Decemberi számunk
ingyenes melléklete,
2016-os falinaptár!

Önkormányzati lap
XXV. évfolyam 11. szám

Megjelenik havonta
2015. november 19.

Hungarikum borok és pezsgők
országos versenye Izsákon

Október 29.-én és 30.án került megszervezésre a XIV. Hungarikum Borok és Pezsgők
Országos versenye és
a hozzá kapcsolódó Borász Fórum Izsákon,
az Arany Sárfehér Bor
és Pezsgőrend, a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, az
Izsáki Hegyközség és
Önkormányzat szervezésében.
Az oklevelek és különdíjak ismertetésére
az Izsáki Borász Fórum keretében 2015.
október 30.-án került
sor. (Az érmet kapott
borok és pezsgők listáját a 2. oldalon közöljük.) A díjak átadására
a Hegyközségi Tanács
ünnepi küldöttgyűlésén 2015. november 25én, 14. órakor a NAIK
Szőlészeti és Borászati
Kutató Intézete, Kecskemét-Katonatelepén
kerül sor.
Több mint hetven minta érkezett a versenyre
az ország szinte minden

borvidéke képviseltette
magát. Kiváló borok,
pezsgők versengtek. A
rendezvény fő célja a
hagyományos magyar
szőlőfajták és az azokból készült borok értékeinek megmutatása, a
fajták megőrzése tovább
éltetése. A magyar szőlőfajták, borok védelmének fontosságát a felelősen gondolkodó hazai
termelők, feldolgozók
és fogyasztók értik és
gyakorolják, ám ennek
ellenére van mivel megküzdeni, hiszen a külföldről olcsón behozott
gyenge minőségű borok
komoly károkat okoznak az ágazatnak. Ezért
is fontos a hagyományos
és jó minőséget adó magyar fajták népszerűsítése. Erről szólt, ezt
erősítette a borverseny
és a hozzá kapcsolódó
borász fórum. A magyar
szőlőfajták és borok
védelmének kérdése
nem új keletű dolog,
erre hozott példát a
fórumra Oreskó Imre

Eötvös Károly publicista (1842-1916) gondolataival: „Azt az embert,
aki először hozott be
hozzánk francia szőlőveszőt, elevenen kellett
volna feldarabolni, s
egy darabját minden
szőlővidéken ijesztő például karóra húzni. S ezt
cselekedni mindenkivel,
aki példáját követte.
Volt nekünk negyvenötvenfajta kitűnő magyar szőlőnk. Valami
istenáldotta zamatossá
fejlődött fajták ezek.
Miért kellett ezeket a
vizenyős ízű francia,
spanyol, olasz és rajnai
fajtákkal fölcserélni?„
Értékeink megőrzésének fontosságáról Böjte
Csaba gondolatait is
idézte; „Ha így folytatjuk, a mennyek országába, ha be is enged a
Jóisten, de a mi őseink
ki fognak pofozni onnan bennünket azzal,
hogy annyi lehetőségetek volt, annyi mindent
hagytunk rátok; megőriztétek?”

90 éves köszöntés
Mezei Gyuláné Szakál
Katalin 90 éve, 1925. november 7-én született
Izsákon. A kerek évforduló
alkalmából az állam és az
önkormányzat jó kívánságait Tetézi Attila képviselő
tolmácsolta az ünnepeltnek. Kati néni szülei és
nagyszülei is szép kort
értek meg, így részben ennek, részben a rendszeres
munkának tulajdonítja a
maga szép korát. Örömök
és bánatok is adódtak a
hosszú évtizedek alatt,
hiszen gyermekei elvesztését is meg kellett élnie. Öt

éve lett özvegy. Egészsége
jó, a ház körüli munkát
ma is elvégzi. Örömét a
családban, a két unokában
és a két dédunokában leli,

akik a kerek évfordulón is
szeretettel köszöntötték.
Olvasóink nevében is jó
egészséget és örömöket
kívánunk Kati néninek!

Ára: 150 Ft

1956 évfordulójára emlékeztünk

Október 23-án 10
órakor a Művelődési
Házban tartotta az önkormányzat az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulójára emlékező ünnepségét.
Dr. Zakar Péter, a SzeNyilván kevesen tudják, hogy október 26án volt vasutvonalunk
születésnapja. 120 éve,
1895. október 26-án
avatták a KecskemétFülöpszállási vasútvonalat. Március 3-án pedig
annak múlt 8 éve, hogy
a Gyurcsány-Kóka-Veres trió bezáratta a vonalat, mondván ettől
majd helyreáll a magyar
költségvetés egyensúlya.
Persze nem állt helyre, mert az általuk és
kedvezményezettjeik
által elherdált, eltüntetett pénzektől, s nem a
mi és az akkor szintén
bezárt néhány hasonló
kis vasútvonal költségeitől gyengélkedett a
büdzsé. Ami sajnálatos
tény, hogy az Orbánkormány sem állíttatta

gedi Tudományegyetem történésze ünnepi
beszédében felidézte az
eseményeket, az azokhoz vezető okokat és a
máig ható tanulságokat, párhuzamot vonva
napjaink eseményeivel

is. Az iskola tanulói és
felkészítő tanáraik nagyon színvonalas emlékműsorral idézték az eseményeket. Az ünnepség
zárásaként a résztvevők
megkoszorúzták a főtéri
’56-os emlékkopjafát.

Vasutunk 120 éve

Születésnap ünnepelt nélkül

A vasútállomás épülete a megnyitás utáni
évtizedben
vissza a közlekedést az idézhetjük az évforduló
elárvult vonalon, pedig alkalmából.
voltak erre vonatkozó
A közforgalmú vasúti
ígéretek a 2010-es kam- közlekedés megszületépány idején. Így immár sét 1829. október 6-ára
csak vasutunk emlékét teszi a technikatörténet.
Angliában e napon rendezték azt a történelmi
jelentőségű gőzmozdonyversenyt, melyet George
Stephenson Rocket (Rakéta) nevű gőzöse nyert
meg. A világ felfigyelt
az új csodára, s számos
ország képviselője tanulmányozta az új, és a
megszokott lóvasutakhoz képest „elképesztő”
– 50 km/órás - sebességre
is képes közlekedési eszközt Angliában.
Folytatás a 3. oldalon.
Az elárvult állomásépület 2015-ben

IZSÁKI Hírek
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A XIV. Hungarikum Borok és Pezsgők
Országos versenyén érmet kapott borok
és pezsgők
Hagyományos és Új Nemesítésű Szőlőfajták Országos Versenye
Izsák, 2015. október 29.

név

helység

Birkás Pincészet kft
Izsák
Birkás Pincészet kft
Izsák
BOCK Borászati Kft.
Villány
BOCK Borászati Kft.
Villány
BOCK Borászati Kft.
Villány
Borbély Családi Pincészet Kft.
Badacsonytomaj
Borbély Családi Pincészet Kft.
Badacsonytomaj
Borbély Családi Pincészet Kft.
Badacsonytomaj
Borbély Családi Pincészet Kft.
Badacsonytomaj
Borbély Családi Pincészet Kft.
Badacsonytomaj
Dimenzió Borászati Kft
Kecskemét
Dimenzió Borászati Kft
Kecskemét
Dimenzió Borászati Kft
Kecskemét
Frittmann Testvérek Kft
Soltvadkert
Frittmann Testvérek Kft
Soltvadkert
Frittmann Testvérek Kft
Soltvadkert
Frittmann Testvérek Kft
Soltvadkert
Frittmann Testvérek Kft
Soltvadkert
Frittmann Testvérek Kft
Soltvadkert
Frittmann Testvérek Kft
Soltvadkert
Frittmann Testvérek Kft
Soltvadkert
Gál Szőlőbírtok és Pincészet
Szigetcsép
Gál Szőlőbírtok és Pincészet
Szigetcsép
Garamvári Szőlőbirtok Kft
Balatonlelle
Gedeon Birtok Kft
Izsák
Gedeon Birtok Kft
Izsák
Gedeon Birtok Kft
Izsák
Gedeon Birtok Kft
Izsák
Gedeon Birtok Kft
Izsák
Hetényi József
Ballószög
Kadarka Kft
Csátalja
Kadarka Kft
Csátalja
Kis-Benedek György
Gyöngyös
Koczor Pincészet
Balatonfüred
Koczor Pincészet
Balatonfüred
Koczor Pincészet
Balatonfüred
KUNVIN Borászati Kft
Jánoshalma
KUNVIN Borászati Kft
Jánoshalma
Myrtus Pince
Tarcal
NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, Kecskemét
Kecskemét
NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, Kecskemét
Kecskemét
NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, Badacsony
Badacsonytomaj
NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, Badacsony
Badacsonytomaj
NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, Badacsony
Badacsonytomaj
Petrányi Gábor
Izsák
Royalsekt Zrt
Izsák
Royalsekt Zrt
Izsák
Royalsekt Zrt
Izsák
Sinkovicz és Kiss Bt
Tabdi
Sinkovicz és Kiss Bt
Tabdi
Sinkovicz és Kiss Bt
Tabdi
Sinkovicz és Kiss Bt
Tabdi
Sinkovicz és Kiss Bt
Tabdi
Sümegi Ákos
Báta
Szentpéteri Borpince Kft
Kiskőrös
Szentpéteri Borpince Kft
Kiskőrös
Szentpéteri Borpince Kft
Kiskőrös
Taschner Bor és Pezsgőház Kft
Sopron
Taschner Bor és Pezsgőház Kft
Sopron
Taschner Bor és Pezsgőház Kft
Sopron
Taschner Bor és Pezsgőház Kft
Sopron
Varsányi Pincészet Kft
Verpelét
Varsányi Pincészet Kft
Verpelét
Varsányi Pincészet Kft
Verpelét
Varsányi Pincészet Kft
Verpelét
Vass Bor Kft
Kiskőrös
Vass Bor Kft
Kiskőrös
Vass Bor Kft
Kiskőrös
Vass Bor Kft
Kiskőrös
Vass Bor Kft
Kiskőrös

fajta

termőhely

Cserszegi fűszeres
Kékfrankos rose
Kékfrankos
Kékfrankos
Hárslevelű
Kéknyelű
Juhfark
Olaszrizling
Olaszrizling
Olaszrizling
Kadarka
Bianca
Furmint
Ezerjó pezsgő
Ezerjó
Irsai Olivér
Cserszegi fűszeres
Ezerjó
Ezerjó
Generosa
Kadarka
Olaszrizling
Cserszegi fűszeres
Irsai Olivér
Olaszrizling
Cserszegi fűszeres
Kövidinka
Kékfrankos rose
Arany Sárfehér
Irsai Olivér
Kadarka siller
Cserszegi fűszeres
Zenit
Magyar Rizling
Rozália
Rozália
Királyleányka
Cserszegi fűszeres
Furmint
Kövidinka
Trilla
Kéknyelű
Zeusz
Zefír
Arany Sárfehér pezsgő
Arany Sárfehér pezsgő
Kékfrankos rozé pezsgő
Cserszegi fűszeres pezsgő
Bianca
Olaszrizling
Generosa
Kékfrankos rose
Cserszegi fűszeres
Zenit
Cserszegi fűszeres
Pozsonyi fehér
Nero rose
Kékfarnkos
Zenit
Irsai Olivér
Irsai Olivér
Olaszrizling
Hárslevelű
Fehér Cuvée (Kabar-Irsai)
Nero rose
Kékfrankos rose
Ezerjó
Irsai Olivér
Generosa
Nero rose

Kunság
Kunság
Villány
Villány
Villány
Badacsony
Somló
Badacsony
Badacsony
Badacsony
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Balatonboglár
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Hajós-Bajai
Hajós-Bajai
Mátra
Balatonfüred
Balatonfüred
Balatonfüred
Dunántúli
Kunság
Tokaj
Kunság
Kunság
Badacsony
Badacsony
Badacsony
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Tolna
Kunság
Kunság
Kunság
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Eger
Eger
Eger
Eger
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság
Kunság

évjárat
2015
2015
2013
2014
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2013
2014
2015
2015
2011
2013
2014
2013
2014
2014
2015
2013
2015
2014
2015
2014
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2013
2015
2015
2013
2014
2015
2013
2012
2015
2014
2013
2014
2014
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2008
2015
2015
2010
2014
2013
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015

érem
arany
bronz
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
arany
ezüst
ezüst
arany
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
arany
arany
ezüst
ezüst
bronz
arany
arany
ezüst
ezüst
arany
ezüst
ezüst
arany
ezüst
ezüst
arany
ezüst
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
bronz
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
bronz
ezüst
ezüst
bronz
bronz
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst

HIRDETMÉNY
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2014.(XII.4.) önkormányzati rendelet 65.§ (3) bekezdése alapján értesítem
Izsák Város Lakosságát, hogy, Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. december 22-én (kedden) 15 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás alkalmával a választópolgárok
és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

Mondok József polgármester

2015. november 19.

