeken át
mentő és megtartó szeretettel bennünk és
közöttünk munkálkodó Isten!
-na-

Gyülekezeti hírek

IKEM hírek

- január 31-ém, 13.30-tól istentisztelet a kisizsáki

- rendes évi közgyűlés: március 5-én

ökumenikus kápolnában
- egyetemes imahét alkalmai: január 18-23. között,
17 órától a szokott rendben
- hitmélyítő (evangelizációs) hét: február 8-13.között, 18 órai kezdettel. A hét témája: „Isten akarja…”
Szolgálattevők: Kerekes Márton, Magyar Csanád,
Balázs Hajnalka, Dányi-Nagy Márió, Ritter Nándor,
Édes Árpád lelkipásztorok. Vasárnap (febr.14.) megterítjük az Úr szent asztalát.

(szombat), 15 órától, a református
gyülekezeti házban
- március 19.(szombat), 16 óra: Szíriai
úti beszámolót tart vetítéssel egybekötve Hegedűs Zoltán tanár úr. Helyszín: református gyülekezeti ház.
- az előadások továbbra is ingyenesek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

IZSÁKI Hírek
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Önkormányzati tájékoztató

Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. évi
utolsó ülését közmeghallgatással
egybekötve 2015. december 22-én
tartotta.
A testület napirend előtt elfogadta a hat határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri
jelentést és a tett intézkedéseket
jóváhagyta.
Első napirendi pontként a „Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól” szóló
jegyzői előterjesztést tárgyalta
meg és döntésében kimondta,
hogy a Hivatal fokozott figyelmet
fordítson a lakosság naprakész
tájékoztatására, informatikai
rendszere biztosítsa a határidők
megtartását és az eljárások gyors
és szakszerű lefolytatását, továbbá kerüljenek végrehajtásra
a szükséges eszközfejlesztések
és az információbiztonsággal
kapcsolatos feladatok végrehajtására.
Második napirendi pont keretében a Képviselő-testület
módosította Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)
önkormányzati rendeletét. Ezt
jogszabály írja elő és a második
félévi előirányzatokra vonatkozott. Valójában technikai jellegű
a változtatás, mivel csak az került
deklarálásra, hogy milyen célra
mennyi összeg áll, illetve állt
rendelkezésre. A tényleges tényadatok a beszámolóban kerülnek
közlésre és rögzítésre.
Az „Izsáki Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratának
módosítása” jegyzői előterjesztés
hiánypótló jellegű volt és érdemi
döntéssel sem járt együtt, mivel
a 2015. szeptember 29-i módosításhoz akkor nem került benyújtásra az alkalmazotti tanács és a
szülői közösség véleménye. Ezt
most bepótoltam.
Negyedik napirendi pontként a
Képviselő-testület jóváhagyta az
Izsákért Közalapítvány 2014. évi
beszámolóját.
Az ötödik napirendi pont keretében került sor a közmeghallgatásra. Ezt évente egy alkalommal kell tartani és szabályait
részletesen a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzat tartalmazza.
Bevezetőben Mondok József
polgármester adott áttekintő
tájékoztatást a 2015. évi feladatok végrehajtásáról és felvázolta
az Önkormányzat 2016. évi
terveit.
A tájékoztató után a megjelent
7 fő részéről hangzottak el kérdések és javaslatok, melyeket
részletesen a testületi jegyzőkönyvben olvashatnak. Most néhány kiemelt területről szeretnék
rövid tájékoztatást adni.
Az első jelzett probléma évek óta
fennáll, illetve átfogó megoldást
igényel. Ez pedig a kanális, illetve a Hold és Liliom utcák által
határolt terület vízelvezetése,
az ott lévő ingatlanok állapota,
a szemét elhelyezése, gyűjtése
és elszállítása, valamint a kóbor
és a nagytestű ebek tartásának
problematikája. Azóta már történt egy egyeztetés az ügyben
és most a legfontosabb, hogy a
feltöltések miatt lezárt a pangó,
illetve lefolyástalan vizek elvezetésre kerüljenek, mivel az ott lévő
házak állagában ezek nagyobb
károkat okozhatnak.
A felvetés nyomán megszűnt
a kihelyezett konténer és tábla
került kihelyezésre, hogy tilos a
szemét elhelyezése. Intézkedésünk nem volt hosszú életű mivel
másnapra ellopták a kihelyezett
táblát. Megszervezésre került a
kukás szállítás, így a továbbiakban nem lesz lehetőség, hogy a
település más részein lakók is ott
helyezzék el a keletkezett háztartási, vállalkozói hulladékot.
Az ebekkel kapcsolatos probléma is kivizsgálás tárgyát képezi.
Több éve hadakozom az ebek
jelzéssel történő ellátása ügyében és bár sok izsáki lakostól
kaptam segítséget a probléma
megoldásában mégis úgy érzem,
hogy nem értünk el megnyugtató
eredményt. Erre hivatkozással
– természetesen jogszabályi felhatalmazással – az év első felében
ebösszeírást hajtunk végre és a
mulasztókkal szemben állatvédelmi bírság kiszabását fogom
eszközölni. Külön óvnánk a harci
kutya tartókat az engedély nélküli tevékenység gyakorlástól és tájékoztatom a veszélyes kutyákat

