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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban

A Táncsics Mihály Álta-
lános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola most 
ballagó nyolcadikosai há-
rom helyen járták ki a 
felső tagozatot. Az ötödik 
osztályt a régi lebontásra 
ítélt épületben, a hato-
dik-hetedik osztályt kon-
téner-tantermekben, és 
a nyolcadikat már az új 
iskolában. A 2018. június 
16-i ballagás alkalmával 
57 nyolcadikos járta végi 

utoljára a tavaly birtokba 
vett, és hamar megszere-
tett új, korszerű létesít-

mény tantermeit.
A ballagók először az is-

kola folyosóit járták végig, 
majd az épületet meg-
kerülve, a főbejáratnál 
került sor az elköszönést 
jelképező hagyományos 
lufi eregetésre. A balla-
gási ünnepségre, a hete-
dik osztályosok szorgos 
munkájával gyönyörűen 
feldíszített, aulában ke-
rült sor. A Himnusz közös 
eléneklése után, Balogh 

Rita intézményvezető-
helyettes, az ünnepség 
levezetője üdvözölte a 

megjelenteket, majd dr. 
Bozóky Imre alpolgármes-

ter köszöntötte a ballagó 
diákokat.
Az ünnepi műsorban a 

hetedik osztályos tanulók 
nevében Szabó Enikő és 
Kovács Elíz búcsúztatta 
a nyolcadikosokat, majd a 
ballagók képviselői - Lévai 
Bernadett és Péter Debó-
ra - köszöntek el tanáraik-
tól és a diáktársaktól. Az 
elköszönő beszédek között 
gitár, furulya és hegedű 
előadás tette bensőségessé 
az ünnepséget.
Folytatás a 2. oldalon.

Első ballagás az új iskolában Futó, főző és lovas 
majális negyedszer

„Három az egyben”- 
akár ezzel a szlogennel 
is jellemezhetnénk az 
idén negyedszer megren-
dezett izsáki majálist, 
hiszen most is három 
programból állt össze az 
immár hagyományosnak 
nevezhető alkalom. Idén 
az időjárás is kedvezett, 
így óriási tömeg jött ös-
sze május 26-án a fogat-
hajtó pályán. Bár, mint 
tudjuk, a tavalyi rossz 
idő sem szegte igazán 
kedvét az érdeklődők-
nek, hiszen akkor is igen 
sokan voltak. Mindezek 
azt bizonyítják, hogy jó 

gondolat volt négy évvel 
ezelőtt útjára indítani 
Izsák újabb közösségi 
rendezvényét.
Folytatás a 3. oldalon.

Családi, baráti társaságok főztek igen 
jó hangulatban

A futóversenyen háromszáznál többen álltak rajthoz

Ovisok és kisiskolások 
is futottak

Mondok József polgármester valamennyi főző-
csapatnak emléklappal köszönte meg a részvételt

A távlovas verseny csodálatos környezetben zajlott
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Folytatás az 1. oldalról.
Gera Árpád Zoltánné intéz-

ményvezető búcsúbeszédében 
elismeréssel szólt a búcsúzó 
diákok sikereiről, amellyel 
öregbítették az iskola jó hír-
nevét. Bizakodott, hogy az 
itt megélt pillanatok és az 
iskola által adott értékek 
segíteni fogják őket új céljaik 
elérésében. Ezt követően a 
búcsúzó nyolcadikosok, zenei 
kísértet mellett adták át az 
iskola zászlaját a hetedikesek 
képviselőinek
Ballagási ünnepség elisme-

rések átadásával folytatódott. 

Első ballagás az új iskolában
Erősné Solti Gizella, csak-
nem negyven éves pedagógusi 
munkája után, nyugállomány-
ba vonulása alkalmával, Peda-
gógus Szolgálati Emlékérem 
elismerésben részesült. Az 
iskola tantestülete, a tanul-
mányi versenyeken és kultu-
rális műsorokon elért eredmé-
nyekért, a sportban nyújtott 
kiváló teljesítményért, és 
a néptánc csoportban való 
szereplésért jutalmazott. Az 
iskola Intézményi Tanácsa 
a kiemelkedő munkát érté-
kelte díjjal és emlékplakettel. 
A Kovács Gyula Kiművelt 

Akarod-e?

Nyári hangulatok

Emberfők Alapítvány évfo-
lyamonként egy-egy diákja és 
két pedagógus kapott értékes 
ajándékot. A Szülői Munkakö-
zösség az ének-zenében nyúj-
tott kiemelkedő teljesítményt 
ismerte el könyvjutalommal. 
(A kitüntetettek névsorát, s 
az igazgatói beszédet lapunk 
következő számának iskolai 
mellékletében közöljük.)
A ballagási ünnepség a Szó-

zat hangjaival zárult. Az új 
iskola aulája, a legnagyobb 
látogatottságot jelentő balla-
gás megrendezésére is méltó 
helyszínnek bizonyult.    -fg-

Vakáció, nyári programok, családi események 
mellett a történelmi, néprajzi emlékek sokasá-
gát kellene egy csokorba gyűjteni. Az ember 
társas lény, így a közösségek fontos, nagy sze-
repet játszanak életünkben. A sokat emlegetett 
civil szervezetek egykoron főleg magán kezde-
ményezéseken alakultak meg, az anyagi felté-
teleket a résztvevők adták össze. Kecskeméten, 
pl. a Vadásztársaság jegyzője (Katona József) 
kézírásából ismerjük a résztvevőket Ferenczy, 
Dömötör, Madarassy, Sárközi… stb.) családok. 
A mai napig országszerte gombamódján szapo-
rodik a sok egyesület, társaság (többségében a 
bírósági bejegyzés által hitelesítetten). Ennek 
következménye pedig az lehet, ami megfelel a 
fő társadalmi elvárásnak, az támogatást kap az 
állami keretekből. Így érdekes rendezvények, 
kiállítások, könyvek kerültek napvilágra. A 
mindenkori politikai áramvonal ízlése járja át 
világunkat. Sok minden felszínre került eddig 
a nagy háború idejéről. Nagy hiányosság a 
titkos tárgyalások, a világ újrafelosztásában 
fáradozó politikai áramlatok feltárása. Kelle-
nének az új hangú történések.
A média (újság, rádió, televízió… stb.) szóra-

koztató műsorai mellett, ízléstelen bejátszások 
borzolják a kedélyünket. Érdemes lenne át-
gondolni a műsorkészítők motiváltságát. (Ki 
fizeti a révészt?) 
Nemzeti Összetartozás Napja: június 4. Ezt 

a szép kifejezést nemcsak Trianon alkalmából 
kellene gyakorolnunk. A család, a kisebb lakó-
közöségek által megvalósított programok egyre 
színesebbek. Mindannyiunk környezetében 
élnek idősek, nehéz körülményű emberek, aki-
ket szerető érdeklődéssel támogatni tudunk. 
Egyik baptista közösséghez tartozó asszonytól 
hallottam, gyermekkorunkban hamarabb vett 
az anyuka ruhácskát a rászoruló gyereknek, 
mint a sajátjának. Megtanulták a várakozást, 
lemondást! 
Néprajzi vonatkozású Medárd napján a meg-

figyelés szerint esőt jósló napnak mondjuk 
(40 nap!) Mátyási József tette emlékezetessé 
június 13. napját. Antal a nyári időszámítás-
ból ismert, de hozzá fordul a katolikus hiten 
felnövő ember megpróbáltatás idején. Szily 
Antal főstrázsamester Bécsből visszakerült 
Izsákra. 
„Azt kívánom huszárosan, hogy az isten éltes-
sen!”
„Szebb pasztádban uralkodni, mint palotákban 
másznod!”
„A Kolon-tói új nádról hozzád idvezlet suhog…”
„Élj barátom! és éljenek minden olyan Antalok,
kiknek Szily-s szívveréstől dobog a bal oldalok!”

Érlelődik a jogász-költőben a barátság „égi 
ajándék” teljes kibontása egy új kötetben 
(1821).
Néhány nagy ugrás beiktatásával az Országos 

Könyvhét rendezvényei, a balatoni hangulat 

a táborozások mellett a családi összejövetelek 
fontos színterei a találkozásoknak, a művelt-
ség könnyed élményítésére. A jó pap is holtig 
tanul! A magyar zsidóság története címen Dr. 
Róna Tamás és szerzőtársai könyvét mutatják 
be az MTA-n.
A 20. század nehéz csomópontjait Dr. Romsics 

Ignác történész mutatja be.
Kecskeméten a Katona József könyvtár ren-

dezvényein érdekes bemutatkozások várnak az 
érdeklődőkre. Szent László király nevét lehet 
kibontani László napján. Választott névnapos 
Madarassy László (Izsák 1840.).
Az események visszavezetésével Izsákon 

az 1800-as évek elejétől kell kezdeni. Lipót 
uralkodónk 1792-1835 között I. Ferenc, majd 
Ferdinánd, 1848-tól Ferenc József. Innen Er-
zsébet császárné nevével is fémjelzett korszak 
következett történelmünkben.
Izsákon a Reviczky család rokonságában 

ismerjük a Madarassy (fel. Orosz Zsuzsanna) 
családot: Apa: főbíró. Az ifjú Madarassy Pesten 
a kegyesrendieknél tanul, majd jogot végez. 
1864-ben Kecskemétre hívják a Jogi Egyetem 
tanára, ill. vizsgabizottság tagja. 
Munkássága: Kecskeméti Lapok alapítója 