Helvécia-Izsák Térsége
Mezőgazdasági
Szövetkezet tájékoztatója
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)
Az eddig leszüretelt szőlő mennyisége és minősége alapján az
átlagosnál jobb évjáratra számíthatnak a bortermelők – mondta
az agrárgazdaságért felelős államtitkár november 6.-án, pénteken,
Soltvadkerten, a VII. Márton-napi
újbor ünnepe alkalmából szervezett
rendezvényen. Czerván György
előadásában kifejtette: a szőlőbetegségek nem csökkentették a
szüretelhető mennyiséget, nem
rontották a minőséget. A termésátlag 84 mázsa, míg tavaly 74 mázsa
volt hektáronként, így az idén 3-3,5
millió hektoliter bor kerülhet a
pincékbe – közölte.
Az támogatásokról az államtitkár elmondta: az ágazat évente
29 millió eurót, azaz 8,5 milliárd
forintot használhat fel különböző
jogcímeken, amely az ágazatban a
legjelentősebb támogatás a rendszerváltás óta. Adatai szerint, az
Európai Unióhoz történt csatlakozás óta a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának
támogatása jogcímen több mint 41
milliárd forintot kaptak a termelők,
amely mintegy 20 000 hektár szőlőültetvény megújítását tette lehetővé. Az Európai Unió költségvetési
ciklusától eltérő, 2013-2018 közötti
támogatási időszakban, az ágazatban a rendelkezésre álló 119 millió
eurós összes forrásból jelenleg 103
millió euró támogatás kifizetése,
vagy lekötése történt meg.
Az államtitkár sikeresnek nevezte
az idei évben a borászati gépek beszerzésének támogatását. Az eredetileg tervezett 4 millió eurós keretre 8,5
millió euró támogatási igény érkezett
be. A támogatások kifizetése 2015.
október 15-ig megtörtént.
Az agrárgazdaságért felelős államtitkár változásról is beszámolt,
amelynek értelmében a borászati
gépek, technológiai berendezések
beszerzésének támogatását 2016tól a vidékfejlesztési forrásokból
lehet majd igényelni. Bejelentette: a

rendelkezésre álló forráskeret mintegy 20 milliárd forint, a támogatás
igénybevételének feltételrendszere
kidolgozás alatt van.
Czerván György fontosnak nevezte azt, hogy a jelenlegi SAPS
rendszeren alapuló alaptámogatási
rendszer továbbvihető 2020 végéig,
amelynek értelmében egységes
hektáronkénti átalánytámogatást
kaphat minden szőlőtermelő gazdálkodó.
Az agrár-környezetgazdálkodási
programmal kapcsolatban az államtitkár megjegyezte: új alapokon,
2016. január 1-től indul újra a
támogatás. A támogatási kérelmeket 2015. november 7. és 2015. december 7. között lehet benyújtani.
Tájékoztatása szerint, az ökológiai
gazdálkodásra fordítható keret
meghaladja a 63 milliárd forintot.
Az import borokkal kapcsolatban
Czerván György hangsúlyozta:
folyamatos az egyeztetés a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával (HNT)
a lehetséges intézkedésekről. A
HNT vizsgálja több olyan javaslat
gazdasági hatását, amelyet később
piacszervezési intézkedésként be
lehet vezetni.
Font Sándor (Fidesz-KDNP)
országgyűlési képviselő, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke kiemelte: a jövedéki
törvény újrafogalmazása hamarosan megtörténik, s a bortermelők
véleményét is figyelembe veszik.
Elmondta, az osztrák, olasz minta
alapján elfogadták azt, hogy akik
kisebb mennyiségben állítanak elő
bort, azoknak jelentősen könnyítik
az adminisztrációs terheit.
Az újjá alakult szövetkezet tagjai
továbbra is kereshetnek bennünket, kérdéseikkel, személyesen,
telefonon, vagy interneten aranysarfeher@sv-net.hu, vagy tájékozódhatnak weblapunkon a www.
aranysarfeher.hu oldalain az aktuális szövetkezeti eseményekről.
Vezetőség

Kötelező gázkészülék
felülvizsgálat
Vélhetőleg olvasóink közül is kevesen tudják, hogy hamarosan lejáró
határidővel, gázkészülék ellenőrzési
kötelezettséget ír elő egy rendelet. Az
alábbiakban erről olvashatnak rövid
összefoglalót.
A nemzetgazdasági miniszter 2012ben,
1/1 a biztonság növelése érdekében
tette kötelezővé a „gáz csatlakozó
vezetékek és berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát”, azaz
a gázórák és készülékek kötelező
ellenőrzését. Főként azért, mert a
szigetelt nyílászárók terjedésével jelentősen nőtt a gázkészülékek okozta
balesetek, főleg a szénmonoxid mérgezések száma. Az ellenőrzéseket a
fogyasztóknak kell megrendelniük az
erre feljogosított gázszerelőknél vagy
a gázszolgáltatóknál. Az 1981 előtt
üzembe helyezett mintegy félmillió
gázkészüléket már 2013 decemberig meg kellett volna vizsgálni, és a
felfedezett hibákat 2014. szeptember
30-ig kijavítani. 2014. december
31-ig viszont már minden olyan

gázkészüléket felül kellett volna
vizsgálni, amit 1993. december 31-e
előtt helyeztek üzembe, 2015 végéig
pedig sorra kerülnek a 2004. január
elseje előtt beüzemelt készülékek is,
vagyis az összese tíz évesnél idősebb
gázkészülék ellenőrizendő.
A kötelező felülvizsgálat tehát gyakorlatilag minden fogyasztót érint,
aki tíz évnél idősebb gázkészüléket
használ. A felülvizsgálat során készült jegyzőkönyvet - a kötelező tíz év
múlva esedékes felülvizsgálatig vagy
a következő gázóra-cseréig - meg kell
őrizni. A vizsgálat megrendelhető
a gázszolgáltatónál, vagy bármely
olyan gázszerelőnél, aki erre jogosítást kapott.
Az eredeti határidőig kevesen tettek
eleget a kötelezettségnek, ezért tolták
ki a határidőt 2015. december 31-ig.
Arról nincs információnk, hogy aki
ezt a határidőt is elmulasztja, biztosan számíthat-e szankcióra, amely
a rendelet szerint a hálózatból való
azonnali kikötés.

IZSÁKI Hírek

2015. november 19.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

…a párizsi robbantások, lövöldözések okán azokban
is felvetődik a kérdés, akik eddig másként gondolták,
vagy nem is foglalkoztak azzal, hogy talán rosszul
kezeli Európa a migráns kérdést. Pontosabban nem
Európa, hanem Európa úgynevezett „vezetői”. Akik
mintha egy másik filmet néznének, mint az emberek. Akik képtelenek
felismerni azt, amit rajtuk kívül már mindenki lát. Nevezetesen, óriási
hibát követnek el azzal, hogy semmit sem tesznek a migráns kérdés érdemi
megoldásáért. Tevékenységük kimerül abban, hogy hetente tanácskoznak,
s rendre arról döntenek, hogy mikor lesz a következő – szintén sehová sem
vezető – tanácskozásuk.
Gondolom, sokan emlékeznek, hogy Brüsszelben, Belgium és az EU
fővárosában már jó ideje nem állítanak a főtéren karácsonyfát, mondván
az sértené az ott élő nem keresztény kisebbség érzékenységét. (Hozhatnánk más példákat is, de ez jól illusztrálja a problémát, különösen így
karácsony közeledtével.) Magam is írtam e hasábokon arról, hogy mekkora
otrombaság ez az őshonos ott élő keresztény többséggel szemben. Az ő
érzékenységük vajon miért nem számít? Egyszerűen felfoghatatlan ez az
ultraliberális őrület, amely szerint önfeladás árán is ki kell szolgálni a kisebbségeket. Miközben nekik eszük ágában sincs az őket befogadó országok
szokásaihoz, törvényeihez alkalmazkodni. Ők ugyanúgy akarnak élni, mint
odahaza, csakis azért jönnek ide, mert Európában az otthoninál jobb anyagi
körülményeket remélnek. Nem a mi kultúránk, szokásaink vonzzák őket.
Saját vallásukat, kultúrájukat a befogadók kedvéért sem adják fel, ahogy az
európaitól teljesen eltérő életmódjukat sem. Sok egyéb mellett jól mutatja
ezt az is, hogy elvárják, az ő szokásaik szerint öltözzenek, viselkedjenek a
környezetükben élő európai nők is. Sőt saría bíróságokat hoznak létre azzal
a céllal, hogy ezek döntéseit ne csak a muszlimok tekintsék kötelezőnek
magukra nézve, hanem az őslakosok is.
Gondolom, a párizsi események után azon is hasznos lenne eltűnődnie az
illetékeseknek vajon továbbra is azt hiszik-e, hogy a bevándorlók majd integrálódnak. Merkel asszony szerint ehhez elég, ha a kezükbe nyomunk egy
Bibliát. Érdekes elgondolás, egyben a valóság végzetes félreértelmezése. A
párizsi robbantók és lövöldözők második, harmadik generációs bevándorlók
voltak, akik többsége a brüsszeli Molenbeek negyed nevű városrészben élt.
Nekik lett volna módjuk, idejük integrálódni akár a Bibliával, akár anélkül,
de nem tették. Sokat mond az is, hogy egyikük valószínűleg új bevándorló,
a másikuk meg egy tizenöt éves gyerek volt. Mindezek tükrében végképp
nehéz értelmezni, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke
e szörnyű párizsi merényletek után is azt állítja, az unió menekültpolitikája
teljesen jó, csak itt-ott kell rajta kicsit változtatni.
Gondolom, mindenki előtt világos, senki nem hiszi, ahogyan én sem,
hogy a bevándorlók mindegyike terrorista, azt viszont igen, hogy vannak,
lehetnek köztük ilyenek is. Ezért fontos, hogy ellenőrizetlenül a valóban
menekülők se léphessenek be Európába. A gazdasági okokból útra kelőket
pedig abban kell segíteni, hogy hazájukban legyenek olyan viszonyok,
amelyek otthon tartják őket.
Gondolom, mindenki tudja, hogy „nyugati barátaink”, élükön az osztrákokkal, mennyit átkoztak bennünket a határkerítés építése miatt. Mondván, fejlett demokráciákként, ők bizony nem tennének ilyet. Erre csakis mi,
keleti bugrisok vagyunk képesek. Aztán elözönlötték őket is és láss csodát,
építkezni kezdtek. Majd hetekig azon tanakodtak, hogy minek is nevezzék
a nyilvánvalót. Végül megszületett a zseniális ötlet. Az övék nem kerítés,
hanem „oldalkiterjedéssel” bíró kapu, amit csak mi, fejletlenek nézünk
kerítésnek. Hiába no, sokat kell még tanulnunk a „fejlett nyugattól”, hogy
kiismerjük magunkat ebben a bonyolult világban...

Folytatás az 1. oldalról.
Magyarországról először, Széchenyi
István látta a gőzvasutat. Naplójában
a következőket írta erről: „Ámulatba
ejtő látvány, midőn szorosan mellettünk halad el egy vonat. Kicsiny
ördög, mely erővel ragad mindent
magával. Meg vagyok győződve,
hogy egy-két év alatt tökélyre viszik.”
Széchenyi, mint a hazai gazdaság
és közlekedés fejlesztését támogató
reformer, természetesen azonnal
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Vasutunk 120 éve

Születésnap ünnepelt nélkül

vármegye, valamint a Kereskedelmi
Minisztérium adott össze, míg a
másik 150.000 forintot Kecskemét
városa állta. Az építési engedély 1895
tavaszán érkezett meg, s nyomban
meg is kezdődtek a munkák. A
Kecskeméti Lapok 1895. április
28-ai számában a következőképpen
számol be a nagyszabású
vállalkozásról: „A Kecskemét-fülöpszállási vasút
töltési munkálata e héten
készen lesz. Az építkezéshez 20.000 talpfa már
úton van. Lehet, hogy Fülöpszállásra máris megérkezett. Az egész építkezés
rohamos gyorsasággal
halad előre.” E rohamos
gyorsaságot jól mutatja,
hogy az újság szeptember 8-ai számában már a
Az állomás előtt még ma is vannak az építés idejéből, 1895-böl következőket írja: „A vasút
építésével már annyira
való sínek
haladtak, hogy a múlt héten egy vegyesbizottság, szeretett
sürgetni kezdte e modern közlekedési
polgármesterünk, Lestár Péter
eszköz mielőbbi honi bevezetését. Az
királyi tanácsos úr vezetése mellett,
1832-36. évi országgyűlés meghozta
egészen Izsákig tett próbautazást.
az első honi vasúttörvényt, majd
Az egész vasútvonal október végére
1844-ben megalakult a Magyar
minden valószínűség szerint elkéKözépponti Vasúti Társaság, mely
szül.” S valóban, 1895. október 26-án
megkezdte a Pest és Vác közötti első
felavathatták az új vasútvonalat. Az
vonal kiépítését. A gőzvasúti közavató utazásra reggel fél 9-kor indullekedés megindítására négy gőzöst
vásároltak Belgiumból, melyeket
Pest, Buda, Debrecen és Pozsony
névre kereszteltek. A próbamenet
1846. július 6-án gördült végig a 33
kilométer hosszú Pest-Váci vonalon.
A hat kocsit vontató mozdony 44
km/órás átlagsebességet ért el. Az
első nyilvános járat, lelkes közönségérdeklődés mellett, kilenc nappal
Az utolsó járatok egyike
később, 1846. július 15-én szállított
utasokat – köztük István főherceg
indul Fülöpszállás felé
nádort és családját. A sikeres próbák
tak Kecskemétről a minisztériumi,
után azonnal megindult a vasúthálómegyei, városi és vasútigazgatósági
zat kiépítése. 1853. szeptember 3-án
vendégek, valamint a vonalat építő
átadták, a térségünket is érintő Cegmérnökök. Az utazás során műszaki
léd-Kecskemét-Félegyháza vonalat.
vizsgálatot is tartottak a szakemA fővonalak mellett, a szárnyvonalak
berek, s mindent rendben találtak.
iránti igény is megjelent olyan szinFülöpszálláson fellobogózták, viráten, hogy 1880-ban külön törvényt
gozták a mozdonyt, s így indultak
hoztak ezek kiépítéséről.
vissza Kecskemétre, közben minden
Kecskemét vezetői hamar felismerállomáson megálltak. A Kecskeméti
ték a vasút jelentőségét. Gazdasági
Lapok beszámolója szerint: „Izsák
fontossága mellett kiváló eszközt
állomáshoz érve a lelkesült lakosláttak benne a megyeszékhelyi stáság, nők, férfiak egyaránt szűnni
tusz megszerzéséhez is azáltal, hogy
nem akaró éljenzéssel és zeneszóval
a szárnyvonalakkal a városhoz kötik
fogadták a küldöttséget. Gyenes
a környező településeket, pusztákat.
Benő jegyző igen szép szavakban
Wéber Ede (Helvécia alapítója)
fejezte ki a lakosságnak örömét és a
és társa, Eötvös Bálint 1894-ben
magas kormány iránti háláját, hogy
vasútépítési tervet nyújtott be a
valahára vasúthoz jutottak, mire
kecskeméti tanácsnak, egy KecskePapp Árpád miniszteri titkár válamétről kiinduló, Helvécián áthaladó,
szolt, kit a fehér ruhában megjelent
és Kiskőrösnél a zimonyi fővonalhoz
leánykák csemegeszőlőből készített
csatlakozó szárnyvonal létesítésére.
igen szép csokorral leptek meg. Ezt
A vasútvonalak, s főleg a mellékvokövetően Izsák község a bizottságot
nalak kiépítése nem csupán állami
a legváltozatosabb hidegételekkel
forrásokból történt, szükség volt
megrakott asztalokhoz kalauzolta és
helyi támogatókra is. Wéber Ede is a
megvendégelte.”
térség településeinek összefogásával
Igen nagy jelentőségű tett volt a vaskívánta a nagy tervet megvalósíútvonal
megépítése, hiszen Izsákon
tani. Izsák vezetői jónak találták a
és a térségben jelentős zöldség- és
kezdeményezést, ám csak abban az
gyümölcstermesztés folyt. Megolesetben kívántak támogatást nyújtadatlan volt viszont az áruszállítás.
ni a megvalósításhoz, ha a községen
Csak a lovas kocsi jöhetett számíis áthalad a vonal. Az egykori helyi
tásba, mellyel igen hosszadalmas és
érdekérvényesítő képesség jónak bikörülményes volt a nagyobb távú
zonyult, mert mint tudjuk, végül ez a
szállítás. A vasút megjelenése egy
nyomvonal valósult meg, s a zimonyi
csapásra megoldotta ezt a problémát,
fővonalhoz nem Kiskőrösnél, hanem
s az emberek ki is használták az álFülöpszállásnál csatlakozott az új
tala nyújtott lehetőséget. A környező
szárnyvonal. A 40 km-nyi vasút építétanyákról, pusztákról már megelőző
si költsége 800.000 forint volt. Ebből
este bejöttek az állomásra az utazni
az érintett településeknek 300.000
kívánók szállítmányaikkal együtt, és
forintot kellett előteremteniük.
szűrbe burkolózva a váróteremben
150.000 forintot Izsák, Fülöpszállás,
aludtak a hajnali vonatindulásig. A
Helvécia, Pest-Pilis-Solt-Kiskun