Emberáradat

Csak jön, csak jön
vakon az emberáradat.
Nincs létszám
és nincs adat.
Megindult a világ;
Afrika, Ázsia mámoros.
Ezrek, százezrek vonulnak,
küldi őket hozzánk
házaló-lakáj-Soros!
Új hazát keresve
szolgálni jönnek,
ők a sírásói
véres jövendőnek...
Hellászt Kharübdisz
nyeli el.
Át a tengeren
dacos szívvel,
legendák útján vándorok.
Ezreket nyelt el a tenger,
elűzték őket
hazug mammonok!
A holdkóros
vén Európa

tartókat a tartási körülmények
vizsgálatára és a szükséges engedélyek beszerzésére.
Kérdés nyomán pontosításra
került a honlapon közzétett
energetikai pályázat közbeszerzési kiírása és hogy az elvégzett
beruházás (városháza, sportcsarnok) nem ahhoz tartozik.
Ugyancsak ismertetésre kerültek
a Kolon-menti LEADER Egyesülttel kapcsolatos kérdések és az
önkormányzat perekkel történő
érintettsége. ( Itt a jegyzőkönyvben egy rövid elírás történt,
amit a kérdező jelzése alapján a
következő ülés jegyzőkönyvében
helyesbíteni fogok.)
Volt olyan kedves résztvevő, aki
észrevételeit és hozzászólását
írásban rendelkezésünkre bocsátotta. Kiemelt részei: a honlap
százalékos értékelése, a civil szervezetek és a vállalkozások kapcsolata, a kerékpárút átadásának
körülményei, a Tésztamajális és
a Tavaszi Majális párhuzamosságának kérdése, a futóverseny
rendezvényekhez történő illeszkedése, a konténeriskola
költségvetést terhelő kiadása.
A felvezetésekkel kapcsolatban
Mondok József polgármester úr
részletes tájékoztatást adott. A
Hivatal részéről úgy látom, hogy
az észrevételek nyomán vannak
teendőink és azokat az év folyamán megoldjuk, hogy a következő
közmeghallgatáson már ne kelljen ezekkel foglalkozni.
Kérdésként merült még fel az
ingatlanok értékesítésével kapcsolatos bevételek jogcím szerinti
részletezése, az új iskolai projekt
terveinek helyzete, az átköltöztetés átgondoltsága, a kiköltöztetett és használható felszerelések
vagyonvédelmi helyzete. A válaszban elhangzott, hogy minden
az előzetes terveknek és döntések
szerint történt.
A nyílt ülés végén a Polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját, az Izsákiak
segítségét és az ülést ünnepi
jókívánságaival berekesztette. A
zárt ülésen kk. Budai Áron és kk.
Budai Fanni étkeztetési ügyében
hozott döntést a testület.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

nemzeteket húzat karóba!
Brüsszel nagyokat
szóló szája, törvényeit
pusztába kiáltja.
Ez már háború
De nincs fegyver,
csak a tömeg, a tömeg,
a tüzér, a töltet
maga a falánk ember.
Megszállnak
Hazát, házat,
ellepik a határt,
a földet,
s csak halált örökölnek...
Ha végül megállnak:
vissza, vissza! kiáltják
népek, nemzetek.
Szodoma és Gomorra lángol,
kiszakad a világból.
És átkokat szór rátok
elhagyott őshazátok!
2015. november 4.
Budai Kulcsár János