Hornyik Jánossal 1868. Dalárda szervezése 
1864., Sakk klub 1873. Királyi főügyész (1871-
1881). Színdarabot ír 1870. Amerikába megy. 
Alkotmányt tanulmányozza.
Tapasztalatait hazaérkezése után megjelen-

teti 150 éves a máig ismert Kecskeméti Lapok 
újság.
Eddigi fáradozásainak, az emlékülés megtar-

tása sem hozott nagy változást. Nincs utcaneve 
sem Kecskeméten, sem Izsákon. Emléktábla a 
sajtóház egykori helyén talán elfogadható. A 
nagyszámú eseményfolyamból a hagyomány-
őrzők Szent-Iván napi rendezvényei, június 
24. találhatók meg (tűzön járás, csillagállás 
stb.). Igaz a nagy légköri szennyezettség miatt 
évek óta nem találtam megfigyelőállásomból 
csillaghullást (augusztus 12.) sem. A környe-
zetszennyezés, a szemételhelyezés egy másik 
téma.
Őseink előtt tiszteleghetünk június 29. Páter-

Pál idején. A mindennapi kenyér, a megélhetés 
a megőrzés nagy tudói voltak a régiek is. Gyak-
ran mondom rokonok körében, ha csak egy 
napját kellene átvállalni nagyanyámtól, Ficsor 
Ferencné Puskás Rozáliától, ezen a vizsgán 
rosszul felelnék. 12 gyermek nevelése. Mező-
gazdasági munka: aratáskor maradékszedés, 
szalmakötél készítés, behordás, asztagrakás. 
Háztartás más feladatai közül, friss tészta-
készítés ételekbe. Tartósítás, tollfosztás és 
hat lány kelengyéjének készítése. A technika 
vívmányait gyakran használjuk mégis néha 
elfásulunk, megfáradunk, elfonnyadunk. 
Ennyi jutott a nyáridőre e sorok írójának.
Kellemes nyarat kívánok: 

Mesznéder Klára

Mások beszélgetése során több-
ször hallottam ezt a kifejezést:  
„Nem igazán.” Különleges, 
nehezen érthető ez a bizonyta-
lanságról tanúskodó megnyilat-
kozás, mert sem az ezt kimon-
dónak, sem az ezt hallgatónak 
sincsen határozott véleménye a 
tárgykört illetően. Az „igazi” az 
lenne, ha egyszerűen igen-t, vagy 
nem-et mondanának, megszülve 
a kérdésre adandó választ. Egy 
vélemény kialakítása, vagy egy 
jövőt meghatározó döntéshoza-
tal igényli a „nagyon szeretés”, 
azaz az AKARÁS erejét. Bizony-
talankodva nincs előbbre vivő 
szándék! Világunkban ijesztő 
módon kezd elhatalmasodni a 
biológiai törvényszerűség, a lelki 
tisztaság és a szellemi igazság 
elleni támadás, - úgy, hogy min-
denben a „nem igazán” érvénye-
sül. A pusztulás szakadéka felé 
viszi életünket ez a szabadosság! 
Eszement dolgokról hallunk az 
elvtelenségben élők dolgaikkal 
kapcsolatosan amikor a nemiség, 
a babonás igyekezettel megsze-
rezhető lelki tisztaság és a pénz-
hatalom által meghatározott 
„igazság” témában érkeznek 
hozzánk a hírek. Kérdés, hogy 
akarunk-e kis hazánkban mi is 
hasonlóan gondolkodni és csele-
kedni? Ugyanis a „nem igazán” 
válasz elfogadhatatlan!
Akarjuk-e hazánkban a csa-

lád értékének visszaállítását, 
amelybe beletartozik egy férfi 
és egy nő egymás iránti igaz 
hűsége, a gyermekvállalás ter-
he, és természetesen - a semmi 
mással nem helyettesíthető 
– öröme is? Nem egyszerűen 
arról van tehát szó, hogy „akar-
e egy anya szülni?”- / az utóbbi 
évtizedekben óriási rombolások 
mentek végbe ezen a téren úgy, 
hogy szinte már „divattá” váltak 
a gyáva elhatározások: „egyke, 
vagy egy se”./                               
Az Isten iránti szívbéli szeretet 

és bizalom, a Krisztus áldozatára 
és ígéreteire építést akarjuk-e 
újra – az egész nemzetre egysé-
gesen érvényesíteni? Nem lehet 
ez csupán egy miniszterelnök 
„vállalása”, mert az ő jó útra 
terelő szándéka nem elégséges, 
de úgy látszik, hogy a Terem-
tő szeretetteljes ajánlkozása: 
„Egész nap kitártam karjaimat 
az engedetlen és ellenszegülő 
nép felé…”/Róma 10:21./ sem 
elég! A katolicizmus egysége 
és stabilitása, /néhány bibliai 
hely önhatalmú értelmezése 
és kiegészítése ellenére/ - lehet 
a muszlim terjeszkedés gátja, 
míg a protestáns felekezetek és 
újfajta lelki irányzatok a szemé-
lyes, szívbeli megtérést ajánlják,  
„magánügy”-ként.  /Az jelentené 
az „akarás” valódiságát, ha 
minden babonaságot és a keleti 
vallásokból érkező tanokat elfo-
gadók,-  de a kényelem hatására 
„nem igazán” keresztyén hithez 
tartozókká válók is rendszere-
sen látogatnák a templomok 
lelki alkalmait./-  Valójában a 
saját magunk nyomorúságának 
kilátástalansága az ami rákény-
szeríthet a Biblia tanításaira 
építő keresztyén életre. Arról 

van tehát szó, hogy akarod-e a 
bűnből felszabadító kegyelmet? 
/Lelki sötétségben járók nevetik 
ki az egyik miniszterünket, aki a 
Tízparancsolatot ajánlja az igaz 
emberi életalaptörvényének!!/  
Harmadszor: akarjuk-e az anya-
gi javakkal kapcsolatos igazságot 
és igazságosságot? - /ami helyett 
a harácsolás, a dolgozó népek 
kiszipolyozása folyik? Ez utóbbi 
a legfőbb forrongásra serkentő 
erővé vált a világban!/  Nehéz 
a maga valódiságában vizsgálni 
ezt a témát, mert a tény a valóság 
egy mozzanata, amit az ember 
tapasztalásai után állapít meg, 
- befolyásoltan lelki állapotától 
– gyakran félreismerve a helyze-
tet, tévedve az ítélethozatalban. 
A valóságban arról van szó, hogy 
vállaljuk: jusson nyilvánosságra 
igazságtalanságunk ezen a téren 
is. Meg nem érdemelten túlságo-
san nagy hatalmat tulajdonítunk 
a pénznek, annak ellenére, hogy 
sok tapasztalatunk is van meg-
bízhatatlanságáról. Feszegetni 
ezt a kérdést nem kockázatmen-
tes, mert viszonyítanunk kell 
a hiteles erkölcsi eszményhez, 
követelményhez, ami „etalon”-
ként Isten Igéjében adatott az 
emberiségnek. Egyedül ennek 
tanulmányozása, alapos értéke-
lése és elfogadása által jutunk el 
a valósághoz, felismerve, mi az 
ami igazán hatalomként létezik 
körülöttünk, bennünk és mi 
az ami végbemegy a mi akara-
tunktól függetlenül is az egész 
teremtettségben. Miközben 
elszenvedjük a rossz dolgokat, 
kellene AKARNUNK lakott föl-
dünk adottságainak megőrzését, 
az emberiség békéjének munká-
lását, családi és egyéni életünk 
békés biztonságban-lételének 
folyását. 
A három témára ha teljes ös-

szhangban válaszolunk, akkor 
mondhatjuk, értelmesen és 
reménységgel élhetünk. De 
újra és újra rá kell kérdeznünk: 
tényleg akarod-e, vagy úgy gon-
dolod, majd alakulnak a dolgok 
mások akarata szerint. Ne le-
gyünk megalkuvók! Ezért kell 
kérdeznünk sokszor: Akarod-e 
a jót? Számomra még mindig 
nem tudott, hányszor kell ezt 
megkérdezni, hogy végre pozi-
tív, érthető, értékelhető választ 
kapjak azoktól, akiknek a jövőjét 
féltem? Az esetek számának 
meghatározásához a megbo-
csájtás „hetvenszer hétszer” 
Jézus ajánlatához viszonyítva 
– alkalmazzuk-e a kérdéssel 
előhozakodást, vagy – lelkiisme-
retben meg nem nyugodva, - de 
szinte belefáradva a kérdezgetés 
eredménytelenségébe, mond-
hatjuk-e: mi már szóltunk, fi-
gyelmeztettünk elégszer, legyen 
aminek lennie kell!
Ez az írás újra felteszi a kér-

dést Izsák lakosságának is. 
Szeretettel kérem, válaszoljunk 
erre közösen – nem csak szóval, 
de engedelmes életvitellel is, 
- jövőnk, békességünk, boldogsá-
gunk biztosítása érdekében.

Izsák, 2018. 06. 07.
Bérces Lajos
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TETÉZI LAJOS

Gondolom... Folytatás az 1. oldalról.
Mondok József polgármester is 

erről szólt köszöntőjében, hangsú-
lyozva, hogy a változatos program-
kínálat – amely az iskolásoknak 
még plusz külön foglalkozásokat 
is biztosított – olyan családias, 
baráti hangulatú igazi közösségi 
alkalom, ahol minden korosztály jól 
érezheti magát. Mindehhez adott 
is volt minden. Az önkormányzat 
biztosította a főzőknek a húst, a 
padokat, asztalokat, a főzők meg 
a tudományukat és kreativitásu-
kat hozták magukkal. Mindezek 
eredményeként kiváló birka- és 
marhapörköltek, s hangulatos 
főzőhelyek emelték a hangulatot. 
Nyolcvanhat főző csapat mérkőzött 
meg, többségében marhapörköltet 
főztek a résztvevők. A zsűri döntése 
alapján a következő eredmények 
születtek. Birkapörkölt kategóriá-
ban, I. Kolontó Polgárőr Egyesület 
(csapatkapitány Majorosné Du-
dás Erzsébet), II. „Kissé jó lesz!” 
(csapatkapitány Kiss László), III. 
Barilányok (csapatkapitány Né-
meth Nikolett). Marhapörkölt ka-
tegóriában: I. Kongói Vadmajmok 
(csapatkapitány Bognár Zsolt), 
II. „Mammamija Icuka-Mártika-
Marika” (csapatkapitány Juhász 
Sándorné), III. „Egyemegafene” 
(csapatkapitány Jurászikné Da-
másdiné Márta). A Legkreatívabb 
Csapat a „Pörkölt Kommandó 
Izsák” lett ̇ (csapatkapitány Bartek 
Ferenc). 
A majális „futó szekciójában”, a 