mozdonyt ekkortájt „vasbikának”
nevezték az izsákiak.
Izsák első állomásfőnöke Galgóczy
Ágoston volt, aki Beregszászon született, s 1895-ben került a községbe.
Korábban a galíciai vonalak építésén
dolgozott. Felsőfokú műszaki végzettsége volt, e mellé szerezte meg a
vasúti szakképesítéseket. A Kecskemét-Fülöpszállási vonal bejárásában
és forgalmi rendjének kialakításában
a kezdetektől részt vett. 25 éven át,
egészen nyugdíjazásáig teljesített
állomásfőnöki szolgálatot Izsákon.
Utódai: Farkass István, Tetézi Lajos,
Lein Zsigmond, Vidéki Imre, Hueber
Sándor, Szentirmai Gyula, Petrényi

Gyertyák a búcsújárat ablakában 2007. március 3-án
Ferenc, Rontó Imre, Gyarmati Lajos,
Frankó Lajos, Bíró Zoltán.
A vasútvonal átadásának centenáriuma alkalmából, 1995. október
27-én felvirágozott, fellobogózott
nosztalgiavonat indításával és emléktáblák elhelyezésével emlékeztek
a vasutasok és a települések a 100
év előtti nagy eseményre. Az emlékvonat 8:15-kor indult Kecskemétről.
Az utasok, Katona László kecskeméti
polgármester vezetésével, országos,
megyei és helyi közéleti személyiségek, újságírók, vasúti szakemberek
voltak. Az érkezőket minden állomáson köszöntéssel és műsorral
várták a helybéliek. Izsákon K.
Szabó József polgármester mondott
beszédet, és az iskola tanulói adtak
műsort. Az eseményről helyszíni,
élő bejelentkezésekkel számolt be
a kecskeméti Róna rádió, valamint
színes híradások jelentek meg a
helyi, térségi és megyei újságokban,
televíziókban is.
Tizenkét évvel később, 2007. március 3-án ismét emlékező járatok
indultak a vonalon, de akkor nem
ünnepelni érkezett a több száz utazó,
hanem búcsúzni. Az utolsó járat 19
óra 03 perckor, zuhogó esőben indult
az izsáki állomásról Kecskemét felé.
Hosszan és szomorúan zúgott a
vonat kürtje, amint Ágasegyháza
irányában vélhetőleg örökre elhagyta Izsákot. Az elárvult állomás
ablakában emlékező gyertyalángok,
a búcsúzók között mély, szomorú
csend maradt utána.
A több mint száz évnyi működése alatt igen jó szolgálatot tett
Izsáknak a vasútvonal. Nagyban
segítette településünk gazdasági
fejlődését, hiszen az 1970-es évek
végéig a személyforgalom mellett
nagyon jelentős teherforgalmat is
bonyolítottak. Szőlőt, gyümölcsöt,
cukorrépát, bort vittek, szenet, fát
és egyéb termékeket hoztak nap
mint nap a tehervonatok. Az 1980-as
évektől aztán nálunk is fokozatosan
a közutakra terelődött az áruszállítás
zöme, így a tehervonatok lassan elmaradoztak, majd 2007 márciusától
a személyszállítás is megszűnt. Az
elhagyott állomásépület és vonal ma
szomorú mementóként idézi, hogy
Izsáknak egykor vasútja is volt.
-tetézi-

IZSÁKI Hírek
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Migráció, vagy új honfoglalás?
Hajdanában, amikor a haza határait ellenséges erők megtámadták vagy titokban behatoltak az
országba, akkor megkondultak a
vészharangok és a nemzet kész
volt megvédeni a határokat, illetve
a hazát, a nemzetet.
A huszonegyedik században (vagy
már a huszadik század vége felé)
egész Európát, az Európai Uniót
százezrek, sőt előbb-utóbb milliók
hada lepi el, akik Afrikából, Ázsiából érkeznek új hazát, jobb megélhetést keresni hívatlanul az EU
országainak terhére. Igaz, vannak
néhány ezren, akik azért hagyták
el hazájukat, mert ott véres háború
dúl és ők mint politikai üldözöttek
keresnek menedéket Európában,
főleg Németországban, Svédországban, mert ezek az országok igen
magas életszínvonalat biztosítanak
népüknek, polgáraiknak.
Egyértelmű, hogy ez a migráció
előre meg volt szervezve, hogy az
Európai Uniót ellepjék, káoszt
idézzenek elő a nemzetállamokban és gazdaságukat leterheljék, szétzilálják. Európa ezt nem
nézheti vigadozva és karba tett
kézzel. A rengeteg bevándorlónak
munkahelyet, lakást, megélhetést
kellene biztosítani, de erre nem
képes Európa egyetlen országa sem,
már csak azért sem, mert egész
Európában megoldatlan kérdés
a munkanélküliség. A magyar
kormány – ha lassan is – igyekszik
csökkenteni a munkanélküliséget.
Gondoljunk csak bele: mondjuk
ötven-hatvanezer migránst kellene
befogadnunk. Hogyan tudnánk nekik munkahelyet biztosítani, meg
lakást? Hadd idézzem Orbán Viktor
miniszterelnök úr „Tisztelt Honfitársaim!” című felhívását, illetve a
felhívás részletét: „A megélhetési

bevándorlók törvénytelenül lépik át
a határt, és miközben menekültnek
állítják be magukat, valójában a
szociális juttatásokért és a munkahely lehetőségért jönnek. Csak az
elmúlt néhány hónapban mintegy
hússzorosára nőtt a megélhetési
bevándorlók száma Magyarországon. Ez egy új típusú fenyegetést
jelent, amit meg kell állítanunk.
Mivel Brüsszel kudarcot vallott a
bevándorlás kezelésében, Magyarországnak a saját útját kell járnia.
Nem fogjuk hagyni, hogy a megélhetési bevándorlók veszélyeztessék
a magyar emberek munkahelyeit és
megélhetését.”
Milyen következményekkel járhat
Európa migránsokkal való elözönlése? Ez az úgynevezett újkori
„honfoglalás” eszkalálódik, sőt még
lázadást és talán forradalmat is
hozhat a közeljövőben. Bayer Zsolt
(Magyar Hírlap) így ír: „...akadt
egy bátor és normális ember, aki
ki merte mondani a kimondhatatlant: „Ha a helyzet tovább romlik,
elkerülhetetlen lesz a vérontás.”
Irak, Szíria, Afganisztán, Szomália, Egyiptom, Líbia, Mali, Niger.
Ezekben az országokban az Egyesült Államok generált háborút az
elmúlt évtizedben. Tehát az USA
politikája indította el a migránsok
áradatát, hogy Európát megszállják
és birtokba vegyék.
Egyre több ország épít kerítést,
ahogy az Egyesült Államok is hat
méter maga acélvázas kerítést épített ki a mexikói határon az illegálisan benyomulók ellen. „Veszélyben
a közeljövőnk, a biztonságunk, a
magántulajdonunk, polgáraink
évről évre javuló gazdasági helyzete, és nemzetünk viszonylagos
önállósága, mert elindult ellenünk
és Európa ellen egy sokirányú,

hadüzenet nélküli háború.” Ha
Brüsszel nem talál hatékony megoldást a migránsok beözönlésének
megállítására, akkor az Európai
Unió talán a végnapjait éli...
A legtöbb migráns Németországba
szeretne letelepedni. De Németországnak is véges a teherbíró
képessége és a türelme. Angela
Merkel kancellár politikája egyre
jobban dühíti a német polgárokat.
Merkel politikája zsákutcába vezet.
Horst Seehofer bajor miniszterelnök kimondottan (már hetek
óta) támadja a német kancellárt.
Merkel politikai motivációit még
a saját pártjában (CDU) sem értik. Németországban tüntetnek,
sőt gyújtogatásokkal is riogatják
a betolakodó migránsok hadát.
Finnországban is tüntetnek a nem
kívánatos migránsok honfoglalása
ellen. A szíriai politikai menekültek
ezreinek a megállítása attól is függ,
hogy a nyugatbarát háttérhatalom
mikor vet véget az alattomos,
pusztító háborújának, amely beavatkozás más országok és népek
belügyeibe!
A visegrádi négyek Magyarország,
Lengyelország, Csehország és Szlovákia is részt vesz Magyarország
déli határszakaszán a schengeni
övezet külső határának megvédésében és ellenőrzésében – közölte
a magyar külügyminiszter.
Meg kell védeni nemcsak a schengeni határokat, hanem Magyarország határait is az új „honfoglalók”
ellen, mert ha nem, akkor nemcsak
az Európai Uniót lepik el a betolakodók milliói, hanem hazánkat is
a megcsonkított Magyarországot
is ellepik a sisere hadak. Ébredj
Magyarország!
Budai Kulcsár János

FELHÍVÁS

a talajterhelési díj megfizetésére kötelezettekhez.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 5/2015.(V.6.) önkormányzati
rendeletében kedvezményt biztosít azon díjfizetésre kötelezettek részére, akik a 2015. évben rákötnek a
kiépített csatornarendszerre és az erről szóló igazolást benyújtják az Önkormányzati adóhatósághoz (Losoncziné Vass Judit részére).
A kedvezmény: A 2015. adóévben díjfizetési mentesség illeti meg azt a kibocsátót, aki vállalja, hogy 2015.
december 31. napjáig a talajterhelési díjjal érintett ingatlant a közcsatornára ráköti.
Többen éltek a lehetőséggel és a rákötések száma nőtt, az adatváltozások feldolgozása folyamatban van.
A 2015. november 9-ei Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági ülésen felmerült, hogy éljünk még egy
alkalommal a felhívás lehetőségével.
Mivel a 2016. évtől megszűnik a talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség és nem lesznek díjkedvezmények a díjfizetéssel kapcsolatban, így a fizetendő 3.600 Ft/m3 díj megfizetése több család részére megterhelő
költséget fog jelenteni.
Tisztelettel felhívom az érintettek figyelmét, hogy a BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt-nél kezdeményezzék a rákötést. Ha ebben az évben a szolgáltató nem tudja vállalni a kivitelezést akkor erről kérjenek
igazolást és azt azonnal, de legkésőbb 2015. december 23. napjáig nyújtsák be az adóhatóságnál.
Ha a rákötés a közcsatornára a szokásosnál jelentősebb ráfordítást jelent, akkor arról is kérjenek igazolást,
hogy ellenőrizni tudjuk a rákötés elmaradásának indokoltságát.
Tisztelettel kérem, hogy saját érdekükben a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjenek.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Az Izsák COOP Zrt. akciós ajánlata!
Minden héten változó akciós kínálattal várjuk vásárlóinkat boltjainkban!
Pl. cukor (Koronás) 179 Ft/kg, amíg a készlet tart!
Kedden és csütörtökön friss csomagolt csirke, kacsa, liba, pulyka, árut, illetve
darált húst kínál a COOP ABC. Rendelést felveszünk a termékekre.
A COOP ABC akcióiban iparcikkeket is forgalmazunk.
Hamarosan megkezdjük a COOP Patika különböző vitaminjainak forgalmazását. A zöldség-gyümölcs napi áron kapható élelmiszerboltjainkban.
Kiadó üzleteink!
Volt bútorbolt egyben, illetve külön-külön is. Alsóvárosi, felsővárosi, illetve középső italbolt
(Borka kocsma). A központban irodák bérelhetők. 2014. január 1-től a felsővárosi élelmiszerbolt kiadó. Érdeklődni: Izsák, Dózsa tér 1. 8-16 óráig. Telefon: 76/374-211, 30/9459-928.
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Mátyási József 250
Zenei híd Mátyási József
és Kada Elek között
Az októberi Mátyási-előadás
témája a fenti címmel, a 18. és
a 19. század fordulójának zenéje volt. Szabó Sándor tanár,
tárogatóművész kalauzolta az
érdeklődőket a régi zenei stílusok, a népzene és a különféle
hangszerek világában. Tambura,
citera, köcsögmuzsika,, különböző sípok voltak a kor zeneszerszámai. Az előadó megemlékezett
a Nemzeti Múzeumban őrzött
tárogató ősi egysípú rendszeréről,
amely Kunszentmiklósról került
a gyűjteménybe. Ez a terület az
Árpád-házi királyok idején a kun
lakosság fészke volt, tehát valószínűsíthető, hogy a tárogató az
ő hangszerük volt.
Néhány pásztor- és betyárnóta
után Petőfi gyönyörű megzenésített soraival: „Itt születtem
én, ezen a tájon / Az alföldi szép
nagy rónaságon...” eljutottunk a
Mátyási korabeli népi és komoly-