2016. január 21.

„Isten áldd meg a magyart.”

Izsáki ünnepnapok

A történelem kereke minden időben
jól-rosszul forgott. Az izsáki tehetséges lakosok megtalálták, felismerték
a történelmi korok kihívásait és
kisebb hibák elkövetése mellett a jó
haladási útvonalon tudtak maradni.
A kevés hivatalos iromány közül
a Királyi Könyvek (a Habsburgházi uralkodók idejében vezetett
iktatókönyvek. A szerk.) és csekély
számú levéltári anyagok megőrizték
1816. július 14-ét, a mezővárosi,
vásártartási jog megadásának időpontját. Izsák lakossága kétszáz éve
körülbelül 3000 fő volt. A kérelmet a
Helytartótanácshoz Reviczky József
tanácsos nyújtotta be. (A református
temetőben lévő sírján a felirat: császári- királyi tanácsos.)
Ez a nemes gesztus megadta a
lehetőséget a fejlődéshez. A PestKelebia postaútvonal áthaladt Izsákon. A Jászkunság a megváltakozás
(redemtio 1745) után benépesedett,
környékünkön jelentős települések
voltak. A lakosság mondái, legendái
hatással voltak az írástudókra. A
magyar nyelv, az írásbeliség sok
fáradozás mellett tudott fennmaradni a Habsburg uralkodók idején.
Mária-Terézia császárnő, II. Lipót,
majd II. József (a „kalapos király”)
idején hozott rendelkezések, a
ritkásan tartott magyar országgyűléseken nehezen érvényesült
a vezető és főleg nemzeti érzelmű
arisztokrácia hangja.
Reviczky József egyetemi tanári
rangját hagyta ott, Izsákra költözött a birtokára. 1790-ben a Pozsonyban megtartott országgyűlés
után. Ahol már Mátyási is ott volt.
A passzívnak látszó visszavonulás
mellett mégis megtalálta társaival összedolgozva a lehetőséget a
munkára. A család fontos tagjairól,
pl. Reviczky Ádám grófról, Borsod
Vármegye főispánjáról 1825-ből egy

későbbi írás emlékezik.
Mátyási József jogász, költő életrajzában nem sikerült minden
fehér foltot eddig feltárni. Mégis a
józan ész és a szerény íráselemzés
(grafológia) alapján el lehet mondani, ő volt ez időben a községi
ügyintéző.
Ebben az időszakban a községi
tisztségviselők: Dedicki Miklós, Fábián József, Csepela István, Takaró
Mihály, Falusi Sándor, Czirkos,
Csizmadia, Uzovicz, Monus, Csukás. Postamester Perikkel József.
Református lelkész (Mocsay József
(1811-19) Katolikus plébános Ladányi István (1811-26). Ez időben
(1822-24) tanított itt Táncsics
Mihály.
Céhek működtek a településen. Az
1810-es adatok szerint a következők: szabó, szűcs, lakatos, asztalos,
kovács, kerékgyártó.
Szorgalmas, dolgos lakói voltak
Izsáknak, ismert családok a korszakból: Csemniczki, Radványi, P.
Takács, Damásdi, Szily, Gyallai,
Szakál, Cséplő, Bodri Szabó, Forgácsi, Bankos.
Csokonai Vitéz Mihály összes művének 1922-dik évi, Genius Kiadó
által megjelentetett kiadásában
idézik a költőt: „Magyarjaim! Literátorok! Ne csak a külföldi írókat
olvassátok, hanem keressétek fel az
együgyű magyart az ő erdeiben és
az ő szkíta pusztáiban hallgassátok
a danoló falusi leányt és a jámbor
puttonost, akkor találtok rá az
Árpád szerencsi táborára … akkor
lelitek fel a nemzet tiszteletesebb
maradványait.”
Ajánlom, a közeledő Magyar
Kultúra Napja (a Himnusz születésnapja, január 22.) alkalmából
mindenkinek Kölcsey nemzeti
imánkká vált szép versét.