Tegyünk Izsákért Egyesület és a 
Városi Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat együttműködésében 
megrendezett XI. Kolon Kupa Fu-
tóversenyen az ovis korosztálytól a 
+60 korosztályig bezárólag közel 
háromszázhatvanan álltak rajthoz, 
a 300, 800, 2500, 5000 méteres és 
a 10 kilométeres félmaraton távo-
kon. Gyermek kategóriában össze-
sen 36 óvodás és 94 alsó tagozatos 
iskolás állt rajthoz. A hosszabb, 
felnőtt távokon 225 futó vett részt. 
A versenyzők helyből és vidékről 
is érkeztek, hiszen az izsáki ver-

...sokan el-el tűnődnek azon, hogy vajon mikor 
is beszélhetünk igazi demokráciáról? Már csak 
azért is, mert sokszor felvetődő kérdés ez a saj-
tóban, a közbeszédben, de mindinkább érezzük 

ezt a saját bőrünkön is. Jól láthatóan vannak olyan politikai, 
közéleti szereplők, akik azt vallják, csakis akkor van demokrá-
cia, ha mindenki azt csinál, amit akar. Különösen ezt hirdetik a 
neoliberalizmus képviselői, s ha valamely más gondolat, eszme 
képviselője ezt árnyalni, netán vitatni próbálja, azonnal megkapja 
tőlük a fasiszta, kirekesztő bélyegeket. Azoktól, akik ugyan ki-
sebbségben vannak, de hangjuk annál nagyobb. Akik egyszerűen 
képtelenek tovább gondolni, hogy az ő alapállásuk mivel is jár. 
Mert tudhatóan, ahány ember, annyi elképzelés. Ami egyiknek 
kiváló, azt a másik képtelenségnek tartja. Akkor hogy is van 
ez? Kik kívánságainak kellene megvalósulnia, hogy demokrácia 
legyen? A neoliberálisok válasza igen egyszerű, az övéknek - né-
pesedéspolitikában, abortusz ügyben, migrációs kérdésekben, 
nemi identitás kérdésében és úgy általában mindenben. Ha így 
van, akkor semmi gond, demokrácia van. De mi van azokkal, 
akik mindezt másként gondolják? Hol van az ő demokráciájuk? 
Egy liberálisnak nem éppen ezt kellene, tolerálnia? Ugye, milyen 
faramuci ez az egész?
Gondolom, akik hajlandók a liberális mantrákon túl nézni, s 

a maga hétköznapi valóságában szemlélni az életet, és annak 
folyamatait, látják, hogy ha a világ ezen eszme mentén halad 
tovább egyre élhetetlenebbé válik. Ahogy a kommunista esz-
me is e miatt bukott el. Közvetlen történelmi tapasztalataink 
vannak minderről, s éppen ezért nem szeretnénk most meg egy 
másik eszement „világmegváltó” őrület áldozataivá válni, amit 
egy magát megint többségnek hazudó kisebbség akar a világra 
erőszakolni. Akik már a kommunizmus idején is éltünk, most 
azt tapasztaljuk, hogy az a neoliberális nyomulás, amely ma 
nyugatról özönlik ránk, még a bolsevizmusnál is erőszakosabb 
és kirekesztőbb. (Ráadásul még hazugabb is, mert előbbi nem 
titkolta, diktatúrát akar, utóbbi demokráciának álcázza magát.) 
Pedig akkor azt hittük, rosszabb már nem lehet. Dehogynem! 
Itt van körülöttünk! Nap mint nap szembesülünk azzal, hogy ha 
másként merünk gondolkodni – pl. család, haza, hit kérdésében 
– mint a liberális felkentek, akkor eltiprandó, lenézett senkik 
vagyunk. Eljutottunk oda, hogy egy-két őrült próbálja uralni a 
világot. Olyanok, akiknek van elég pénzük ahhoz, hogy ezt meg 
is tehessék. Ijesztő, de ezeknek hazai képviselői is vannak, akik 
szorgosan dolgoznak az „eszméért”.Egykori ötöd, hatod rangú 
sci-fi filmek riasztó, élhetetlen világa felé haladunk, amelyekről 
akkoriban azt gondoltuk, hogy olyan képtelen hülyeség az egész, 
hogy az soha nem valósulhat meg. Lehet, hogy tévedtünk?
Gondolom, s remélem mind többen lesznek, sőt vannak a 

világban olyanok, akik hiszik, hogy józan önkorlátozás nélkül 
nincs emberi élet, ahogy valós demokrácia sem. A szabadosság, 
a mindent szabad elve nem egyenlő a demokráciával. Szent Pál 
apostol írja az első korintusi levélben: „Minden szabad nékem, 
de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden 
épít.” Akár egy liberális is megfogalmazhatta volna mindezt, ha 
nem lenne ott a tetteink következményeire való figyelmeztetés 
is. Csak hát ott van, s pont az a lényeg...

Futó, főző és lovas majális negyedszer

seny része a Bács-KisRUN 2018 
versenysorozatnak, melyben négy 
különböző versenyen való részvétel 
után érmet kapnak a résztvevők. A 
különböző kategóriák és korosztá-
lyok eredményhirdetésekor sokan 
örülhettek, köztük több izsáki 
versenyző is dobogóra állhatott. 
A részletes eredmények a Kolon 
Futóklub honlapján érhetők el.

Lovas kategóriában a Magyar 
Lovas Szövetség Távlovagló és Táv-
hajtó Szakága versenykiírásában 
V. Kolon Kupa OB.2 Távlovagló és 
Távhajtó versenyként szereplő or-
szágos fordulóban 38 távlovas és 5 
fogat indult. A 20, 40 és 80 kilomé-
teres távlovagló, valamint 40 km-es 
távhajtó számokban. A verseny a 
Kolon-tó mentén kijelölt, gyönyö-
rű pályán zajlott. A nagy meleg 
próbára tett lovat és lovast egyará-
nt, de minden rendben lezajlott. 
Az eredmények a Magyar Lovas 
Szövetség honlapján tekinthetők 
meg. Kispályás focikupa is zajlott 
a programban, ahol két csapat in-
dult, a „Vesztes FC” és a Sárfehér 
Néptánc Egyesület néhány tagja, 
valamint a strullendorfi vendégek 
alkotta vegyes csapat. A győzelmet 
és a kupát a „nemzetközi” együttes 
szerezte meg.                       -tetézi-

Ifjú focistáink sikere Ezüstérmes lett a Bács-Kiskun 
Megyei U-16 ÉSZAK csoportjá-
ban szereplő Izsáki Sárfehér SE 
labdarúgó csapata a 2017/2018-
as idényben! Az éremátadó ün-
nepségre 2018. június 2-án, az 
izsáki focipályán került sor. Az 
érmeket az MLSZ Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatóság megbízá-
sából, Gréczi Gábor egyesületi 
elnök, elismerő szavak kíséret-
ében adta át. Kiemelte, hogy az 
izsáki csapatok közül az U-16 
szerepelt a legjobban, és elisme-
rését fejezte ki a játékosoknak, 
az edzőnek, és a sok támogatást 
nyújtó szülőknek.
Nagy Oszkár edző megerősí-

tette, hogy a hat környező tele-
pülésről verbuválódott csapat 
eredménye a szülők segítő hoz-

záállásának is köszönthető, csak 
közreműködésükkel tudtak a 
fiúk edzésekre, mérkőzésekre 
járni. 
A csapat és a szülők jó kapcso-

latát mi sem bizonyítja jobban, 
mint az éremátadást követő 
apák és fiúk, közös kispályás fo-
ciderbi, majd a közös babgulyás 
ebéd remek hangulata.
Üröm az örömben, hogy a 

három éve együtt játszó sikeres 
csapat korosztályváltás miatt, 
ebben az összeállításban nem 
játszik tovább. Néhányan más 
csapatnál, vagy az U-19-ben 
folytatják. A maradókhoz csat-
lakozó újakkal kell megpróbálni 
életben tartani az összetartó 
csapatszellemet.

-fg-

A győztes birkapörkölt főzők

A győztes marhapörkölt főzők

A legkreatívabb főzőcsapat

Strullendorfi vendégeink is részt vettek a majálison, ki 
főzött, ki focizott, ki futott
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VEZETETT 
KONZORCIUM

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

IZSÁK ÉS KISKUNMAJSA OTTHONTEREMTŐ- ÉS 
ÉLETPÁLYA TERVEZÉST SEGÍTŐ PROGRAMJA

Izsák Város Önkormányzata konzorciumban Kiskunmajsa Vá-
ros Önkormányzatával sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-
1.2.11-16 kódszámú, Esély Otthon című pályázati felhívásra.