zenei világba.
Kada Elek Kecskemét polgármestere volt, aki a korabeli
színjátszás támogatására „A
tárogató” címmel írt darabot,
melyet Kecskeméten mutattak
be. Rákóczi fejedelmünk korába
vezet a történet, akit bujdosásában követtek Kecskemétről is.
Kacsóh Pongrác (aki Kecskeméten volt tanár és iskolaigazgató)
„Rákóczi” című daljátékából a
„Fülembe csendül egy nóta rég...”
dallama csendült fel tárogatószóval az előadáson.
Az előadó befejezésül Mátyási
József népdalként számon tartott műveit adta elő (dr. Kálmán
Lajos zenetudós gyűjtéséből).
Például: „Még azt mondják nincs
asztalom, széköm, / különb van,
mint bárónak énnéköm / asztalom a sík mezőnek partja, iszom
öszöm, ahun kedvem tartja...”
Mesznéder Klára

Civil információs fórum
Izsákon

Az Izsáki Civil Kerekasztal (ICK)
meghívására, a Bács-Kiskun
megyei Civil Információs Centrum (CIC) munkatársai ezúttal
Izsákon tartottak ingyenes információs fórumot, 2015. október
29-én a kistérség egyesületei
és alapítványai részére. A rendezvény elsődleges célja az volt,
hogy a megyében minél több civil
szervezettel személyesen is találkozzanak, és jobban megismerjék
egymás munkáját. Ennek során
bemutatták az iroda tevékenységét és szolgáltatásait, valamint
tájékoztatást adtak a pályázati
lehetőségekről, és az aktualitás
feladatokról. Ezt követően a civil
szervezetek működése során felmerült konkrét problémák megbeszélésére is volt lehetőség.
Az állandóan változó törvényi háttér és az ezt alkalmazó
egyre bürokratikusabbá váló
adminisztrációs követelmények
nagyon megnehezítik, sőt egyes
esetekben egyenesen akadályozzák a civil szervezetek munkáját.
A szervezetektől az előírások
hiánytalan betartását követelik
meg, viszont az ezt támogató
adminisztráció lassú és nehézkes.
Sok esetben egy sikeres pályázat megnyerése nem annyira
a feltételek meglétén, hanem
bürokrácia útvesztőjében való

eligazodáson múlik.
Egy fórum megtartása ugyan
még édeskevés boldoguláshoz, de
lehetőséget ad a tapasztalatcserére és egy gyümölcsöző együttműködés kezdetének is tekinthető.
Egyrészt, mert a személyes kapcsolat megkönnyítheti a dolgok
intézését, másrészt pedig tisztán
látható, hogy minden szervezet
ugyanazokkal a problémákkal
küzdve, egymásnak is segítségére
lehetnek. A fórumon elhangzottak szerint, ha valakinek kérdése
van, vagy segítségre van szüksége
közvetlenül is fordulhat a CIC
munkatársaihoz, vagy többeket
érintő kéréskőr esetén, lehetőség
van újabb helyi tapasztalatcsere
megszervezésére.
A 2014. március 15-én hatályba
lépett az Új Polgári Törvénykönyv
szabályai jelentősen módosították
a civil szervezetekre vonatkozó
szabályokat, ezért valamennyi civil
szervezet köteles a létesítő okiratát
úgy módosítani legkésőbb 2016.
március 15-ig, hogy az megfeleljen
az új kódex rendelkezéseinek. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez,
illetve más felmerült problémák
megoldásának segítése érdekében,
2016. január első felében újabb
izsáki fórumot szervez az ICK.
Éljenek a lehetőséggel!
ICKinfo

Felhívás

Az Izsákért Közalapítvány a soron következő ülését decemberben tartja. A kultúra, oktatás, hagyományápolás és sport
területén tevékenykedő csoportok és szervezetek pályázhatnak alapítványi támogatásért 2015. dec. 5-ig, programjaik
megvalósításához cél és összeg megjelöléssel. A pályázatokat
Gera Árpád Zoltánné kuratóriumi elnök részére, a 6070
Izsák, Csokonai u. 14/a címre kérjük eljuttatni.

IZSÁKI Hírek

2015. november 19.

. oldal

v a l l á s
Szent Mihály-napi
Családi Forgatag

Immár ötödik alkalommal
került megrendezésre egyházközségünk családi napja a
templombúcsú előtti szombaton, 2015. szeptember 26-án.
A Jóisten ebből az alkalomból
megtréfált minket, szervezőket, mert az eddigi jellemzően meleg időjárás helyett
egésznapos eső köszöntött
ránk, így a kinti játékokat
elfelejthettük. Szerencsére a
plébánián, a templomban és
a közösségi házban az „esőterv” is működött, mintegy 50
gyermek és a szüleik jöttek el
a programokra.
A kézműves foglalkozások, az
arcfestés és a Családi Kalandtúra a plébánián kapott helyet. Az akadályversenyben a
csapatoknak lehetőségük nyílt
„mókusetetésre”, amikor a lábujjaikkal szedtek fel a földről
diót, mogyorót a mókusnak.
A Sün Balázs állomáson készíthettek sünis meghívót,
vihettek almát a fejükön vagy
a hátukon a süninek és megismerkedhettek Sün Balázs meséjével is. Az „Éléskamrában”
kipróbálhatták a keresztényi
szeretetet, vagyis megetethették a társukat almával, igaz
kicsit nehezítve, mivel mindkét csapattagnak be volt kötve
a szeme sállal. Az „Elvarázsolt
erdőben” pedig olyan feladatokat oldottak meg a csapatok,
hogy a gonosz boszorkány
eltűnjön és a műanyag tárgyak
visszaváltozhassanak.
A Palánta Bábszínház csapata a közösségi házban várta a
gyermekeket „A szeretetre vágyó süni” meséjével. A történetben Sün Benő elég mogorván bánik mindenkivel, akivel
összetalálkozik, de egy bátor
kislány, aki megsimogatja,
megtanítja szeretni. A gyere-

kek a mese után kérdésekre
válaszoltak, éneket tanultak,
majd tízóraiként finom pogácsát és almát ettek.
A bábszínház után még lehetőség nyílt a kalandtúrát
befejezni, majd a templomban István atya beszélgetett a gyermekekkel, közösen
énekeltünk, majd egyenként
áldást és szentképet is kaptak. Áldás után átmentünk
a közösségi házba és finom
gulyáslevest ettünk, amiért
köszönet illeti a Karitász-csoport „szakácsait”.
Ebéd után a közösségi házban a lajosmizsei Jászok Zenekar moldvai dallamaira
táncolhattunk, fűszerezve a
délutánt egy-két vicces közös játékkal is. Kisorsoltuk
a Családi Kalandtúra három
nyertes csapatát, akik értékes
ajándékokat kaptak (főleg a
rögtön fogyasztható nyereményeknek volt sikere).
Az együtt töltött napot gyors
pakolással, takarítással folytattuk, amiben a katolikus
ifjúsági hittanosok sokat segítettek. Utána a nap lezárásaként közösen vehettünk részt
az esti, gitáros szentmisén.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani támogatóinknak:
Gera Árpádnak, a Szivárvány Papír- és Írószerbolt
tulajdonosának a kézműves foglalkozások felajánlott alapanyagáért; a Bognár
családnak, az Izsáki Malom
Pékség tulajdonosainak, akik
péksüteménnyel és kenyérrel
támogatták a programunkat;
a Hajma családnak, akiktől
almát kaptunk felajánlásként
és az összes segítőnek, aki
munkájával járult hozzá a nap
sikeréhez.
Perjésné Kiss Etelka

Református múltunk 75.
„1819. február 12. Fekete István,
Damásdi János, Csukás Ferentz,
Csukás András, Horvát Péter,
Szegedi Pál, Cséplő János, Czirkos János jelenlétében.
A Prédikátor és Eklésia Curátora referálták, hogy végire jártak a
reájok bízott dolgoknak, s úgy találták, hogy néhai Forgáts János
más testamentumot az Izsákin
kívül nem tett; de semmit egyebet
nem tehettek, mivel Ketskeméti
Fő Bíró úr oda haza nem volt.
Ugyan ekkor kérdésbe tevődött
ha vallyon nem jó volna é néh.(ai – N.Á.) Forgáts successorival
(örököseivel – N.Á.) az egyességet
próbálni, ez közönségesen helyben hagyódott; és a Prokátornak,
úgy mint akit némely Forgáts
javaihoz júst tartók már felvettek,
megiratni rendelődött.
Tatárné bába eránt panasz
tevődvén, hogy Fejszés János
néhoz hivatlan ment, sőt a Szülőnek többszöri ellenzése után is
véle úgy bánt, hogy azt méltán
kész akarattal valo rossz bánásra
magyarázhatni annyival inkább,
hogy a véle való bánást követte;
az Eklézsiai Elöljáróság azt rendelte, hogy Tanátsnak e dolog bé
jelentessen s investigáltasson,
addig is még a vármegye bábájának e dolog tudtára adodván,
ő a dolgot jobban meg visgálja.
Addig pedig Tatárné hivatalának
suspendáltasson.
Különbkülönb panaszok hozatván elő az Elöljáróság által az oskola Tanitója ellen, nevezetesen,
hogy a Gyermekeket nem tartja
illő fenyítékben és azok mind a
Templomban, mind az utszán
helytelenül viselik magokat; hogy
sokszor mint az oskolába és tsak
az observatorra bízza az oskolát,
s ez kénnye szerént bán a kiseb-

bekkel. hogy mind maga a Tanitó
mind a Gyerekek igen roszszul
kezdik az éneket a Templomban,
ugy hogy alig vehetni fel mit
akarnak énekelni; más alkalmatossághoz nem énekel. stb. ezen
hibák tudtára adatni rendeltettek a Tanitónak az Eklézsia
Curatora által. egyszersmind a
Predikátornak többszöri és most
ismét meg ujjitott tanátsolására
az állapíttatott meg, hogy minden hónap elein, az elöljáróság
több számmal, és minden hónap
közepén ismét az helybeli Inspectorok, kik is ez idő szerent:
Csukás Ferentz és Czirkos János,
a Predikátorral együtt az oskolát
meglátogassák, így a hibát is, ha
talál lenni jobban eszire teszik, az
oskola virágzását is elő mozdítják, jobban igyekezvén a Tanító
kötelességének eleget tenni, ha
látja, hogy az Elöljáróságnak az
oskolára gondja van.
1819. március 2. Tellyes Gyülésben.
1. Elöadta a Prédikátor, hogy
a napokban a Vármegye bábája
Tatárné dolgában ide jövén, nála
is megfordult azzal a jelentéssel,
hogy ö Tatárnét, egyátallyában
bünösnek találván, addig míg a
Vármegyére feladja, hivatalából,
mint arra alkalmatlant le tette.
Erre nézve, részünkről bába
nem lévén, proponáltatott Bodri
Ferentzné, de az azt fel nem
vállalván rendelődött, hogy a
Templomba publicaltasson, hogy
akiknek kedve van a bábaságra, s
abban valami tapasztalása van, jelentse magát az Elöljáróságnál.
2. Temetönek oly moddal valo
béültetése meghatároztatott,
hogy az árok mellett két sorral
ültessenek fát, és a közepin is

Láthatjuk e sorokból, hogy jutott feladat bőven
az előttünk járó, hitben atyáinknak is. Nem
voltak úm. „könnyebb és boldogabb” idők,
csak a megfelelő időben való helytállásnak jó
gyümölcsei. Ezek azok, amelyek úgy maradtak
ránk templom, iskola, parókia formájában,
hogy „keresztünk is, betlehemi csillagunk
is…”. Ha értjük Annak a Szavát, Aki min-

másfél ölnyi út egyengettessen,
hogy a testet azon lehessen vinni,
és az is két felöl bé ültettessen.
3. Szilágyi János Prokator úr
levele fel olvastatott, melyben
írja, hogy néh. Forgáts János
successori készek az egyességre,
és ajánlanak az Eklésiának 275
forintokat, ezt az ajanlasukat az
Elöljáróság elfogadta.
4. Minekutanna már az Elöljáróság a Canonica Visitatio
által, több ízben serkentetett
volna, uj Parochia építésére; és
ezt a Prédikátor is most elöször
személyesen kérné, az Elöljáróságtol, részszerént, az Eklesiai
épületeknek már roskatt, igen
rongyollott, és egésségtelen volta
tekintetéből, részszerént azon
okból, hogy az épületek alorol,
a szomszéd házakkal tsak nem
öszve ragadván, a tüzi szerentsétlenségtöl egyedül az Isteni
különös gondviselés mentett az
előtt esztendövel; tehát meghatároztatott, hogy ezen esztendöben
a materiálék megszereztessenek,
nevezetesen 20 ezer tégla égettessen, vájog is egynéhány ezer, fa
nyári vásárkor vétessen, és jövő
tavasszal az épület elkezdessen.
Ugy gondolkodván a helyéről az
Uj Parochiának az Elöljáróság,
hogy vagy a mostani Parochiális
háztól napkelet felé nyulva épittessen a Parochia, vagy pedig a
kerítés mentében fel alá véggel,
az alsó részén lévő épületek pedig,
ugymint az Granarium (magtár
– N.Á.) Kamara és Kotsi szín
elrontatván, azoknak fordittassanak a mostani Parochiális szobák;
így a tüzi veszedelemnek nem
lévén majd annyira kitétetve az
Eklésiai épületek.”
(P.IV.: 68-70.ol.)
közli: Nagy Árpád

deneket újjá tesz, akkor bizonyosan testben és
lélekben is megkaphatjuk a szükséges erőt és
áldást a ma feladataihoz is. Ezért ne keményítsük meg a szíveinket, mert abban az órában,
amelyről nem is gondolnánk, eljön az Emberfia
és „felfüggeszti” a hűtlenül bábáskodókat, de
a hűségeseket beviszi az örök Életre! „Őrzők,
vigyázzatok a strázsán!”
-na-