Mesznéder Klára

Új időben Véreimhez
Kincsek őrizője! Titkok hordozója!
/Te, aki feltetted sorsodat egy lóra/Felvállaltál harcot karddal, és kaszával,
Mit tudsz most kezdeni ezzel a világgal?
Nincs se kard, se kasza, már a szó se fegyver,
csak állsz a világban, bizonytalan ember.
Bár az vagy, ki voltál: erős, tiszta, bátor,
ki lépést tanultál a Fény Csillagától.
Gaz korszakok jöttek, a leckét feledted:
Alapját, törvényét HITNEK, SZERETETNEK.
Süket lett a szíved. Az eredményt látod.
Bárcsak tudnád még a régi „Miatyánk”-ot!
Szennyes hullám áraszt, bokáig állsz benne,
akarat van, s erő nincs a küzdelemre.
Segélyért kiáltasz, de Kihez? És rosszul,
Mi maradt a régi harcos akaratbul?
D e ki vagy, ki sorsod önmagad megoldod?
Örök rendelés az: mikor leszel boldog,
mert a boldogságot a nagy Isten adja,
hagyatkozz kezére, tartó akaratra!
Új idők hullámán lendítsen meg téged,
adjon szeretetből, tartós békességet.
Kenyeret is adjon,- hisz megérdemelted,
Ráadásnak hozzá: Megtartó szerelmet!
2016. január 1.

Magyar Gyuláné

2016. január 21.

IZSÁKI Hírek

. oldal

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XII.23.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)önkormányzati rendelet módosításáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör.) 2.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2015. évi költségvetésének
főösszegét 802.315 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét
802.315 ezer forintban,
melyből:
aa) intézményi maradványok visszaosztása:
3.205 ezer forint,
ab) 2015.évi költségvetési előleg
10.389 ezer forint.
b) költségvetési kiadás összegét 792.457 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege:597.700 ezer Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 521.382 ezer Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:
76.318 ezer Ft.
2.§
Az Ör. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek főösszege 703.110 ezer forint,
melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az
1. számú melléklet tartalmazza.
3.§
Az Ör. 4.§ (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület
az alábbi részletezéssel határozza meg:
Megnevezés:		
Működési kiadások előirányzata összesen:
597.700 ezer Ft, melyből
a) személyi juttatások:
238.070 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
63.249 ezer Ft
c) dologi kiadások:
235.097 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
47.650 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások :
10.000 ezer Ft
f) tartalék:
3.634 ezer Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások)
kapcsolódó előirányzatok főösszege:
76.318 ezer Ft,melyből
a) személyi juttatások:
15.758 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
4.598 ezer Ft
c) dologi kiadások:
45.962 ezer Ft
d) egyéb működési célú támogatások
10.000 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselőtestület az alábbi részletezettséggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
118.765 ezer Ft
Ebből: beruházások
25.704 ezer Ft
felújítások
31.333 ezer Ft
ingatlan vásárlás
61.728 ezer Ft
(4) Az önkormányzat 2015. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és
finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
4.§
Az Ör. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános és céltartalékot. Az általános működési
jellegű tartalék összege: 3.634 ezer Ft.
5.§
Az Ör 7.§ (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét
675.320 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a
4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét
330.775 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások
212.010 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás
60.438 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
10.906 ezer Ft
- dologi kiadások
79.382 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai
47.650 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás
10.000 ezer Ft,
- tartalék
3.634 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások
118.765 ezer Ft, melyből
- beruházások
25.704 ezer Ft
- felújítások
31.333 ezer Ft
- egyéb felhalmozási kiadások
61.728 ezer Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 10 fő
(4) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt
feladathoz( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik:
17.604 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
5.528 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó:
1.459 ezer Ft
- dologi kiadások
617 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás
10.000 ezer Ft
(5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet, az ellátottak juttatásainak
feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet tartalmazza.
6.§
Az Ör. 8.§ (1)- (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és a (4) be-