Az EFOP-1.2.11-16 felhívás célja, hogy olyan feltételek biz-
tosítását tegye lehetővé a vidéki térségekben, hogy a fiatalok 
számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve 
az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és ver-
senyképessége javuljon. A Pályázó önkormányzatok évek óta 
igyekeznek olyan társadalmi – gazdasági közeg megteremtésére, 
amely hozzájárul a települések népességmegtartó erejéhez. 
Jelen pályázati felhívás megvalósítása a helyi adottságokat, 
lehetőségeket elemezve jelentősen hozzájárulhat a fenti célok 
eléréséhez.
Izsák, mint konzorciumvezető és Kiskunmajsa, mint konzorciumi 

partner a pályázat keretében az alábbi pályázati célkitűzéseket 
határozta meg:
- önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által javítja a fiatalok 

lakhatási körülményeit;
- a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó progra-

mokat valósít meg; 
- a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illesz-

kedő, egyedi eszközökkel (ösztönzőrendszerek kialakításával) 
támogatja a vidéki fiatalok helyben maradását.
A pályázati célkitűzések elérése az alábbi tevékenységek meg-

valósításával válik lehetségessé:
- Az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok felújítása-

átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben 
résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal párok, családok számá-
ra.
- Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások 

nyújtása, álláskereséssel kapcsolatos lehetőségek és ismeretek 
bővítése.
- A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott 

fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, 
adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket 
generáló tevékenységek szervezése.
- A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő is-

meretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása 
célcsoport számára;
- A fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok foly-

tatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó 
gyakorlatok adaptálása.
Izsák és Kiskunmajsa Önkormányzata már a pályázat előkészí-

tése szakaszában is arra törekedett, hogy a pályázat közvetlen és 
közvetett célcsoportjait minél inkább bevonja annak érdekében, 
hogy a célcsoportok a pályázati tevékenységekkel, fejlesztések-
kel azonosulni tudjanak, lehetővé téve egy optimális, hatékony 
projektvégrehajtást.
A pályázati célkitűzéseket az érintettek megismerték (lakosság, 

civil – nonprofit szféra, pályázati partnerek, helyi gazdasági sze-
replők), és minden szereplő a támogatásáról biztosította Izsák 
Város Önkormányzatának és Kiskunmajsa Város Önkormány-
zatának a vezető tisztségviselőit.
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosítószámú projekt 2018. 

március 1. – 2021. március 1. valósul meg, a támogatási összeg 
199.999.033 Ft.

1. Projekt azonosítója KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01130

Kedvezményezett neve: Izsák Város Önkormányzata
Projekt megnevezése: Izsák Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlako-

zása
A Projekt összköltsége: 7 000 000 Ft
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 7 000 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Támogató szervezet: Miniszterelnökség
Projekt kezdete: 2017.05.03.
Projekt várható befejezése: 2018.06.30.

Projekt összefoglalása: 
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének legfőbb eleme az önkormányzatoknál 

folyó közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása. Az önkormány-
zati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának meg-
őrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer 
szintű támogatást. Ez a rendszer az ASP. Az ASP rendszert a Kormányzat a Magyar 
államkincstár útján fogja működtetni.
Izsák Város Önkormányzata által megnyert pályázati forrásból, beszerzésre került 4 

db munkaállomás, 15 darab monitor, 15 db kártyaolvasó és hálózati eszközök. 
A munkaállomások felülvizsgálata befejeződött, minden munkaállomás alkalmas az 

ASP futtatására, valamint minden munkaállomás felszerelésre került 24” monitorokkal 
és elektronikus személyigazolvány elfogadására alkalmas kártyaolvasókkal. 
A Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának módosítása megtörtént, a szabályzat 

oktatása a hivatali dolgozók részére megtörtént.
Az elektronikus ügyintézési portál bevezetéséhez való csatlakozás megtörtént, és 

a https://ohp.asp.lgov.hu/ portálon valamint a https://elugy.hu/izsak/home portálon 
elérhető nyomtatványok segítségével lehet ügyeket indítani, amennyiben nincs elekt-
ronikus űrlap az indítani kívánt ügytípusban, úgy az https://epapir.gov.hu/ portálon 
egyéb ügyben lehet elektronikus ügyindítást indítani. 
Izsák Város Önkormányzata 2018. január 1. napjával megvalósította az ASP rend-

szerhez történő csatlakozást. 
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.

FOCITÁBOR
Július 30-tól augusztus 3-ig 

focitábor lesz gyerekeknek a sportpályán. 
Bővebb információ 

Ungor Páltól kérhető 
(telefon: 70/935-8138).

Tisztújítás az Izsák Coop Zrt-nél
Új vezetőséget választott 

az Izsák Coop Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
május 14-ei közgyűlésén, 
mivel az előző öt éves megbí-
zások lejártak. A közgyűlés az 

igazgatóság tagjaivá Andrássy 
Ferencet, Tarnóczi Mári-
át, Losonczi Mihályt, Gellér 
Ferencet és Tetézi Lajost 
választotta meg. Az igazga-
tóság igazgatósági elnöknek 

Andrássy Ferencet választot-
ta. Új felügyelő bizottságot is 
választott a tagság, melynek 
elnöke Gajdácsi Istvánné lett. 
Tagok: Édes Imréné és Fran-
kó Istvánné.
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

évi ötödik ülését 2018. május 23-án rendkívüli ülés ke-
retében tartotta meg. 
Egy napirendi pont volt a testületi ülésen az Izsák, Ka-

tona József utca 12. szám alatti ingatlan megvásárlása 
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és 
döntött, hogy az ingatlan 700.000.- Ft-ért megvásárolja. 
Továbbá döntés született arról, hogy a megvásárolt in-
gatlanra az Önkormányzat parkolóhelyek kialakításának 
céljából pályázatot nyújt be.     
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

évi hatodik ülését 2018. május 29-én tartotta meg. 
A napirendi pontok megtárgyalása előtt Mondok József 

polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 
jegyzői pályázat elbírálásáig Bak Nándor aljegyző látja 
el a jegyzői teendőket. 
Első napirendi pontként a testület az „Beszámoló a 

2017. évi költségvetés végrehajtásáról” szóló előterjesz-
tést tárgyalta, mely tartalmazta az Izsák Város Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesz-
tést, valamint az Izsák Város Önkormányzat 2017. évi 
zárszámadásáról és a 2017. évi pénzmaradvány jóváha-
gyásáról szóló előterjesztést. 
A testület mind két rendeletet 8 igen szavazattal elfo-

gadta. Teljes szövege e lapszámban közzétételre kerül. 
Második napirend keretében a testület a „Beszámoló 

az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft 
2017. évi munkájáról (zárszámadás)” szóló előterjesz-

tést tárgyalta meg. Az anyagot a testület egyhangú 
szavazással elfogadta, ugyanakkor elrendelte a negatív 
törzstőke rendezését és az ehhez szükséges eljárás 
lefolytatását, melynek keretében meg kell vizsgálni a 
Kft. átalakításával kapcsolatos lépéseket is, ennek 2018. 
június 30.-ig meg kell történnie.
A harmadik napirendi pont keretében a testület az 

„Izsáki ÁMK Alapító Okira módosításáról és a Mini 
Bölcsőde Szakmai programjána2 elfogadásáról szóló 
előterjesztést tárgyalta, melyek nagyon fontosak az 
induló bölcsőde működési engedélye szempontjából. A 
napirendi ponthoz tartozó két határozatot a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta. 
A negyedik napirendi pont keretében az „Izsáki ÁMK 

Könyvtár 2017 évi beszámolójának
és 2018 évi munkatervének” elfogadása került elő-

terjesztésre, amelyet a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott. 
Az egyebek napirendi pont tárgyalásakor egy hatá-

rozatot hozott a Képviselő-testület a Szabadság téren 
kialakított parkolóhelyek számát 4-ről 2-re csökkentette 
mivel tapasztalataik szerint nincs rá ekkora igény.
Mondok József polgármester az alábbiakról adott tá-

jékoztatást: 
- Az iskola előtt történt egy szerencsésebb kimenetelű 

baleset. Az önkormányzat már másnap intézkedett. Sor 
került egy helyszíni szemlére a megoldás megvizsgálá-
sára. Egy sárga előjelző felfestésről van szó és egy sárga 
villogót szeretnénk felszerelni.
- Páhi úthoz Izsák is hozzájárult, hogy jó minőségű út 

épüljön. Három település együtt Izsák, Páhi, Kiskőrös 
járult hozzá anyagilag.
- Hasonlóképpen a Balázspusztai út is fel lesz újítva, 

melyhez nem kellett az önkormányzatnak pénzügyileg 
hozzájárulnia.
- 2018. május 26. napján lett megrendezve a főzőverse-

nyünk 4negyedik alkalommal egy majális keretén belül, 
ebben egy távlovas verseny és a futóverseny is benne volt. 
Megköszönte a szervezők munkáját. Nő az érdeklődés 
a programokra.
- Strullendorfi vendégeinket láttuk vendégül, 40 fő 

érkezett, a Strullendorf-Izsák kapcsolat továbbra is 
működik. Szeretné megköszönni a kollégáknak, akik 
ebben dolgoztak és a vendéglátó családok színvonalas 
vendéglátását.
- Megkezdtük a városháza felújítását. Két-három héten 

belül a munka be lesz fejezve.
- Hivatali dolgozók pénteki munkarendjét szeretnénk 

megváltoztatni fél 8-tól 13-ig.
A zárt ülés keretében a Képviselő testület az alábbi 

határozatokat hozta: 
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 

Izsáki INNO-KOM Nonprofit Kft (cégjegyzékszáma: 03-
09-118296) alapítója 2019. április 30. napjáig JÁVORKA 
GYULÁNÉ ügyvezetői megbízását meghosszabbítja.
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

mint ajánlatkérő döntésre jogosult képviselője az Izsák 
Város Önkormányzata (6070 Izsák, Szabadság tér 1.) 
által a Vállalkozási szerződés az „Agárdy út stabilizálása 
(a 0308, a 0317/48 és a 0317/53 hrsz-ú földút stabili-
zációs terve)” című és 784/4301/53/19/2017 támogatói 
okiratszámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására 
tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése 

alapján megindított nyílt közbeszerzési eljárásban az 
alábbi eljárás lezáró döntést hozza: 
- Jelen eljárásban alkalmazott értékelési szempont a 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont a Kbt. 
76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint. A Signum Alfa Team 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Fóti 
út 56.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb 
összpontszámot, így az értékelési szempontokra figye-
lemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, az ajánlatkérő 
a Signum Alfa Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(1047 Budapest, Fóti út 56.) ajánlattevőt nevezi meg 
az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti 
tekintettel arra, hogy:
* az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, va-

lamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel,
* az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvény-

telenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt,
* az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel 

a legkedvezőbbnek tekinthető, a fedezet rendelkezésre 
áll,
* ajánlattevő az alkalmassági követelmények és a kizáró 

okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban 
foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének meg-
felelően eleget tett.
- Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertetett, 

ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összege nettó 
37.760.000.- Ft. A Signum Alfa Team Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Fóti út 56.) által meg-
ajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár 39.637.963,- nettó 
HUF. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges 
1.877963.- Ft összegű pótlólagos fedezetet biztosítja.
A közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé 

nyilvánítja.
Bak Nándor aljegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 2/2018.(05.29.) önkormányzati 
rendelete Izsák Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 1/2017.( II.28.) önkor-
mányzati 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:
A költségvetési főösszeg
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (a további-
akban: Ör.) 2.§  (1) –(3) bekezdései helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
(1) A képviselő-testület Izsák Város önkormányzat 

2017. évi költségvetésének főösszegét 1.136.019 ezer 
Ft-ban ,
a) költségvetési bevételi főösszegét 1.136.019 ezer Ft-

ban,
b) költségvetési kiadás főösszegét 1.136.019.ezer Ft-ban 

állapítja meg.
(2) A költségvetési bevétel főösszegéből működési be-

vétel 693.613 ezer forint, felhalmozási bevétel 442.406 
ezer forint.
(3) A költségvetési kiadás főösszegéből működési kiadás 

638.509 ezer forint, felhalmozási kiadás 481.902 ezer 
forint, finanszírozási kiadás: 15.608 ezer Ft.
2.§
Az Ör 2.§-a az alábbi (4) –(5) bekezdésekkel egészül 

ki:
(4) Az Önkormányzat működési bevételeiből:
 a) a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 

693.613   ezer Ft
(5) Az Önkormányzat működési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat 

693.613  ezer Ft
Izsák város költségvetési bevételei
3.§
Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek 

főösszege 1.136.019 ezer forint, melynek forrásonkénti, 
illetve működési és felhalmozási célok szerinti részlete-
zését az 1. számú melléklet tartalmazza.
Izsák Város költségvetési kiadásai
4.§
Az Ör. 4.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő ren-

delkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak 

előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezés-
sel határozza meg:
Működési  kiadások előirányzata összesen:                                 

638.509 ezer Ft
melyből:
a) személyi juttatások 261.624 ezer Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 57.450 ezer Ft
c) dologi kiadások 283.171 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.577 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások 21.687 ezer Ft
(2) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak 

előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezett-
séggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                           

481.902 ezer Ft
Ebből: beruházások 378.867 ezer Ft         
            felújítások 102.535 ezer Ft.
(4) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait 

a 2. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzat
5.§
Az Ör 7.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő ren-

delkezések lépnek: 
 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének bevételi főösszegét 1.101.074 ezer Ft-
ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és 
azok bontását a 3. számú melléklet tartalmazza. 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét 760.286 ezer Ft-ban 
határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 278.658 ezer Ft
 - személyi juttatás 80.334 ezer Ft
 - munkaadókat terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó 13.039 ezer Ft
- dologi kiadások 149.021 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 14.577 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás 21.687 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások 481.628 ezer Ft
      - beruházások 378.593 ezer Ft
      - felújítás 102.535 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal
6.§
Az Ör. 8.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. 

évi költségvetésének bevételi főösszegét 93.699 ezer 
forintban határozza meg, melyből a kötelező feladatok 
ellátásához kapcsolódó bevétel 93.699 ezer forint. 
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. 

évi költségvetésének kiadási főösszegét 93.699ezer fo-
rintban határozza meg, ami teljes egészében kötelező 
feladatok ellátásához kapcsolódó működési kiadásokra 
használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás 60.396 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájáru-

lási adó 13.421 ezer Ft
c) dologi kiadások 19.880 ezer Ft.
Általános Művelődési Központ
7.§
Az Ör . 9. § (1) –(2) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési 

Központ 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
197.781 ezer forintban állapítja meg, mely teljes ös-
szeggel kötelező önkormányzati feladatok ellátásához 
kapcsolódik. Ennek részletezése a következő:
- működési bevételek 197.509 ezer Ft
melyből:
- intézményi működési bevétel 19.123 ezer Ft
 - ebből: intézményi térítési díj 12.263 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 178.386 ezer 

Ft.
- felhalmozási bevétel 272 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési 

Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a 
kötelező feladatok ellátásához – 197.781 ezer forintban 
állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások 197.509 ezer Ft
melyből:                       
- személyi juttatás 90.179 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 24.229 ezer Ft
- dologi kiadások 83.101 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadás 272 ezer Ft
melyből: beruházás  272 ezer Ft
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
8.§
Az Ör. 10.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek, a (4) bekezdés hatályát veszti:
(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
– mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik 
– 14.155 ezer forintban határozza meg, melynek részle-
tezése a következő:
- fenntartói( intézményi) finanszírozás 13.286 ezer 

Ft.
- költségvetési bevétel 869 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 
– a kötelező feladatok ellátásához – 14.155 ezer forintban 
határozza meg, mely működési kiadás és részletezése 
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az alábbi:
a) személyi juttatás 10.997 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 2.396 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 762ezer Ft
Gondozási Központ
9.§
Az Ör. 11.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi 

költségvetési bevételi főösszegét – mely a kötelezően el-
látandó feladataihoz kapcsolódik – 17.046 ezer forintban 
határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel 5.181 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj 4.353 ezer Ft
b) fenntartói( intézményi) finanszírozás 11.865 ezer 

Ft
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. 

évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelezően 
feladatok ellátásához – 17.046 ezer forintban határoz-
za meg, mely működési célú kiadás és részletezése az 
alábbi:
a) személyi juttatás 9.532 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és 
szociális hozzájárulási adó 2.020 ezer Ft
c) dologi kiadások 5.494 ezer Ft.
Egészségügyi szolgálat
10.§
Az Ör. 12.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017. 

évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a köte-
lezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 37.444 ezer 
Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:
- fenntartói (intézményi) finanszírozás  34.619 ezer Ft.
- költségvetési bevétel 2.825 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2017. 

évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező fel-
adatok ellátásához – 37.444 ezer Ft-ban határozza meg, 
melynek részletezése a következő:
a) személyi juttatás  10.186 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 2.345 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 24.913 ezer Ft.
E rendelet 2018. május 29. napján lép hatályba. 
I z s á k, 2018. május 29.

Mondok József polgármester
Bak Nándor aljegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete 
Izsák Város Önkormányzat 2017. évi zárszám-
adásáról és a 2017.évi pénzmaradvány jóváha-

gyásáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A  rendelet  hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, va-

lamint az önkormányzat által alapított és fenntartott 
költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II.
A költségvetési főösszeg
2.§
(1) A Képviselő-testület a többször módosított 

1/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletével megállapított 
2017. évi költségvetésének végrehajtását a következő 
főösszegek szerint hagyja jóvá: 
Bevételi főösszeg: 1.091.836 ezer Ft
Kiadási főösszeg: 651.753 ezer Ft.
(2) A bevételi főösszeg megoszlása:
- költségvetési bevétel: 1.079.819 ezer Ft
- finanszírozási bevétel: 12.017 ezer Ft 
ebből: elszámolási előleg: 12.017 ezer Ft
(3) A kiadási főösszeg megoszlása:
- költségvetési kiadás: 637.336 ezer Ft
- finanszírozási kiadás: 14.417 ezer Ft
ebből: előleg visszafizetése  10.817 ezer Ft
(4) 
(5) Az önkormányzat működési kiadásainak főösszege 

557.319 ezer Ft
(6) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főös-

szege: 80.017 ezer Ft.
III.
Izsák város önkormányzat költségvetési bevételei
3.§
(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevétele-

inek főösszege 1.079.819 ezer forint, melynek forráson-
kénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti 
részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A városnak európai uniós forrásokból finanszírozott 

projektje a 2017. évben volt. 

Izsák város önkormányzat költségvetési kiadásai
4.§
(1) Az önkormányzat 2017. évi működési kiadási elő-

irányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi 
részletezéssel hagyja jóvá:
Megnevezés:      

Működési kiadások előirányzata összesen:  557.319 ezer 
Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások:  241.919 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 53.918 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 228.155 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.299 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások: 19.028 ezer Ft
(2) Az önkormányzat  2017. évi felhalmozási kiadási 

előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az 
alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                 

80.017 ezer Ft
ebből: beruházások 25.981 ezer Ft
felújítás     54.036  ezer Ft 
(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét 

az 2. számú melléklet tartalmazza.
5.§
(1) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. 

évben indult, melynek célja az izsáki
1818, 1819 és 1820. hrsz.-ú telkek megvásárlása volt az 

új iskola építéséhez szükséges terület 
kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.000.000 

Ft volt, ebből 2017. évben törlesztésre
került 3.600 ezer Ft.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedé-

lyezett foglalkoztatotti létszámának 
2017. évi alakulását a rendelet 3. számú melléklete 

tartalmazza.
Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege
6.§
(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét 

a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2017. 

évi pénzeszköz változását a rendelet 5. számú melléklete 
tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi va-

gyonkimutatását a rendelet 6. számú melléklete tar-
talmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2017. évben 

adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 7. 
számú melléklete tartalmazza.
7.§
(1) Az Önkormányzat és intézményei függő követelése-

inek bemutatását a 2017. évi zárszámadáshoz kapcsoló-
dóan a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2017. 

évi követeléseit a rendelet 9. számú melléklete tartal-
mazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi feladatmutató alapján 

járó támogatásainak elszámolását a 10. számú melléklet 
tartalmazza.
IV.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
8.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének bevételi főösszegét 1.052.976 ezer Ft-
ban hagyja jóvá. 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét 616.852 ezer Ft-ban 
hagyja jóvá az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 217.146 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás 64.118 ezer Ft,
    - munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó 10.584 ezer Ft,
   - dologi és egyéb folyó kiadások 109.117 ezer Ft,
   - ellátottak pénzbeli juttatásai 14.299 ezer Ft,
   - egyéb működési célú kiadások 19.028 ezer Ft

b) felhalmozási kiadások 79.743 ezer Ft, melyből
    - beruházások 25.707 ezer Ft
     - felújítás54.036 ezer Ft
c) az önkormányzat 2017. évi alaptevékenységi marad-

ványa:  436.124 ezer Ft.
Polgármesteri Hivatal
9.§
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. 

évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 93.081 
ezer forintban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. 

évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 89.643 
ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a kö-
vetkező:
a) működési célú kiadások:   89.641 ezer Ft, melyből
-  személyi juttatás 58.785 ezer Ft
-  munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási 

adó 13.421 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 17.435 ezer Ft.
b) felhalmozási célú kiadás: 2 ezer Ft, melyből:

     - beruházás: 2  ezer Ft.
c) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradvá-

nya: 3.437ezer Ft. 
Általános Művelődési Központ
10.§
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési 

Központ 2017. évi költségvetésének bevételi teljesítési 
főösszegét 190.245 ezer forintban hagyja jóvá, melynek 
részletezése a következő:
- működési bevételek  19.123 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel 17.057 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj 15.046 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel 2.011 ezer Ft
-  felhalmozási bevétel  272 ezer Ft.
- fenntartói finanszírozás 170.850 ezer Ft
- előző évi maradvány 2.338 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési 

Központ 2017. költségvetésének kiadási teljesítési főös-
szegét 190.140 ezer forintban hagyja, melynek részlete-
zése a következő:
a) működési kiadások 189.868 ezer Ft, melyből
    - személyi juttatás: 88.853 ezer Ft
    - munkaadót terhelő járulék és 
szociális hozzájárulási adó 23.250 ezer Ft
    - dologi és egyéb folyó kiadások 77.765 ezer Ft
b) felhalmozási célú kiadások 272 ezer Ft
    - ebből: beruházás 272 ezer Ft
c) alaptevékenység maradványa 105 ezer Ft
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
11.§
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi teljesítési 
főösszegét  13.707 ezer forintban hagyja jóvá, melynek 
részletezése az alábbi:
a) intézményi finanszírozás 13.128 ezer Ft
b) előző évi maradvány 579 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási teljesítési 
főösszegét 13.067 ezer forintban hagyja jóvá, mely mű-
ködési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 10.454 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és 
szociális hozzájárulási adó 2.359 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 254 ezer Ft.
(3) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi 

alaptevékenység maradványa 640 ezer Ft.
Gondozási Központ
12.§
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi 

költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 16.045 
ezer forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a kö-
vetkező:
a) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj) 

4.999 ezer Ft 
b) fenntartói finanszírozás 10.392 ezer Ft
c) előző évi maradvány 654ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi 

költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 15.768 ezer 
forintban hagyja jóvá, mely teljes egészében működési 
célú kiadás.                                                                       mely-
nek részletezése a következő:
a) személyi juttatás 8.968 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 1.960 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 4.840 ezer Ft
(3) A Gondozási Központ 2017. évi alaptevékenység 

maradványa 274 ezer Ft. 
Egészségügyi szolgálat
13.§
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 

2017. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 
31.330  ezer Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése 
az alábbi:
- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 

298 ezer Ft
- fenntartói finanszírozás 31.012 ezer Ft
- előző évi maradvány 20 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017.. 

évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 31.274 
ezer Ft-ban határozza meg, melyből:
a) működési kiadás 31274 ezer forint, ezen belül :
- személyi juttatás 10.186 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék 2.344 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 18.744 ezer Ft.
 (3) Az Egészségügyi szolgálat 2017 évi alaptevékenység 

maradványa:56 ezer Ft.
V.
Záró rendelkezések
14.§
Ez a rendelet 2018. május 30. napján lép hatályba és 

ezzel egyidejűleg az Izsák Város Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.18.) önkormányzati 
rendelete hatályát veszti.
I z s á k, 2018. május 29.

Mondok József  polgármester
Bak Nándor aljegyző
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A keresztvetés huszonegy 
jelentése 

A keresztvetés a katolikus keresztényeknek egyszerű, mély ér-
telmű hitvallása. Katolikusként keresztet vetünk, valahányszor 
imádkozunk vagy belépünk a templomba. Nem is gondolnánk, 
hogy amikor keresztet vetünk, egyszerre huszonegy dolgot 
teszünk...

1. Imádkozunk. Imánkat keresztvetéssel szoktuk kezdeni, és 
talán nem is gondolunk rá, hogy maga a keresztvetés is imád-
ság. Ha az imádság lényege „lelkünk felemelése Istenhez”, 
ahogy Damaszkuszi Szent János mondja, akkor a keresztvetés 
egyértelműen ima. „A keresztvetés nem üres gesztus, hanem 
hatékony ima, amellyel a Szentlélekhez, gyümölcsöző keresz-
tény életünk védőjéhez és segítőjéhez folyamodunk ” – fogalmaz 
a népszerű katolikus író, előadó, Bert Ghezzi.

2. Megnyílunk a kegyelem felé. A keresztvetés felkészít, hogy 
befogadjuk Isten áldását, és képessé tesz, hogy együttműköd-
jünk vele.

3. Megszenteljük a napot. Ha a nap fontosabb pillanataiban 
keresztet vetünk, a kereszt jelével megszenteljük hétköznap-
jainkat. „Minden lépésünknél és mozdulatunknál, belépéskor, 
kilépéskor, öltözködéskor, tisztálkodáskor, asztalnál ülve, 
lámpát gyújtva, karosszékbe vagy székre leülve, a hétköznapi 
élet minden tevékenysége közben megjelöljük homlokunkat a 
jellel” – írja Tertullianus.

4. Egész lényünket Krisztusnak szenteljük. Amikor a kezün-
ket a homlokunktól a szívünkhöz, majd mindkét vállunkhoz 
visszük, Isten áldását kérjük elménkre, szenvedélyeinkre, 
vágyainkra és egész testünkre. Más szóval: a keresztvetés 
teljes valónkat, testünket, lelkünket, szívünket és elménket 
Krisztusnak szenteli. „Foglaljuk bele egész lényünket – tes-
tünket, lelkünket, értelmünket, akaratunkat, gondolatainkat, 
érzéseinket, mindazt, amit teszünk, és amit nem teszünk –, és a 
kereszt jelével megjelölve erősítsük és szenteljük meg mindezt 
Krisztus erejében, a háromságos egy Isten nevében” – fogalmaz 
Romano Guardini teológus.

5. Megemlékezünk a megtestesülésről. Mozdulatunk lefelé 
irányul, a homloktól a mellkas felé, „mert Krisztus a mennyből 
leereszkedett a földre” – írja III. Ince pápa a keresztvetésről 
szóló instrukciójában. Ha közben a hüvelykujjat a mutatóujjhoz 
vagy a gyűrűsujjhoz érintjük, azzal is Krisztus kettős, isteni és 
emberi természetét fejezzük ki.

6. Megemlékezünk Urunk szenvedéséről. Amikor keresztet 
rajzolunk magunkra, alapvetően Krisztus keresztre feszítésére 
emlékezünk. Ezt fejezi ki továbbá, ha nyitott jobb tenyérrel, 
mind az öt ujjunkkal (Krisztus öt sebének megfelelően) vetünk 
keresztet.

7. Megvalljuk a Szentháromságot. Amikor az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevét kimondjuk, a háromságos egy Istenbe vetett 
hitünket valljuk meg. III. Ince pápa szerint ennek megerősítése, 
ha három ujjal jelöljük meg magunkat.

8. Istenre irányítjuk imánkat. Egyik kísértésünk az imád-
ságban, hogy úgy szólunk Istenhez, ahogyan őt elképzeljük, 
kozmikus szellemként vagy éppen pajtásként. Imánk ilyenkor 
inkább rólunk szól, mint az élő Istenről. A keresztvetés az igaz 
Isten felé irányít. „Amikor a Szentháromsághoz fohászkodunk, 
a minket teremtő, nem pedig az általunk teremtett Istenhez 
szólunk. Elképzeléseinket félretéve ahhoz az Istenhez imádko-
zunk, akinek ő kinyilatkoztatta magát: Atya, Fiú és Szentlélek 
háromságához” – írja Bert Ghezzi.

9. Kifejezzük a Fiú és a Lélek származását. Azzal, hogy elsőként 
a homlokunkat érintjük, felidézzük, hogy az Atya a Szenthá-
romság első személye. Kezünk leeresztésével „kifejezzük, hogy 
a Fiú az Atyától származik”. Azzal pedig, hogy a Szentlelket 
említjük harmadikként, utalunk rá, hogy a Lélek az Atyától és 
a Fiútól származik – mutat rá Szalézi Szent Ferenc.

Folytatás a 9. oldalon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Régen már, hogy lelked messze jár,
De a mi szívünk még mindig fáj.
Csak a fájó könnyek hullanak érted
Örökké szeretünk és nem feledünk Téged!

PRIKKEL LÁSZLÓ
halálának 8. évfordulójára:
Szerető felesége, fiai, unokái és családjai

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik
HEIBL PÁL

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
    A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Református múltunk 101.

IKEM hírek
- szeptember 22., 16.00: Kovács Sándor: „Az ismeretlen Kárpátalja”.