Gyülekezeti hírek
- Templomunk külső felújításának harmadik üteme a vége felé közeledik. Akiknek módjában
áll, kérjük, segítsék adományaikkal a közös munkát. Hordozzák imádságos szeretetükben
feladatainkat! Köszönjük szépen.
- November 29-én, 13.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában.
- December 24-én (csütörtök), 15.00: gyermekek Karácsonya a templomban.
- December 25-26-án, 10.00: ünnepi istentiszteletek. Délutáni istentisztelet nincs!
- December 25-én (péntek), 13.30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet.
- December 31-én (csütörtök), 16.00: Óévi istentisztelet.
- Január 1-én (péntek), 10.00: Újévi istentisztelet.
- Január 1-én, 13.30-kor : Kisizsákon újévi istentisztelet az ökumenikus kápolnában.
- Mindenkit szeretettel várunk!
- Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartói járulékaikat, sírhelymegváltásaikat ne mulasszák el rendezni. Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani,
akik rendszeres egyháztagjaink; a közös teherviselésből kiveszik a részüket. Köszönjük!

IKEM hírek
- November 21-én (szombat), 16.00: Dr. Medvigy Endre irodalomkutató és Dr. Gy. Szabó
András előadóművész közreműködésével: „Tompa László életműve” címmel hangzik el
előadás. Helyszín: Vino Étterem pincéje. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

IZSÁKI Hírek
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Képviselőtestülete 2015. november
10-én tartott soron következő ülését, melynek
indokoltságát a megalkotott, illetve megalkotásra
tervezett rendeletek adták.
Az ülést közvetítette az
Izsáki Televízió is miután
megtörtént az áttelepítése
a Kossuth téri épületből a
volt okmányirodai helyre.
Az időközben bekövetkezett változások miatt,
illetve bizottsági javaslat
alapján három új napirendi
pont felvételére és egy törlésére került sor.
A napirendi pontok tárgyalása előtt a Képviselő-testület elfogadta a „Jelentés a
lejárt határidejű testületi
határozatok végrehajtásáról” szóló előterjesztést 18
határozat vonatkozásában,
míg egy esetben a Bihari utcai lakás megvásárlása ügyében az eljárási határidőt
2016. március 31. napjáig
meghosszabbította.
Az első napirendi pontnál
az Izsáki településrendezési
eszközök módosításáról
szóló döntéseit hozta meg
a testület. Határozattal fogadta el a településszerkezeti terv módosítását, míg
rendelettel a Helyi Építési
Szabályzat módosítását. A
módosításokra a települési
vállalkozók tervezett fejlesztései, az iskola beruházás és több aktuális probléma megoldása miatt került
sor, valamint figyelemmel
voltunk a megváltozott
jogszabályi körülményekre
is. A településfejlesztési eszközök sohasem tekinthetők
állandó szabályozásnak,
mivel követniük kell a központi jogszabályok előírásait és városunk lakosságának
igényeit. A rendelet közzététele az Izsáki Hírekben a
vonatkozó szabályok szerint megtörténik.
A következő előterjesztés
az „Önkormányzati rendeletek kötelező felülvizsgálata a megváltozott jogszabályi környezetben” címet
viselte. Az előírt jogszabály
felülvizsgálati kötelezettségemről adtam tájékoztatást
és kezdeményeztem helyi
önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatát, illetve módosítását. A megalkotott
17/2015.(XI.11.) önkormányzati rendelet egyes
önkormányzati rendeletek
technikai deregulációs célú
hatályon kívül helyezéséről
közzététele a jogszabályi
előírásoknak megfelelően
megtörténik. Életképessége
korlátozott, mivel 2015.
november 30. napján már
hatályát is veszti.
Új jogszabályi környezet
indokolta „A házasságkötés
engedélyezésének szabályozásáról és a díjairól szóló
önkormányzati rendelet
megalkotása” előterjesztés
tárgyalását. Új anyakönyvi
törvény lépett hatályba
ami indokolta a korábbi
rendelet hatályon kívül

helyezését. Alapelv maradt,
hogy a hivatali helyiségben,
hivatali munkaidő alatt
kötött házasságokhoz nem
kapcsolódik díjfizetési kötelezettség.
A negyedik napirendi pont
keretében Tetézi Lajos bizottsági elnök számolt be
a Helyi Értéktár Bizottság
munkájáról. Tartalmas
munka folyik a bizottságban, hiszen a helyi értéktárba eddig 30 érték került
felvételre, továbbiak elbírálása folyamatban van.
Megalapozott és indokolt
munka folyik a bizottságban hiszem a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba
a felterjesztett 12 értékből 7 bekerült és ennek
már nyomtatott anyaga is
megjelent. Bekerült értékek: Arany Sárfehér szőlő,
Arany Sárfehér bor és pezsgő, Izsáki Sárfehér Napok,
Izsáki Házitészta, Thermál
kozmetikumok, Kolon – tó,
Kolon – tavi Madárvárta.
Ötödik napirendi pontban került megtárgyalásra „Izsák Város Egészségügyi Koncepciójának
(2015-2025) elfogadása”
előterjesztés. Az elkészített
anyag figyelemmel van az
új alapellátási törvényben
megfogalmazottakra, de
kiegészítésre vár a végrehajtási rendeletek vonatkozásában.
Az országos helyzetkép
alapján ismerteti Izsák település jelenlegi állapotát,
elvégzi a SWOT elemzést,
tervezi a jövőt ”Izsáki célok
és feladatok” és meghatározza a kapcsolódó szervezési, szakmai feladatokat
és programokat. Az előterjesztés tárgyalásakor is
elmondásra került, hogy ez
egy koncepció(terv) és arra
kell törekedni, hogy végrehajtása megtörténjen.
Hatodik napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület a „Javaslat
Izsák Város Közlekedési
rendjének módosítására”
előterjesztést. Az anyag
előkészítésébe bevontuk
Izsák város lakosságát is
és ezúton köszönöm meg
azok munkáját, akik észrevételeikkel és javaslataikkal
segítették munkánkat. Az
előterjesztés 17 pontban
fogalmazta meg a feladatokat, ezt egészítette ki a
Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság további
három javaslattal:
18. pont: A Csokonai utcát,
a Kodály Zoltán utcát, a
Gorkij utcát a Katona József utca szakaszáig – amely
szakaszokon a gyerekek
eljutnak az iskolából a
sportcsarnokig – 30 kmes sebességkorlátozással
lássák el.
19. pont: Az elkerülő mezőgazdasági úton helyezzenek ki megfelelő KRESZ
táblákat.
20. pont: Meg kell vizsgálni a Kossuth Lajos utcában
a gyalogos, a kerékpáros és

gépjármű közlekedés egyidejűségének lehetőségeit és
hatályos szabályokat.
A testületi ülésen felmerült még a gyalogátkelő helyek melletti forgalmi jelek
felfestése, a mozgáskorlátozottak részére kialakított
parkolási helyek szükségessége, a Kossuth Lajos u. 39.
szám alatti iskola előtti autóbuszvárók veszélyessége,
a kisizsáki gyalogátkelő kialakításának szükségessége
és a teherautók telephelyen
történő parkolásának szükségessége.
A felvetésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy a
forgalmi jelek felfestése a
végleges szakértői vélemény
alapján megtörténik, a parkolók számát a pályázatok
írták elő, az új iskola tervei
alapján kerül sor az autóbuszvárók kialakítására
(áthelyezésére), a kisizsáki
probléma oldódjon meg a
2016. évi költségvetésből és
a teherautók közterületen
történő tárolásához egy
határozott idejű felkészülés
kerül biztosításra.
A következő napirendi
pont „Táncsics Mihály mellszobrának áthelyezése„
volt. Az iskola Intézményi
Tanácsa kezdeményezését,
a hatáskör gyakorlásában
érintett polgármester támogatta és a testület döntését meghozta. Az áthelyezés
helyszínéül a sportcsarnok
bejárata melletti közterület
került kijelölésre.
Nyolcadik napirendi pontként tárgyalta a Képviselőtestület az „Ingatlanokra
alapított jelzálogjog átjegyeztetése„ előterjesztést,
melynek inkább technikai
jellege volt, ugyanis a régi
posta épülete árverés útján
értékesítésre került, míg
a sportcsarnok esetében
elektronikai fejlesztésre
került sor, melynek elszámolásához szükséges volt
a döntés meghozatal.
„A postaépület értékesítése” napirend már kapcsolódik az előzőhöz. A 2015.
november 2-án megtartott
árverésen a BORELA BT
tette a legjobb ajánlatot,
de ehhez a hatályos helyi
rendelet szabályai szerint
szükséges a testület jóváhagyó és felhatalmazó döntése is. Az értékbecslő által
meghatározott 13.800.000
(tizenhárommillió – nyolcszázezer) Ft nettó kikiáltási
árral szemben a vevő ajánlata nettó 18 (tizennyolc)
millió forint. A jóváhagyó
és felhatalmazó döntést a
testület meghozta. (Megjegyzésként tisztelettel
kérem elnézésüket, hogy
a korábbi tájékoztatóban
14,8 millió forintot írtam,
de nem volt szándékom
a félrevezetés. Örömmel
konstatáltam, hogy figyelik
tevékenységemet, mert a
Facebook-on jelezték az „
árcsökkenést”.)
Tizedik napirendi pont
a „Folyószámla hitelkeret

2016. évi meghatározása”
előterjesztés volt. Itt a 2015.
évben igénybevett 10 millió
forintos keret került újból
meghatározásra.
Az egyebek napirendi pont
keretében Mondok József
polgármester Úr a következő tájékoztatást adta:”- Az
iskola beruházás elindult.
2015. november 4.-én nyílt
napot tartottak az iskolában, amikor helyszíni bejárás megtörtént a tendert
kiíró és a pályázók által.
December 3.-án várható
a borítékbontás, majd az
eredményhirdetés. A szerződés aláírását követően
470 nap az iskola átadásának határideje.
- A 14. Hungarikum Borok és Pezsgők Versenye
megrendezésre került,
ahol magas szintű szakmai
konferenciát tartottak. E
rendezvény lebonyolítása
érdekében az önkormányzat 100.000 Ft-os támogatásban részesítette a szervezőket.
- Az Izsáki TV stúdiója
áthelyezésre került a volt
okmányiroda helyiségébe.
- A kormányablak bővítésnek munkálatai tárgyalás
alatt vannak. A volt stúdió
épületét adja a kormányhivatalnak az önkormányzat,
és további ügykörök ellátása várható abban a helyiségben. 2016. július 1-től
várhatóan a Gyermekjóléti
és Családsegítő szolgálat is
oda fog átkerülni.
- A tanuszoda építésnek érdekében lépéseket tesznek.
Izsák szeretne bekerülni a
második körbe. Helyszínről
még nem beszéltek.
- Szeretné dicséretben részesíteni Krasznai Istvánt
és Bátri Krisztiánt, amiért
a közmunkások összefogásával rendbe tették a város
„Mindenszentek” idejére.
Jó érzés volt a városon
átmenni. A belterületi földutak rendbe tételét is elvégezték a közmunkaprogram
keretén belül.
- Az október 23.-ai rendezvény lebonyolításáért
köszönetet mond Dr. Zakar
Péter úrnak, a Szegedi
Tudományegyetem történészének, valamint Bérces
Lajos képviselő úrnak a
szervezésért, és valamennyi
tanárnak, és diáknak a műsor lebonyolításáért.
- A kábeltévé-rendszer
folyamatosan bővül. 105
csatorna elérhetővé vált
azonos díjszabás mellett.
Az internet december 1-től
jobb minőségben, szélesebb sávszélességben lesz
elérhető.
Bérces Lajos képviselő:
”A fogathajtó pályán lévő
felszereléseket ajándékba
kapta a város, illő lenne
rájuk vigyázni. Kéri, hogy
figyeljék az ott élő, és arra
járó lakosok, hogy kik azok,
akik rongálják. Többször
is történt már feljelentés,
de a rongálás nem hagyott
alább. Az értékeinkre fi-

gyelni kell.”
Góhér Zoltán képviselő: ”A
szelektív hulladékgyűjtés jól
működik Izsákon. A lakosok
hordják a konténerekbe az
üveget is. Gyakran megtelik
azonban a konténer, sűrűbben kellene üríteni.”
Végh Tamás képviselő: „A
térfigyelő kamerarendszer
kiépítésével a fogathajtó
pályát is jobban óvni lehetne.„
Zárt ülésen a képviselőtestület az Izsák Inno-Kom
Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottsági tagjának Heibl
József és Bátri Krisztián