kezdéssel egészül ki:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 115.779 ezer forintban határozza meg,
melynek részletezése a következő:
- kölcsönök visszatérülése bevétel:
2.000 ezer Ft
- fenntartói (intézményi)finanszírozás
113.630 ezer Ft.
- előző évi maradvány
149 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének kiadási
főösszegét 115.779 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás
64.065 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 19.215 ezer Ft
c) dologi kiadások
32.349 ezer Ft
(4) Felhalmozási kiadások:
150 ezer Ft,
Ebből: informatikai fejlesztés, beruházás:
150.000 Ft.
7.§
Az Ör. 9.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 221.755 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése
a következő:
működési bevételek:
221.755 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel
17.656 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
14.656 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel
3.000 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás
201.732 ezer Ft
- előző évi maradvány
2.367 ezer Ft.
2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2015. költségvetésének kiadási főösszegét 221.755 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a
következő:
működési kiadások
221.755 ezer Ft,
melyből
- személyi juttatás:
93.507 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
27.264 ezer Ft
- dologi kiadások
100.984 ezer Ft
8.§
Az Ör. 10.§ (1- (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és a (4) bekezdéssel egészül ki:
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 18.715 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:
- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)
500 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás
18.215 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási
főösszegét 18.715 ezer Ft-ban határozza meg, melyből működési kiadás: 16.935 ezer
forint, melyből:
- személyi juttatás
2.050 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó:
588 ezer Ft
- dologi kiadás
14.297 ezer Ft
(3) A feladaton engedélyezett álláshelyek száma 3 fő, melyből egy helyettesítéssel
betöltött.
(4) Felhalmozási kiadás 1.780 ezer forint, melyből beruházás: 1.780 ezer forint.
9.§
Az Őr. 11.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 15.216 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése
a következő:
- fenntartói finanszírozás:
15.143 ezer Ft,
- előző évi maradvány
73 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 15.216 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás
és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
11.475 ezer Ft,
b) munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
3.352 ezer Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások
389 ezer Ft.
10.§
Az Ör. 12.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 16.155 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel
7.634 ezer Ft.
- ebből: intézményi térítési díj
7.634 ezer Ft.
b) fenntartói(intézmény) finanszírozás
7.905 ezer Ft.
c) előző évi maradvány
616 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 16.155 ezer Ft-ban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése
az alábbi:
a) személyi juttatás
6.535 ezer Ft.
b) munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
1.924 ezer Ft.
c) dologi és egyéb folyó kiadások
7.696 ezer Ft.
11.§
Ez a rendelet 2015. december 23. napján lép hatályba.
I z s á k, 2015. december 22.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁKI Hírek
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ÜGYELETEK
A háziorvosok ügyeleti elérhetősége
Hétfő: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Kedd: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes
Szerda: 12-16 óráig Dr. Bíró Sándor
Csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Péntek: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor
Tel.: 06-20-962-4594
A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől – csütörtökig: 16 órától
Pénteken: 13 órától
Szombat-vasárnap: 0-24 óráig
Az ügyeleti irányítás KUNSZENTMIKLÓSRÓL történik.
Telefon: 76/351-222
A KISKŐRÖS, Kossuth Lajos u. 6. szám alatti ügyeletről is
kérhető ellátás. Telefon: 78/311-260
AZ ÜGYELETES SZEMÉLYGÉPKOCSI TELEFONSZÁMA:
06-30-507 5319
Az ügyelet Szabadszálláson az eddigi helyen, asszisztens nélkül működik, hívás esetén várni kell az orvosra.
Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

Temetkezés
Jóindulat
Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
az izsáki alsó és felső katolikus
temetők üzemeltetője
Irodáink:
Izsák, Kecskeméti u 3. H-P: 8-12
Kecskemét, Nyíri u 4. H-P: 8-15
Ügyelet éjjel – nappal!
Molnár László: 06/20/311-3572
Nagyné Emike: 06/30/963-9222

MEGEMLÉKEZÉS
„Fájó szívvel gondolunk Rád minden egyes nap
Minden pillanat ajándék, amit az emléked ad.”