A hűségről és helytállásról tudósító sorok 
tűnhetnek akár unalmasnak is, de csak akkor, 
ha eltekintünk a magunk kora lelki ínségeitől, 
még a gyülekezeteinken belül is… Ha tükörbe 
nézünk, akkor inkább a kívánatosság érzését 
ébresztheti fel bennünk, ami nem is lenne 
haszon nélkül való. Beszédes az a tisztes és 
hitből fakadó gondosság is, amely egy zömében 

„1827. március 24-én. Tu-
dósíttatván a Prédikátor a 
N.t. Visitatio jövetele eránt, 
bégyüjtette az Érdemes Elöl-
járókat; a kiket a N.T. Vis-
itator Ketskeméti Prédikátor 
Polgár Mihály úr mindenek 
eránt kikérdezvén; midőn 
mindeneket jó állapotban s 
rendben talált volna, még az 
nap által ment Vadkertre.
1827. április 22-én. Jelen 

lévén az Ekklésiai Esztendő 
vége, minek utána Curator 
Szabó Mihály ő kegyelme a 
Prédikátornak jelentette vol-
na hogy hivatalát le akarná 
tenni, öszve hivattattak az Ér-
demes Elöljárók, hogy együtt 
a Prédikátorral más Curatort 
választanának. Elébb azért 
Szabó Mihály őkegyelmének 
példás hűségét, gondosságát, 
szorgalmatosságát a Prédiká-
tor az Ekklésia nevében meg-
köszönvén; candidált ezután 
az Elöljárók közül hármat, 
ugymint ugyan Szabó Mihály 
ő kegyelmét, Czirkos János 

és Balog János Elöljárókat. A 
voxok többsége ismét Szabó 
Miháy ő kegyelmét érte; és 
többszöri kérésére az Elöljá-
róságnak és a Prédikátornak, 
második esztendőre a Curato-
ri hivatalt elvállalta. Egyházfi 
Lombár János is szorgalma-
tosságáért méltónak ítélte-
tett, hogy második esztendőre 
megmaradhasson, jóllehet 
magát eléggé vonogatta.
1827. április 29-én. A múlt 

gyűlésben Szabó Mihály ő 
kegyelme Curatori számadá-
sa elő nem vétetődvén, erre 
a napra határoztatott annak 
megnézése; a melly is hiba 
nélkül valónak találtatván, 
hűségét, gondosságát, taka-
rékosságát az Elöljáróság 
és a Prédikátor újra megkö-
szönték.
1827. május 24-én. Tellyes 

gyűlésben. A múltesztendei 
építés alkalmatosságával az 
Ekklésia deszkája mind el-
fogyván, határoztatott: hogy 
a most következő vásár alkal-

matossággal Pesten 200 szél 
deszka vevődjön az Ekklésia 
számára.
Ezen kívül a harangozó 

háznál lévő ólak végképpen 
elpusztulván, minek utá-
na már elébb Curator úr 
meghatalmaztatott hogy újj 
ólak építésére 4000 vályogot 
vettessen; most jóvá hagyatott 
hogy az építéshez, míg a nagy 
dolog idő fel nem kerülne, 
hozzá fogjon, hogy valamelly 
fal rakó emberrel egyességre 
menjen.
Mind utoljára azt a régi 

Protocollumot, a mellybe 
a Confirmált férfi és leány 
gyermekeknek és azoknak 
Szüleiknek neveiket boldog 
emlékezetű Motsi úr kezdte 
volt bé írni, a moly tsak nem 
hasznavehetetlenné tette; 
Committálódott Szabó Mihály 
ő kegyelmének, hogy vegyen 
más arra a végre szolgáló Di-
áriumot.”    (P.IV.: 111 – 112.
ol.)    

közli : Nagy Árpád

kétkezi emberekből álló gyülekezetben az 
anyakönyvek (s így a lelki emlékezet) meg-
újítására ugyanúgy gondot viseltek, mint a 
disznóólak karbantartására…
Munkálja Szentlélek Isten, hogy ennél hanya-

gabbaknak mi se találtassunk, akár „fel kerül 
a nagy dolog idő”, akár nem!

-na-

Gyülekezeti hírek
- június 24-én, 14.30-kor: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- július 2-6.: RINYA tábor a gyülekezeti házban (9.00 – 12.00-ig)
- július 21-én, 18.00: bűnbánati, előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban
- július 22-én, 10.00: aratásért való hálaadó istentisztelet, úrvacsora
- július 29-én, 14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- augusztus 18-án, 18.00: bűnbánati, előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban
- augusztus 19-én, 10.00: újkenyérért való hálaadó istentisztelet, úrvacsora.
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Néptánc Hírmondó 

Idén is meggyűrűzték az Izsák 
környéki gólyákat 

Strullendorfi barátaink jártak nálunk

Adományok az óvodának

Mozgalmas hetek állnak a 
Sárfehér Néptánc Együttes és 
Egyesület mögött. Ahogy a ter-
mészetben egyre hangosabb a 
madárdal, a jó idő beköszöntével 
a fellépések úgy szaporodnak 
Egyesületünk háza táján. Meg-
kezdve az idényt, május 6-án 
Kiskőrösön, a Petőfi Fesztiválon 
vett részt Szőlőszem, Fürtöcske 
és Szőlőtőke csoportunk. 
Május 25-én jó hangulatú va-

csorán és táncházban vendégül 
láttuk testvérvárosunk küldött-
ségét. A délutáni készülődés so-
rán, mint egy jó koreográfiában 
mindenki tudta mi a dolga, így 
a német vendégeket az ajtó-
ban jó magyar szokás szerint 
szíverősítő pálinka, a terített 
asztalon pedig többféle pörkölt 
és frissen sült kenyér várta. Az 
est során több tájegység táncával 

is megismerkedhettek a vállal-
kozó kedvű német vendégek és 
vendéglátóik.
Igazi nyárindító volt Együt-

tesünk fellépése június első 
hétvégéjén, a soltvadkerti Gasz-
tofesztiválon. Négy csoportunk 
is megmutathatta magát az ese-
ményen, ahol a helyi közönség 
nem csupán a finom ételeknek, 
de a fergeteges táncprodukciók-
nak is örülhetett. 
Június 10-én Dunaföldváron, 

az egész napos, több mint hat-
száz gyermeket megmozgató 
Antanténusz Gyermek Néptánc 
Fesztiválon, neves zsűri előtt 
szerepelt Szőlőszem és Fürtöcs-
ke csoportunk. Az ott bemutatott 
koreográfiában a két különböző 
korosztály egymáshoz példásan 
alkalmazkodva kiválóan teljesí-
tett a napsütötte színpadon.

Idén nem a megszokott őszi 
időpontban látogattak hoz-
zánk strullendorfi barátaink, 
hanem a májusi főző- futó- 
és lovas majális alkalmából 
fogadtuk őket. Ma már ki-
jelenthetjük, hogy a közel 
negyedszázada, 1995-ben, 
az izsáki sportcsarnokban 
aláírt testvérvárosi szerződés 

egy hosszú és stabil barátság 
kezdete volt. Azóta minden 
esztendőben találkoznak a 
két település egymáshoz lá-
togató csoportjai. E találko-
zások igazán barátiak, ami 
igen örömteli tény, hiszen a 
testvérkapcsolat lényege ép-
pen az, hogy minél több baráti 
szál szövődjék a két település 
lakói között. Ezt erősíti az a 
hagyomány is, hogy mind-
két helyen családok látják 

vendégül egymást. Ennek is 
köszönhető, hogy valóban 
baráti kapcsolatok formálód-
tak az elmúlt évtizedekben. A 
huszonhárom esztendő alatt 
természetesen újabb és újabb 
kapcsolatok is születtek, hi-
szen a fiatalabb generáció 
tagjai is bekapcsolódtak a lá-
togatásokba, vendégfogadás-

ba. Szintén sokat jelentett, 
hogy mindkét településről 
művészeti csoportok is ellá-
togattak egymáshoz az évek 
során, amelyek műsoraikkal 
ízelítőt adtak egymás kultu-
rális értékeiből, ezzel is segít-
ve egymás jobb megismerését. 
De a két település focicsapatai 
is megmérkőztek egymással 
barátságos meccseken.
Most, május 24-én harmincöt 

fővel érkeztek hozzánk német 

vendégeink. Köszöntésükkor 
Mondok József polgármester 
külön is hangsúlyozta, hogy e 
kapcsolat igazi erejét, értékét 
a családok személyes kap-
csolat adja, a településszintű 
kapcsolat mellett.
Vendégeink részt vettek 

a majálison, többen a ven-
déglátó családokkal főztek, 
mások a futóversenyen, s a 
kispályás foci mérkőzéseken 
indultak el. Az itt töltött 
három nap alatt jutott idő az 
új izsáki iskolával való ismer-
kedésre, valamint Sörösné 
Boldóczki Tímea vezetésével 
eljutottak a kalocsai érseki 
palotába, valamint Bátyán a 
magyar paprikatermesztés 
és feldolgozás rejtelmeivel is 
megismerkedtek. A Sárfehér 
Néptánc Együttes magyaros 
esttel, vacsorával táncházzal, 
ismerősökként köszöntötte a 
művelődési házban rendezett 
esten korábbi vendéglátóikat 
– hiszen ők is többször szere-
peltek már Strullendorfban –, 
a vendégek készséggel kapcso-
lódtak be a közös táncba is.
Búcsúzáskor Wolfgang De-

sel strullendorfi polgármes-
ter köszönetét fejezte ki az 
őszinte vendégszeretetéért 
amit ismét örömmel megta-
pasztalhattak, s jövőnyári 
viszont látogatásra invitálta 
az izsákiakat.

-tetézi-

A Kolon-tavi Madárvárta munkatár-
sai június 14-én végezték el a fehér 
gólya gyűrűzését a Kolon-tó körüli 
településeken. A 2007 óta, minden 
évben elvégzett művelet során, ezúttal 
42 fiatal fehér gólya kapott színes és 
fémgyűrűt.
Németh Ákos, a Kolon-tavi Madár-

várta vezetője szerint, az idén a költés 
jónak mondható, többségében négy 
fiókát nevelnek a párok. A csapadékos 
kora tavasz és nyárelő miatt bőséges 
a rendelkezésre álló táplálék, és az 
elmúlt napok viharai sem okoztak 
pusztulást a térségünkben. Az orszá-
gos fehér gólya állomány ötezer párra 
tehető.
Az utóbbi években Izsákon és Fülöp-

szálláson emel-
kedett a lakott 
fészkek száma. 
Idén Páhin és 
Soltszentimrén 
sajnos több olyan 
fészek is volt ahol 
az előző években 
költöttek a mada-
rak, de idén nem. 
Az egyik soltszen-
timrei fészeknél 
o l yan  gyűrűs 
„szülő” madarat 
észleltek, amit 
2014-ben, mint 
mentett és a ma-

dárvártán felnevelt fiókaként jelöltek 
meg.
Az állományfelmérés és a gyűrűzés 

feladatain túl a végiglátogatott fészkek 
takarítását is elvégezték. Sajnos az egy-
re több műanyagszemét a fehér gólyák-
ra is veszélyt jelent. A felnőtt madarak 
sok esetben visznek a fészekbe eldobott 
bálamadzagot, nejlonzacskót, melyek 
a kisgólyák lábára, nyakára tekeredve 
biztos pusztulásukat jelentik.
Az előre meghirdetett programot 

élénk érdeklődés övezte. A gyerekek 
számára mindig hatalmas élményt 
jelent a gólyasimogatás, emellett sok 
érdekességet hallhatnak a gyűrűzés 
jelentőségéről és a gólyák életéről. 