izsáki lakosokat megválasztotta. A Kolon-menti LEADER csoport 2015-2016
évi működési költségeinek
finanszírozásához a további 8 érintett településhez
hasonlóan visszatérítendő
támogatást nyújtott, ennek
összege 1.190.000 forint. A
testület támogatta Kovács
Csilla Izsák, Diófa utca
51. szám alatti lakosnak
az Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételét.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló 3/2009.
(II.4.) ktr. számú rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja valamint, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró államigazgatási szervek, önkormányzatok és
a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
1.§
Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról
szóló 2/2009. (II. 04.) Ktr. rendelet
(továbbiakban: R) 1.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(1) E rendelet hatálya Izsák város közigazgatási területére
terjed ki.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket, építési területet és
területet kialakítani, épületet, műtárgyat és más építményt
tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani,
valamint ezekre hatósági engedélyt adni
az országos érvényű előírások betartása mellett
a) jelen rendeletben,
b) jelen rendelet alábbi mellékletei:
ba) 1. melléklet m=1:4.000 méretarányú BSZ jelű Belterület
szabályozási terv,
bb) 2. melléklet m=1:10.000 méretarányú KSZ jelű külterületi szabályozási terv és annak m=1:5000 méretarányú
részlettervei,
bc) 3. melléklet Fogalom-meghatározások,
bd) 4. melléklet Védelem alatt álló egyedi építészeti értékek
jegyzéke,
be) 5. melléklet Egyedi tájértékek jegyzéke,
bf) 6. melléklet Régészeti lelőhelyek szerint lehet.
2.§
A R. 2.§ (1) bekezdés b) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
b) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal
korrekciót jelölnek, nem kötelezik az
építési telek, az út tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra, kisajátításra, a szabályozással
érintett telkeken azonban telekalakítás és építési munka
csak a tervezett szabályozásnak
megfelelően engedélyezhető, kivéve a szabályozást nem
érintő telekhatár rendezést és a
kubatúrán belüli építési munkát.
3.§
A R 2.§(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(2) A szabályozási terven jelölt
a) kötelező szabályozási elemek
aa) beépítésre szánt terület határa
ab) szabályozási vonal
ac) övezet határ
ad) beépítési vonal és építési hely határa a gazdasági területi
építési övezetek kivételével új beépítésnél
ae) védőterületek határa
b) irányadó jellegű szabályozási elemek
ba) közterületek eltérő hasznosítású területeinek határa
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bb) irányadó szabályozási vonalak
bc) beépítési vonal kialakult beépítésben és gazdasági területi
építési övezetekben
bd) útburkolat tengelye
be) kerékpárút helyzete
bf) közterületi fasor telepítésének helye”
4.§
A R 2.§ a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) A hálózati jelentőséggel nem rendelkező külterületi utak
– amennyiben egyéb érdeket nem sért – megszüntethetők,
illetve áthelyezhetők a telekalakítás általános feltételeinek és
az egyéb hatósági eljárás követelményeinek betartásával.”
5.§
A R 7.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(6) Az értékes növényállomány megtartandó.
Fakivágás csak engedéllyel, kötelező fapótlással történhet.
6.§
A R 7.§ (12) bekezdés táblázata:
a) második sora következőkre módosul:
„előkert mélysége. szabályozási terv szerinti, tervi jelölés
hiányában: 5m”
b) hetedik sora a következőkre módosul:
„oldalkertek szélessége: szabályozási terv szerinti, tervi jelölés
hiányában: az adott oldal szerinti homlokzatmagasság fele.
7.§
A R 14.§(2) és (4)-10) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) Erdőt, külterületi fásítást, erdészeti létesítményt és
erdőgazdasági tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet érintő ügyekben az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Etv) és
a végrehajtásáról kiadott 153/2009.(XI.13.) FVM rendeletben
(Vhr) foglaltak kötelező érvényűek.
(4) Az EG jelű gazdasági erdő övezetben erdőgazdálkodási
tevékenység a körzeti erdőterv alapján készült erdőterv
határozat alapján végezhető. Az övezetben építmény az Étv
77-83.§ szerint, az erdészeti hatóság engedélyével létesíthető,
legalább 10.0000 m2 (10ha) terület-nagyságú telken, max. 4,5
m építménymagassággal és max. 0,5%-os beépítettséggel.
(5) Az EV jelű erdő övezetek természetvédelmi oltalom
alatt álló területek, ahol közműellátást biztosító vezeték és
műtárgy, valamint környezetvédelmi célú építményen kívüli
létesítmény nem helyezhető el.
(6) EVö jelű övezetek a Kiskunsági Nemzeti Park (KNP)
védőzónájába tartozó erdő területek, ahol (vonalas közműelhelyezés kivételével) építmény nem helyezhető el. Erdőgazdálkodási tevékenység a körzeti erdőterv alapján készült
erdőterv határozat alapján végezhető.
(7) EÖ jelű övezetek a kijelölt ökológiai folyosó területén
lévő erdő művelési ágú területek. Az övezetben (vonalas
közműelhelyezés kivételével) építmény nem helyezhető el.
Erdőgazdálkodási tevékenység a körzeti erdőterv alapján
készült erdőterv határozat alapján végezhető.
(8) A VE jelű erdőterület meglévő vagy létesítendő, természetvédelmi vagy környezetvédelmi célt szolgáló erdőfelületek, ahol erdőgazdálkodási tevékenység a körzeti erdőterv
alapján készült erdőterv határozat alapján végezhető. Az
övezetben épület nem helyezhető el.
(9) A TE jelű erdőövezetbe az egészségügyi, sportolási, turisztikai rendeltetésű erdők tartoznak, a belterületen a megmaradt
erdőfoltok, a külterületen a rendeltetés céljára kijelölt erdők
területe. Erdőgazdálkodási tevékenység a körzeti erdőterv alapján készült erdőterv határozat alapján végezhető. Az övezetben
elhelyezhetők a pihenés és sportolás célját szolgáló berendezési
tárgyak, sétautak murvával vagy kavicsszórással burkolva,
továbbá a rendeltetéshez kapcsolódó épületek, építmények a
100 000 m2-t meghaladó nagyságú telken maximum 5%-os
beépítettséggel és maximum 7,5 m építménymagassággal.
(10) Az Évt. 44-50.§ valamint a Vhr. 25-27.§ szerint végezhető
erdőtelepítés.
8.§
A R 16.§(5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) A szabályozási tervi mellékleteken ábrázolt e rendelet 6.
melléklet szerinti régészeti lelőhelyekre az általános előírások
vonatkoznak.”
9.§
E rendelet hatályba lépésével:
(1) a) A R 5.§ (3) -(4) bekezdések (TV-1) és (TV-2) övezeti
táblázatai előkertre vonatkozó második soraiban „utcafront”
szövegrész helyébe „kialakult előkert” szövegrész ,
b) A R 7.§ (4) bekezdésében a „felügyelet” szövegrész helyébe „hatóság” szövegrész lép.
(2) A R a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,
b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
c) 1. és 2. melléklete e rendelet a 3. melléklete szerint módosul
(3) A R 3. melléklete a következő 14.ponttal egészül ki:
14. Kialakult előkert: terület alaprendeltetésének megfelelő
meglévő és megmaradó épület közterület felőli homlokvonala
és az utcai telekhatár közötti telekrész. Ha épület nincs a
telken vagy elbontás utáni beépítés esetén, a szomszédos
telkeken meglévő alaprendeltetésnek megfelelő épületek utcai
homlokvonalától számítandó.”
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(4) a) A R 4. melléklete e rendelet 4. melléklete szerintiekkel
egészül ki.
b) A R további „Régészeti lelőhelyek” megnevezésű 6. számú,
e rendelet 5. mellékletét képező, melléklettel egészül ki:
(5) A R 7.§ (8) bekezdése és 14.§ (3) bekezdése hatályuk
vesztik.
10.§
(1) E rendelet a jóváhagyását követő 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen
el nem bírált ügyekben is, ha az
építtető kérelmező számára kedvezőbb.
I z s á k,2015. november 10.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs célú hatályon
kívül helyezéséről

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében és a 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
1. Egyes, a költségvetéssel kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
1.§
Hatályát veszti
1. Az Önkormányzat 1990. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1/1991.(V.23.) kt. számú rendelet ,
2. Az 1991. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
3/1992.(IIII.25.) kt. számú rendelet.
3. Az 1992. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
3/1993.(III.24.) kt. számú rendelet.
4. Az 1993. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/1994.(IX.6.)
kt. számú rendelet.
5. Az 1994. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/1995.
(IV.26.) kt. számú rendelet.
6. Az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/1996.(III.27.) ktr. számú rendelet.
7. Az 1996. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
4/1997.(III.12.) ktr. számú rendelet.
8. Az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2/1998.(IV.8.) ktr. számú rendelet.
9. Az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2/1999.(III.12.) számú rendelet..
10. Az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
2/2000.(IV.26.) számú rendelet.
11. A 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
3/2001.(III.28.) számú rendelet.
12. Az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2002.(IV.24.) számú rendelet.
13.Az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2003.(IV.16.) számú rendelet.
14. Az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2004.(IV.28.) számú rendelet.
15. Az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2005.(V.27.) számú rendelet.
16. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2006.(IV.26.) számú rendelet.
17. Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2007.(IV.25.) számú rendelet.
18. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2008.(IV.30.) számú rendelet.
19. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2009.(IV.29.) számú rendelet.
20. Izsák Város Önkormányzatának 2009. évi zárszámadásáról és a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló
4/2010.(V.5.) rendelet.
2.A közösségi munkavégzéssel kapcsolatos önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése
2.§.
Hatályát veszti a közösségi munkavégzés helyi szabályzásáról szóló 6/1994.(IV.6.) kt. számú rendelet.
3. A HPV elleni védőoltással kapcsolatos önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése
3.§
Hatályát veszti a HPV elleni védőoltás támogatásáról szóló
10/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet.
4. Egyes technikai módosításokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
4.§
Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeletek technikai derogációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló
7/2014.(VII.9.) önkormányzati rendelet.
5. Záró rendelkezések
5.§
E rendelet 2015. november 11. napján lép hatályba és 2015.
november 30. napján hatályát veszti.
I z s á k, 2015. november 10.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

. oldal
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ a) és b)
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , továbbá Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelet 1. számú
melléklet I/2. pontjában foglaltak alapján a Jogi- Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet személyi hatálya kiterjed azon személyekre,
akik Izsák Város illetékességi területén az Izsáki Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél jelentik be a házasság megkötésére irányuló szándékukat, továbbá a rendelet
hatálya kiterjed az Izsáki Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre.
A hivatali munkaidőn kívüli és a külső helyszínen történő
házasságkötés
2.§
A házasság megkötésének céljára Izsák Város Önkormányzata hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a
hivatali helyiséget és a házasságkötés hivatali feltételeit a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
3.§
(1) Amennyiben jelen rendelet hatálya alá tartozó személyek a hivatali helyiségen, illetve munkaidőn kívül
kívánnak házasságot kötni, ebben az esetben kérelmet kell
benyújtaniuk a jegyzőhöz.
(2) Az anyakönyvvezetőhöz illetékmentes, indokolással
ellátott kérelmet kell benyújtani:
a) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő
anyakönyvi esemény iránt,
b) a hivatali munkaidőn kívül történő és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránt,
c) hivatali időben, és hivatali helyiségen kívül történő
anyakönyvi esemény iránt.
(3 A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor
engedélyezhető, ha a felek által megjelölt külső helyszín
alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a jogszabályban előírt feltételek biztosítására,
továbbá e rendeletben meghatározott díjat megfizetik.
4.§
(1) A megtartott házasságkötés esetén a szolgáltatás ellentételezéseként jelen rendeletben meghatározott mértékű
díjat kell fizetni az alábbiak szerint:
a) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésért:
20.000,- Ft
b) Hivatali helyiségen kívül hivatali időben történő házasságkötésért: 20.000,- Ft
c) Hivatali munkaidőn és helyiségen kívül történő házasságkötésért 20.000,- Ft.
(2) A díjak az ÁFA-t és a házasságkötéshez használt kellékek (gyertya, pezsgő, virág) költségeit nem tartalmazzák.
(3) A hivatali munkaidőn kívül, vagy hivatali helyiségen
kívül történő házasságkötés megkötésénél közreműködő
anyakönyvvezetőt nettó 10.000 forint díjazás illeti meg.
5.§
E rendelet 4. §-ában meghatározott szolgáltatási díjat
előre, legkésőbb a házasságkötés létesítésének kitűzött
időpontját megelőző 30 nappal korábban egy összegben
az Izsáki Polgármesteri Hivatal házipénztáránál kell befizetni, melyet a befizetési pénztárbizonylattal vagy annak
másolatával igazolni kell az anyakönyvvezető előtt.
6.§
A házasságkötés elmaradása esetén, ha erről a kitűzött
időpontot megelőzően legalább 15 nappal az érintettek
írásban értesítették a jegyzőt,a befizetett díj az értesítés
hivatalba érkezését követő 30 napon belül a befizető részére
visszafizetésre kerül.
7.§
Az anyakönyvi esemény létesítésében közreműködő
anyakönyvvezetőt évente egy alkalommal bruttó 60.000
Ft ruházati támogatás illeti meg, melyről számlát kell
hoznia.
Záró rendelkezés
8.§
(1) Jelen rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a még nem bejelentett házasságok esetén kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejüleg hatályát veszti az egyes anyakönyvi eljárások díjáról szóló 5/2011.(III.30.)
önkormányzati rendelet.
I z s á k, 2015. november 10.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Zsófi és Imre
(igaz történet 1924-ből)

I.
Szegény lány volt Vesszős Zsófi,
a falu legszebb lánya.
Szerette őt Rideg Imre,
s mint az árnyék járt utána.
Rideg úr a téglagyáros
megtiltotta a fiának,
hogy szegény lányt eljegyezzen,
ölre mentek úgy vitáztak.
Kapzsi, fösvény Rideg gazda!
Fiad nem boldogítja pénz.
Szereti ő Vesszős Zsófit,
s téged megehet a penész.
II.
Nyári éjjel, holdas éjjel
pisla csillagok ragyogtak.
Kertek alján, fűzfák alatt
ölelkeztek, csókot loptak.
Nagy titokban találkoztak
távol a falu szájától.
S itt tudta meg Rideg Imre:
„gyümölcs esett le a fáról...”