Fájó szívvel emlékezünk
Baracskai János
halálának 4. évfordulójára.

Szerető feleséged és a családod

MEGEMLÉKEZÉS
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,
De egy könnycsepp szívünkben még érted él,
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet!
Telnek a hónapok, múlnak az évek,
Szívből szeretünk s nem feledünk Téged!”

id. Kamasz András
halálának 15. évfordulójára

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk, csöndesen még...”

Papp Ernőné Horváth Irma
halálának első évfordulóján soha el
nem múló szeretettel emlékeznek:

Férje és családja

Január 26. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
Január 27. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Közvetítés a képviselőtestület üléséről (felvételről)
Január 28. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19.35: Oltalom Alapítvány
előadása
Február 3. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: ITV Híradó
19:30: Oltalom Alapítvány előadása (ism.)
Február 4. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó (ism.)
19:30: Oltalom Alapítvány
előadása
Február 10. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:30: ITV Híradó
Február 11. csütörtök
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Oltalom Alapítvány
előadása
Tájékoztatjuk Nézőinket, hogy
az ITV adásainak digitális
csomagba történő beillesztése
folyamatban van. Reményeink
szerint hamarosan befejeződik
az installálás. Ezzel párhuzamosan az analóg csomagban továbbra is látható lesz az izsáki
csatorna. Az élő közvetítéseket
technikai okok miatt csak ebben az analóg csatornán tudjuk
biztosítani. Ismétlésben viszont
mindkét formátumban megnézhetők ezek a műsorok is.

Kiadó
üzlethelyiség
a főutcán!
Üzlethelyiség kiadó az
iskolával szemben
(volt virágbolt).
40 négyzetméter + raktár
+ mosdó
+ udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik

MEGHÍVÓ A XVIII. KARITÁSZ BÁLRA

A bál időpontja: 2016. február 6. (szombat)
A bál helyszíne: Vino Étterem pincéje
A bál programja:
19 óra: vendégvárás
19.30 óra: vidám műsor
20 óra: vacsora (aperitif, marhapörkölt)
fiatalok nyitótánca
mulatság hajnalig, közben tombolasorsolás
Belépőjegy: 3.000 Ft/fő
14-18 éves kor: 1.500 Ft/fő
Pártoló jegy: 500 Ft; 1.000 Ft
Jegyek vásárolhatók a Karitász-tagoknál,
valamint a traktoralkatrész-boltban.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! NE
FELEDJÉK: HA ELJÖNNEK, SEGÍTENEK!
Anyakönyvi Hírek
Születtek: Fehér Inez (anyja neve: Vörös Alexandra),
Antal Abigél (anyja neve: Virág-Nagy Tímea), Kiss Csongor
(anyja neve: Szabó Anett), Balogh Áron János (anyja neve:
Polgár Mirjam), Bóni László (anyja neve: Polgár Mária), Radics Ronaldó József (anyja neve: Radics Jennifer Noémi)
Házasságkötés: Tóth József és Halász Teréz, Kalmár
Imre és Sztakó Tímea, Rőfi Zoltán és Kovács Eszter
Meghaltak: Jéga-Kovács Jánosné sz: Csősz Sarolta – 68
éves – Izsák, Széktói utca 46., Halász János – 81 éves – volt
izsáki lakos, Bálint Dezsőné sz: Ragó Amália – 99 éves
– volt izsáki lakos, Farkas Jánosné sz: Géró Jolán – 86 éves
– Izsák, Árpád utca 17.
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