-fg-

Mint arról előző számunk-
ban beszámoltunk, jótékony 
célú zenés műsort szervezett 
március 17-én a művelődési 
házban Grijnovitz Anikó, 
ahol énekes és zenésztársai 
- köztük a Koós házaspár 
- léptek fel. Az Emberi Han-
gon az Életért Egyesület 
közreműködésével megvaló-
sult program keretében tom-
bolát is szervezek, melynek 
bevételéből udvari játékokat 
ajándékoztak az izsáki óvo-
dának. Az átadásra május 
28-án, a gyermeknaphoz kapcsolódóan 
került sor. Ez alkalomból Grijnovitz 
Anikó, Szecsődi György, Vámos Zoltán 
zenéltek és énekeltek a gyerekeknek, 
míg Nagy L. Éva saját verseiből és 
meséiből olvasott fel nekik. A játékok 

mellett hatvan mesekönyv és hetvenöt 
plüss állat is része volt az adománynak, 
melyeket Lévai Ferencné intézmény-
vezető köszönt meg, de a legnagyobb 
köszönet a gyerekek öröme volt az 
adományozók számára.                -te-

A Sárfehér Néptánc Egyesület vacsorával egybekötött tánc-
házzal köszöntötte német vendégeinket, akik szívesen gyako-

rolták a magyar tánclépéseket
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A keresztvetés huszonegy 
jelentése

Folytatás a 7. oldalról.
10. Megvalljuk a hitünket. A megtestesülésbe, a keresztre feszítésbe és a 

Szentháromságba vetett hitünk kifejezésével „kis hitvallást” teszünk, melyben 
szavainkkal és mozdulatainkkal hitünk lényegi igazságait nyilvánítjuk ki.

11. Segítségül hívjuk Isten nevének hatalmát. A Szentírás szerint Isten ne-
vének hatalma van. Szent Pál írja: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd 
a mennyben, a földön és az alvilágban.” (Fil 2,10) A János evangéliumában 
pedig maga Jézus mondja: „Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, 
hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem 
nektek.” (Jn 14,13–14)

12. Vállaljuk Krisztussal együtt a keresztet. Aki követni akarja Krisztust, 
annak az Úr szavai szerint meg kell tagadnia magát, és fel kell vennie a 
keresztjét (Mt 16,25). „Krisztussal engem is keresztre feszítettek” – írja 
Pál apostol (Gal 2,19). Amikor keresztet vetünk, kinyilvánítjuk, hogy igent 
mondunk a tanítványságnak erre a feltételére.

13. Szenvedésünkben segítséget kérünk. Bert Ghezzi szerint vállaink érinté-
sével arra kérjük Istent, hogy segítsen – vállaljon, vegyen vállára – minket.

14. Felelevenítjük keresztségünket. A keresztvetéssel, amelyben újra kiejtjük 
a keresztelésünkkor elhangzott szavakat, „összefoglaljuk és újra elfogadjuk ke-
resztségünket” – írja Joseph Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa.

15. Visszafordítjuk az átkot. Szalézi Szent Ferenc szerint a keresztvetés-
ben „az átkot jelentő bal oldaltól az áldást jelentő jobb oldal felé” irányuló 
mozdulat a bűnbocsánatra és a bukás visszafordítására emlékeztet. Egyben 
kifejezi, hogy a jelen nyomorúságból a jövendő dicsőségbe fogunk jutni, amint 
– írta Ince pápa – Krisztus is „átment a halálból az életbe, az alvilágból a 
mennybe.”

16. Krisztus képére formáljuk magunkat. Szent Pál átöltözéshez hasonlítja 
bűnös természetünk átalakulását Krisztusban: „Vessétek le a régi embert 
szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Terem-
tőjének képmására” (Kol 3,9–10). Az egyházatyák Krisztus ruháitól való 
megfosztásával kapcsolták ezt össze. Tanításuk szerint az ember, amikor 
a keresztségben leveti régi természetét és újat vesz fel, részese lesz annak, 
amikor Krisztust megfosztották ruháitól. A keresztvetés kifejezheti, hogy 
részesei akarunk lenni e megfosztatásnak, majd a feltámadás dicsőségébe 
öltözésnek. A keresztre feszítés egészét elfogadjuk, nem csak azt, ami meg-
felel az ízlésünknek.

17. Megjelöljük magunkat Krisztusnak. Az ógörögben a jel szó megfelelője 
a szphragisz, ami a tulajdonlás jegyét is jelentette. Így nevezték például 
azt a bélyeget, amellyel a pásztor megjelölte a nyájához tartozó állatokat. 
Amikor keresztet vetünk, Krisztus, az igazi Pásztor tulajdonaként jelöljük 
meg magunkat.

18. Krisztus katonáinak valljuk magunkat. Szphragisznak nevezték a pa-
rancsnoki jelet is, amelyet katonák bőrébe tetováltak. A keresztény ember 
pásztoraként követi Krisztust, ennyiben juhhoz hasonlítható – de nem 
birkához! Krisztus katonáivá kell lennünk. Mint Szent Pál írja: „Öltsétek 
fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent 
legyőzve megtarthassátok állásaitokat. … Tegyétek fel az üdvösség sisakját, 
és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát.” (Ef 6, 13–17)

19. Elriasztja a gonoszt. A keresztvetés a sátán elleni küzdelem egyik fegy-
vere. Egy középkori prédikátor, Aelfric szerint „csodálatosan hadonászhat az 
ember a kezével, ám áldás nem származik belőle, hacsak nem vet keresztet. 
Ha azonban keresztet vet, a gonosz csakhamar megrémül a győzelmes jel 
láttán.” Egy másik, Aranyszájú Szent Jánosnak tulajdonított mondás szerint 
pedig a keresztvetés hatására a démonok „elrepülnek”, mert „úgy félnek tőle, 
mintha bottal vernék őket”.

20. Pecsétet teszünk magunkra a Lélekben. Az Újszövetségben a szph-
ragisz szót pecsétnek is fordítják, például a második korintusi levélben, 
ahol Pál apostol így ír: „Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és 
fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe 
árasztotta a Lelket.” (2Kor 1,21–22) Valahányszor keresztet vetünk, újra 
megpecsételjük magunkat a Lélekben, és kérjük, hogy hatalmas működése 
hassa át életünket.

21. Tanúságot teszünk mások előtt. A nyilvános helyen végzett keresztvetés a 
hitünkről való tanúságtétel egyszerű formája. „Ne szégyelljük hát megvallani 
a Megfeszítettet! Legyen a kereszt a mi pecsétünk, amellyel bátran jelöljük 
homlokunkat és mindent: a kenyeret, amelyet elfogyasztunk, az italt, ame-
lyet megiszunk; minden be- és kilépésünket, lefekvésünket és felkelésünket, 
utazásunkat és pihenésünket” – írja Jeruzsálemi Szent Cirill.

Ismét sikeres volt 
a Három Határ Túra

Sikeresen lezajlott a 
Fülöpszállás, Izsák és 
Soltszentimre (FIS) civil 
szervezeteinek együtt-
működésével, a Kis-
kunsági Nemzeti Park 
Kolon-tavi Őrkerülete 
közreműködésével, má-
jus 19-én megrendezett, 
a Teljesítménytúrázók 
Társasága versenynap-
tárában is szereplő, 
második Három Ha-
tár Teljesítménytúra. A 
közös rendezésű telje-
sítménytúra sajátossá-
ga, hogy a leghosszabb, 
50 km-es távja érinti 
mindhárom települést, 
melynek ezúttal a ki-
induló és célpontja az 
Izsáki Táncsics Mihály 
Művelődési Ház volt, 
valamint innen indultak 
a rövidebb, 15 és 25 km-
es távok is.
Az 50 km-es táv út-

vonala – csatornákkal 
szabdalt síkvidéken, bo-
rókás homokbuckákon, 
és turjános lápréteken 
keresztül – megegyezik 
az előző évivel, de ezút-
tal, az Izsákról induló 
rövidebb távok is lehe-
tőséget adtak a termé-

szeti értékekben gazdag 
élővilág felfedezésére. A 
szalagozással megjelölt 
útvonalak és a túrázók-
nak adott térképvázla-
tos leírás jól segítette a 
tájékozódást. A kellemes 
kiránduló időben közel 
százan vágtak neki a 
távoknak és minden-
ki szintidőn belül ért 
vissza. A megfáradt tú-
rázókat a célban pára-
kapu várta, hogy kicsit 
felfrissülve vehessék át 
a megérdemelt oklevelet 

és a kitűzőt, valamint 
jobb étvággyal fogyaszt-
hassák az ízletesen elké-
szített zsíros kenyeret 
és teát.
A visszajelzések alapján 

a túrázók elégedetten 
nyilatkoztak a lebonyo-
lításról és az útvonalve-
zetésről, valamint a lát-
nivalókról (árvalányhaj, 
mezei virágok, kosbor-
mezők). Jövőre a III. Há-
rom Határ Teljesítmény-
túra Soltszentimréről fog 
indulni.                     -fg-
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