2015. november 19.

Gyermekünk lesz édes Imre!
Nagyobb boldogság nem érhet.
Messze innen elmegyünk majd,
ahol semmi baj nem éget.

Sötét deszkakoporsóban
hideg sárgaföldbe tették
- csendesen, búsan, szegényen -,
két nap múltán eltemették.

III.
Hét nap telt el, de a legény
nem ment a találkahelyre.
„Jaj istenem, én istenem,
talán mást szeret már Imre?”

Imre nem kísérte őt el
a kopjafás temetőbe,
lesben állva a domb mögül
nézte, nézte összetörve

Óh jaj, óh jaj, bűnös lelkem,
mért hittem, hogy engem szeret?
Óh jaj anyám, édesanyám,
kerülnöm kell két szemedet.”
Mint vészjósló vihar, Zsófi
lelke úgy jajdult, úgy tombolt.
„E fájdalmat túl nem élem!”
Szíve a halállal táncolt.
Mikor a hajnal kovácsa
a nap üllőjén fényt csiholt,
ébredt a táj: mező, madár,
a padlásajtó tárva volt.
Vesszős Zsófi harmat-teste
a kötélen lassan perdült.
A halállal egybekelve
örökálomra szenderült.

Új izsáki könyv

a csendes, gyászos menetet...
Többé nem ég ajkán csókja:
„Hol vagy, hol vagy szép virágom?
Hol vagy, hol vagy piros rózsa?”
IV.
Másnap Imre összeroppant:
éjszaka lett a lelkében...
’Hol vagy, hol vagy szép virágom,
nem látlak a sötétségben?”
Rideg Imrét megtalálták,
nyurga teste meg se rezdült...
A madarak sem daloltak,
s valahol egy kasza pendült.

Budai Kulcsár János

Az Izsáki Hírek Kiskönyvtára sorozatban
megjelent Magyar Gyuláné verseskötete,
mely 2950 forintos áron megvásárolható a
Holsza Trafikban és a Gyermekjóléti Szolgálatnál. A könyvből befolyó bevételt a szerző
Flaisz Dániel és Lenkes Máté gyógykezelésére ajánlja fel. A kötet szép karácsonyi
ajándék is lehet, mellyel nemcsak a megajándékozottnak szerezhetünk örömet.

A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves régi és új vásárlót
takarmány és állattartási eszközöket forgalmazó boltjaiban.
Kínálatunk:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés tápok, borjúnevelő tápszerek,
koncentrátumok, báránytápok, problémamegoldó készítmények, toxinkötők.
Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.
A rendelés mértékétől függően a termékek kiszállítását is vállaljuk
előzetes egyeztetés alapján.
Tavaszi kalászos és kukorica vetőmagok előjegyezhetők.
Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00; Péntek: 07:30-15:00
Takarmány:
6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62 556 130

Állattartási
eszközök:
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 120

Minden vásárlónknak Békés Boldog Ünnepeket kívánunk!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon
rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak,
akik drága Édesanyánk
Damásdi Lászlóné (Nagy Zsófia)
temetésén részt vettek, fájdalmunkban velünk
osztoztak.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

A Gyászoló család

Deák Ilona
(orvosi asszisztens)
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak.
Testvére Marika és a gyászoló család

2015. november 19.
* Fonyódligeti kirándulás
Az a három nap, maga volt a csoda tizenkilenc gyermek számára, akik lehetőséget kaptak arra, hogy a
Balatonnál táborozzanak. Egy példaértékű összefogás
eredményeként szeptember 17-én birtokba vehettük a
fonyódligeti Erzsébet-tábor épületét.
Még 2015 júniusában írtuk meg a pályázatot a kirándulásra, majd néhány hét elteltével jött a hír, hogy
sikeresen pályáztunk. A kiírás szerint a tábor minimális
önerőt igényelt a családoktól (1.000 Ft/fő), már csak
az útiköltséget kellett megoldanunk. Ez már sokkal
nehezebb feladatnak bizonyult. Több családnak komoly gondot okozott, akiknek két-három gyermeke is
hozzánk jár. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani
Izsák Város Önkormányzatának, a Szülői Munkaközösségnek és a Tanítók Alapítványa Az Izsáki Erdei

Iskoláért alapítványnak az önzetlen segítségnyújtásért,
mert nélkülük ez nem valósulhatott volna meg.
Sokat számoltunk és a legkedvezőbb megoldás mellett
döntöttünk: menetrend szerinti busszal utaztunk. A
közvetlen Kecskemét-Hévíz járat azonban nem jön
be Izsákra, ezért szülői segítséggel, autókkal vittük át
a gyerekeket Fülöpszállásra, és ott tudtunk felszállni
a buszra. Kicsit féltünk a hosszú úttól, de minden a
legnagyobb rendben ment. A néhány órás buszozás
és 800 méter gyaloglás után végre az Erzsébet-tábor
bejáratához értünk. Regisztrálás után megkaptuk a
karszalagokat, amit mindenkinek viselnie kellett a
három nap alatt.
A szobák elfoglalása után azonnal indulhattunk ebédelni, ahol rajtunk kívül még nagyon sok diák volt. Ebéd
után mindenki elhelyezkedett a szobákban. A lányok
egy szobát, a fiúk két szobát is kaptak, valamint a kísérő nevelők is külön szobában aludtak. Az ágynemű
felhúzása után, ami külön élmény volt (!), mindenki
lefeküdt pihenni egy kicsit.
Majd elindultunk felfedezni a tábort. Rögtön az ebédlő
mögött egy szuper játszóteret találtunk. Itt mindenki
kipróbálta az összes játékot, még a tanárnénik is. Az
igazi élményt azonban a Balaton nyújtotta, amelynek
kisétálhattunk a partjára. Először mindenki csak a lábát
dugta bele a vízbe a lépcsőről, a bátrabbak azonban ruhástól bele is csobbantak. Az időjárás is a kedvünkben
járt, mert igazi nyári meleget varázsolt nekünk. A ruhák
lecserélése után finom vacsorával vártak bennünket.
Mivel még senki se volt fáradt, ezért újra a Balaton felé
vettük az irányt. Leültünk a parton és a tiszta égbolton

a világ legcsodálatosabb naplementéjét nézhettük meg.
Az ámulattól szóhoz sem jutottak a gyerekek. Csak ültek néma csöndben egymás mellett és nézték a lemenő
nap vöröslő fényeit. Majd ahogy besötétedett, a túlpart
fényeiben gyönyörködtünk. Sehogyan sem tudták
elképzelni, másnap hogyan fogunk tudni átmenni oda.
Egészen sötét lett, mire rá tudtuk beszélni a gyerekeket,
hogy induljunk lefeküdni.
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Igen ám, de jöttek az újabb meglepetések, pl. az esti
fürdés. Több gyerek most látott életében először zuhanyzót. Némedi Jancsi bácsi is igencsak vizes lett,
mire minden fiú tiszta lett. Még egy kis esti beszélgetés
és irány az ágy. Az izgalmakkal teli nap után nagyon
gyorsan elaludt mindenki.
Másnap reggeli után egy hosszabb gyalogtúra várt
ránk (4 km). Fonyódra kellett átsétálni a hajóállomásra,
hogy átmehessünk Badacsonyba. A gyerekek nagyon
izgatottak voltak, azt kérdezgették, hogy fogunk beszállni a hajóba? Beúszunk? Aztán megoldódott minden.
Szépen sorba álltunk és a hídon keresztül beszállhattunk. Az időjárás most is kedvezett nekünk. Fent a
fedélzeten ülhettünk le és körbe láthattuk az egész
tájat. Megérkeztünk Badacsonyba, ahol eltöltöttünk
egy egész napot. Felfedeztük a parkot, ahol megettük
a hidegcsomagot, amit készítettek nekünk a konyhás

nénik. Majd a gyerekek találtak egy kötelet, amit előző
nap az iskolások felejtettek ott a parkban, és nagy kötélhúzó versenyt rendeztek. Azután egy nagyon szuper
játszótérre értünk. Itt megpihent a társaság. Volt, aki
a nagy izgalom hatására úgy elfáradt, hogy elaludt a
padon vagy a csúszdán. Jó volt látni, ahogy a nagyobbak
együtt játszottak a kicsikkel és nem kellett rászólni
senkire, mindenki vigyázott a másikra. Délután indulás
vissza Fonyódra. Ugyanazzal a hajóval mentünk vissza,
amivel délelőtt jöttünk. Ez felejthetetlen élmény volt
a gyerekek számára. Egy gyerek kivételével a többiek
most ültek életükben először hajón. Azóta is többször
emlegetik a gyerekek, hogy milyen jó volt.
De még nem volt vége a jónak! Vacsora után újabb megmártózás a Balatonban, majd tábori diszkóval zártuk a
napot. Harmadnap, a hazautazás napján, a reggelizés
után a szobákat rendben átadtuk. Csomagjainkkal a
vasútállomást céloztuk meg. Most vonattal utaztunk át
Fonyódra, hogy ott eltöltsük az időt a busz indulásáig
hazafelé. Az időjárás reggel megtréfált bennünket, mert
az éjszaka lehűlt a hőmérséklet és hűvös lett, ezért a
balatoni fürdőzésről le kellett mondanunk. Helyette
viszont egy spéci játszóteret vehettünk birtokba a várakozás óráira. A nagy kalózhajón a gyerekek órákig
játszottak. Igazi drámajáték volt!
Azután még egy séta a mólón és búcsúpillantások a
Balatonra. Buszra szálltunk és hátunk mögött hagytunk mindent. Este 8-ra érkeztünk Fülöpszállásra, ahol
a szülők már nagyon vártak bennünket. Életre szóló
élményekkel gazdagodva érkeztek haza a gyerekek.
Bármikor visszamennénk és megismételnénk, annyira
jó volt. Sokat adott mindnyájunknak.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki egy picit is
tett ahhoz, hogy az iskola eltérő tantervű tagozatán
tanuló gyerekek is lássanak valamit és tapasztaljanak
abból a világból, amely eddig sokaknak csak filmekből
és könyvekből adatott meg.
Tóth Klára és Terecskei Zsoltné
gyógypedagógusok
* Versmondó verseny
2015. október 20-án ismét megrendezésre került a már
hagyománnyá vált versmondó verseny az alsós gyerekek
számára. Az osztályközösségek legjobbjai, összesen 22
tanuló mondta el versét.
A szervezők őszi dekorációval készültek, szőlőszemek,

. oldal
színes falevelek díszítették a tantermet. A drámacsoport
tagjai népi játékukkal fokozták a hangulatot. A versenyzők legjobb tudásuk szerint szavalták el verseiket. Amíg
a zsűri összegezte az elért pontszámokat, addig sem
unatkoztak a gyerekek, hiszen interaktív, ügyességi
feladatokat oldottak meg és kézműves foglalkozáson
vettek részt.

Helyezést értek el az alábbi tanulók:
1-2. osztályos korcsoportban:
1.helyezett: Mezei Márton 2.a
2. helyezett: Fodor Eszter Hella 1.b és Rábaközi Balázs 1.c
3.helyezett: Kakulya Dóra 2.a

3-4. osztályos korcsoportban:
1. helyezett: Zsoldos Márton 4.a
2. helyezett: Perjés Kenéz 4.b
3. helyezett: Virág Eszter 4.a
Összességében kellemes és oldott hangulatban telt
el a délután. Köszönet illet minden kedves szülőt
és pedagógust, hogy időt, s energiát nem kímélve felkészítették a gyerekeket! Az első helyezést
elért tanulók képviselhetik iskolánkat a területi
szavalóversenyen. Sok sikert kívánunk a további
felkészüléshez!
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Vallom, vagy élem?

A gyors és erőszakos átrendeződési folyamat szükségessé teszi lelki, morális
és vallási állapotunk felmérését, hogy lássuk, miben
is érint minket az 1908-ig
közvetlen közelségünkben
lévő idegen lelkiség, (u.i. a
mai Bulgária területe addig török tartomány volt!)
- amely ma már NyugatEurópa és Észak-Európa
földjén jelentős százalékokat képvisel.
Az ember belső világa nagyon bonyolult és kikutathatatlan, az európai kultúrában kialakult típusok
azért mégis felismerhetők,
gyengeségeikkel együtt.
Néhánynak sorra vétele
után mindenki magára ismerhet és választhatja a jó
felé fordulás lehetőségét.
Az első ilyen, sok-sok embert érintő típus a félelmes
szívű. Minden félelem az
ismeretnélküliség miatt
alakul ki. Jelentkezik a
bizonytalanság, és az akármilyen fogódzó keresése.
Azonnal ajánlkozik az okkultizmus, amely természetfelet-tinek vélt, titkos
és felfoghatatlan erőként
úrrá is lesz a gondolkodáson és magatartáson.
Gyönge idegrendszerű,
lelki erejüket meghaladó
próbatételek miatt nehéz
helyzetbe kerülő társaink
szenvednek ebben a megkötözöttségben, ami babonaságként is jelentkezik sokaknál. Nem dicsekszenek
ezzel a lelki állapotukkal,
de szeretetteljes beszélgetésben vallanak a meg nem
szűnő félelmeikről. Nem
hisznek ebben a szellemi
erőben, de hatása alatt
vannak és félnek tőle.
A második típus a filozófia csapdájában vergődik.
Érdekli az ilyent a természeti erők sokfélesége és a
társadalmi viszonyulások
bonyolultsága. Törekszik
a minél alaposabb megismerésre, maga esze szerint
törvényszerűségeket alkot,
de tökéletességre sohasem
jut, mert mindig jelent-

Főtéri
gyertyagyújtás
A közös városi karácsonyváró programot
idén is advent első vasárnapján, az első adventi
gyertya meggyújtásával
kezdjük. Az alkalmakra
17 órai kezdettel kerül
sor advent vasárnapjain.
A hagyományoknak megfelelően az ünnepre hangoló gondolatok, irodalmi
és zenei szemelvények
hangzanak el a karácsonyváró esteken.
Lassan egy évtizede,
hogy útjára indult a kezdeményezés, mely sokak
közös karácsonyváró élményévé vált. Az adventi
koszorú mellett két év
óta immár a városi Betlehem is jelzi az ünnep
közeldtét.

kezik egy újabb és újabb
variáció, ami felborítja a
már elrendezettet. Az ilyen
ember büszke a tudására,
magasabb rendűnek érzi
magát, de számára is világos, hogy a sok ismeret a
még több megismerhetőről
lebbenti fel a fátylat. E
típus számára csupán a
látható és érzékelhető világ
létezik, amelynek törvényei
kutathatóak és rendszerezhetőek. Van sok haszna az
ilyen életvitelnek, mert
a mindennapi problémák
megoldásához jó ötleteket
is adhat, de baja az, hogy
csak a realitásban hisz és
hideg lelkiségű. Csupán
az anyag törvényszerűségeihez köti az érzelmeit,
vallja, hogy az emberi test
lebomlása után a lelkiség is
megszűnik.
A harmadik típus a vallásos, az, aki szerint az
anyagon kívül, sőt az anyag
„fölött állóan kell lenni
valakinek, aki mindent
irányít!” A természetfölöttinek tekintett lénybe
vetett hit az emberiség
történelme során úgy alakult ki, hogy a legősibb
vallási hagyományokat
felhasználva újabb és újabb
rendszert állított fel. Ilyen
módon alakult ki az iszlám vallás is, felhasználva
a zsidóság ősi gyökereit
Ádámtól kezdve Noé, Ábrahám, Mózes, Dávid, Jézus
személyéig, akit csak a
próféták egyikének tart. Az
„Allah isten” mindenhatósága megköveteli e vallás
szerint a nagyon szigorú
szertartások rendszerében
való megmaradást. Ötvennégy kötelező cselekmények között a napi ötszöri
ima, a nagyon szigorú, nagy
részletességgel meghatározott mozdulatokkal véghezvitt mosakodások, stb.
tartoznak a hithűséghez.
Minden hívő muszlimnak
„Erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy az iszlámot
megismertessék a nem
muszlimokkal.” Az iszlám
egyenlő egy speciális, kizá-

rólagosan szertartásokra
korlátozott életvitellel. A
keresztyénség véleménye
róluk pedig az, hogy ha
engednének az ő erőszakos
térítésüknek, az mindenképp lelki megszegényedést
jelentene. (Jóllehet, az európai keresztyén hiten lévő
emberek többségének vallásosságában van egy olyan
minőségi romlás amely a
puszta szertartásosságra
korlátozódik csupán!)
A negyedik típushoz, a
keresztyénhez – azt fűzöm
mindjárt, hogy tanulmányaim során figyelmünket
felhívták a professzorok:
a Krisztus-hit NEM VALLÁS! Ez a közlés akkor
nagy megdöbbenést keltett,
hiszen a világ fő „vallásai”
között a keresztyénséget
is számon tartják. Úgy kell
meghatároznunk és értékelnünk ezt a lelkiséget
mint amely szerint nem
csak „hiszem és vallom, de
élem is” azt a meggyőződésemet, hogy az abszolút
Létezőnek, az abszolút
pozitív Erőnek valódisága
megtapasztalható a megtartó szeretet és kegyelem
által mindennapi életünkben, és hálaként, önként
engedelmeskedünk az Ő
lelki hatásainak. Más istenségekkel kapcsolatosan
csak a hatalomról és a tőle
való félelem szükségességéről hallunk. A keresztyének „Jó Isten”-ről tudnak,
és neve mellett a jelző a kifejezhetetlenül gazdag földi
és örök életet segítő belső
értéket jelenti. Benne nem
csak a jóság, de a kegyelem,
a szeretet, a békesség, a
reménység és sok minden
örökre megmaradó érték
van, amelyekkel minket is
megajándékoz, hogy ezekkel segítsen hasznos, de
neki is tetsző életre.
Törekedjünk megismerni
ennek az életnek igazi értékeit és maradjunk meg ebben
mindnyájunk hasznára!
Izsák, 2015. 11. 15.
Bérces Lajos
képviselő

Advent 2015
Segítő gyűjtés
A Tegyünk Izsákért Egyesület ez évben is megrendezi karácsonyi adománygyűjtési akcióját. Az első
három gyertya meggyújtásának alkamain adhatók
le sátruknál a nehéz sorsú
családoknak szánt adományok. Tartós élelmiszereket, könyveket, játékokat
várnak. Ruhaneműt nem
gyűjtenek. Kérik, minél
többen segítsenek a szükséget látó családok karácsonyát szebbé tenni.
Adventi
hangverseny
A Városi Vegyeskar december 19-én 18 órai kezdettel tartja hagyományos
adventi hangversenyét a

katolikus templomban. A
szép hagyomány közel két
évtizede indult útjára, s ma
már sokak várt karácsonyváró alkalmai ezek meghitt
estek.
Egy millió csillag a
szegényekért
A Katolikus Karitász ez
évben is megrendezi az Egy
millió csillag a szegényekért
elnevezésű adománygyűjtési akcióját. A kezdeményezés 1999 karácsonyán
Franciaországból indult.
Hazánk 2010-ben csatlakozott. A helyi karitász
csoport is azonnal bekapcsolódott a mozgalomba,
s a templomban, valamint
a közös gyertyagyújtási
alkalmakon árusítják a sze-
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Panaszkodás helyett (3)

Arra szeretném a figyelmet
ráirányítani, hogy a körülöttünk lévő világ miattunk
olyan, amilyen! A migránsválság is rávilágított arra a
tényre, hogy kis hazánkban
eddig úgy-ahogy elvoltunk,
de a világban sokkal nagyobb bajok vannak, amik
előbb-utóbb begyűrűznek
hozzánk is. Ezeket a bajokat
mi, magunk emberek okozzuk! Amikor már a létünk
kerül veszélybe, talán itt
lenne az ideje a valódi megoldásokon elgondolkodni.
Mindig máshonnan várni a
megoldást, valami messiás
vezetőt álmodva, aki megmutatja a kiutat, nem hogy
nem létezik, de egyenesen
súlyosbítja a problémát.
Minden hatalom az egyes
ember kezében van! Neki
vannak jogai, amit az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata tételesen is elénk
tár. Minden további jog csak
ez alapján, ezzel egyetértésben születhet. Az államnak
csak annyi joga lehet, amit
az egyes ember, az eredendő jogából átenged neki.
És itt van az ember valódi
tragédiája, mert egyrészt,
mint egyes emberként neki
vannak jogai, de létezni
csak közösségben létezhet.
Vagyis az eredendően saját
jogából „le kell adni”, hogy
a közösség, amiben él működni tudjon. Másrészt az
is, hogy valójában senki sem
magáért dolgozik, hanem a
közösségért, amiben létezik.
Mivel mások is ezt teszik, így
hozzájut ahhoz, ami a saját
létezéséhez szükséges.
Az, hogy a világunk jelenleg nem így működik,
mindenki érezheti a saját
bőrén. Az a világ, ami a jelenlegi pénzügyi-gazdasági
rendszer szerint működik,
egyszerűen fenntarthatatlan. Milyen az a gazdaság,
amely csak akkor működik,
ha egyre többet termel?
Ez egyszerűen a források
kimerüléséhez, a természet
tönkretételéhez vezet. A
kamatos-kamatra épülő
pénzügyi rendszer teszi

retet csillagait jelképező
karácsonyi gyertyáikat.
A bevételből rászoruló
családok karácsonyát
teszik szebbé.
Izsák karácsonyi
csemegéi
A korábbi évekhez
hasonlóan ismét meghirdetjük a karácsonyi süteményszemlét.
Advent harmadik vasárnapján, a harmadik
gyertya meggyújtásakor várjuk a szemlére
nevezők süteményeit,
bejglijeit, tortáit, illetve
bármilyen édességet,
melyet karácsony alkalmával szoktak készíteni
a családnak. A csemegéket 16 órától a régi
posta épületében lehet
leadni.

lehetővé a spekulációt és a
munka nélkül szerezhető
jövedelmet, ami átláthatatlan jövedelemkülönbségeket eredményez. Ráadásul,
akiknek már sok van, jogot
formál arra, hogy kedve szerint irányítsa a világot.
Ahhoz, hogy a gondjainkat
meg tudjunk oldani, magát,
a világunk működésének
rendszerét kell megváltoztatni. És mielőtt az újságot
eldobva, hülyeségnek titulálják az egészet, tessék
belegondolni, hogy a ma
működő rendszert ki hozta
létre: mi emberek. Nyilván
voltak, akik kezdeményezték, de végül is az emberek
elfogadták és eszerint élünk
évszázadok óta. És ha valamiről kiderül, hogy hibás,
ki/le kell cserélni. „A problémák, amelyekkel szembesülünk, nem oldhatóak
meg azon a szellemi szinten,
melyen akkor voltunk, amikor megteremtettük őket”
(Eistein). Az információs
társadalom ma már lehetővé
teszi, hogy sokkal többet
tudjunk a világ működéséről, mint évszázadokkal
ezelőtt. Csak élni kellene
ezzel a tudással.
Ma az emberek csodára
várnak. Csodára, ami felfedi,
hogy van egy olyan út, ami
eddig láthatatlanul lapult az
ismeretlenben, amit bárki,
könnyedén bejárhat, és ami
elvezet egy jobb, élhetőbb
rendszerhez. Egy csodára,
amiért nem kell érte feladni az elveket, elméleteket,
mert minden látható és egyértelmű. Ezért tesznek úgy
az emberek, mintha minden
rendben volna, és megalkuvó módon hunynak szemet a
mégoly nyilvánvaló igazságtalanságok felett is, mert ezt
a csodát várják. Pedig a csoda már megszületett, csak
valahogy nem látjuk és nem
értjük, mert nem akarjuk
látni és nem akarjuk érteni.
A csoda velünk és bennünk
él, de félünk nevén nevezni,
elfogadni, befogadni és felismerni, mert ez ellentmond
mindannak, amit a hamis

prófétái hirdetnek. Nem
akarjuk érteni és látni a
valóságot, mert a csoda egy
súlyos közhely, és amelytől
egyenesen rettegünk: a változás. Pedig a változás maga
a csoda, mert rámutat és
megismertet képességeinkkel, elvezet a felismerésig
és rámutat esendőségünkre.
Amint képesek vagyunk
megérteni a változás dinamikáját, - hogy a változás
azért volt a történelemben
mindig rossz, mert nem mi,
az emberek, hanem mindig
egy kis érdekcsoport határozta meg, - a változásról
ki fog derülni, hogy jó. A
demokráciában élés nem azt
jelenti, hogy megválaszthatjuk, ki uralkodjon felelltünk,
hanem azt, hogy mi magunk
dönthetünk, saját sorsunk
felől. Viszont ennek ára
van, felelősséget kell vállalni
saját döntésinkért. A felelős
döntéshez viszont felelős
gondolkodás szükséges. A
szabadságot nem elég csak
kivívni, hanem élni is tudni
kell benne, ezt viszont már
a régi szolgalelkűséggel nem
lehet.
Visszatérve a kiinduló gondolatokhoz, a panaszkodás,
a felelőtlen megmondogatás,
és a másokra való hivatkozás helyett, merni kell
másképp gondolkodni. A
cikksorozatban felvetett
gondolatok segíthetnek a
változás szükségességének
a felismeréséhez és annak
a törvényszerűségnek a
megértéséhez, miszerint
minden változás forrása
bennünk van! Ha változást
szeretnénk, magunkon kell
kezdeni. Miénk a döntés,
maradunk a jelenlegi rendszer kiszolgálói, vagy új
utakat és társakat keresve
elősegítjük a változást.
Abban azért bízom, hogy
fenti témáról szóló három
hónapos elmélkedés nem
múlik el nyomtalanul, és
elősegíti a szűkebb és tágabb
közösségünk életének minőségi változását.
Izsák, 2015. november 13.

Faragó Gábor

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
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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

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák, Attila u. 19. sz. alatti családi ház eladó. Érd: 70/3312003.
Szőlőmunkákban jártas női és férfi munkaerőt keresek,
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-30-943-8972

November 25. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: ITV Híradó
19:55: A Városi Vegyeskar őszi
hangversenye
November 26. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Néptáncos szüret és vigasság
20:00: ITV Híradó
December 1. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
December 2. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás
– 1. gyertya
19:20: Közvetítés a képviselő-testület üléséről - felvételről
December 3. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás
– 1. gyertya
19:20: ITV Híradó
20:10: IKEM előadás
December 8. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás
– 2. gyertya
19:20: Fogathajtó OB. Izsákon
December 9. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás
– 2. gyertya
19:20: IKEM előadás
December 16. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás
– 3. gyertya
19:20: Fogathajtó OB. Izsákon
December 17. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás
– 3. gyertya
19:20: Megyei Krónika
19:50: Egészséges Bács-Kiskunért - körkép

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Borsos Doroti (anyja neve: Szabó Kitti), Csernák Evelin Panka (anyja neve: Kovács Evelin), Sztakó
Szonja (anyja neve: Mélykúti Szilvia), Bakó Petra (anyja
neve: Bakó Marianna), Szentmiklósi Zita (anyja neve:
Muzslai Melinda)
Meghaltak: Kneisz Istvánné sz.: Németh Lenke – 82 éves,
Urbán József – 70 éves – Izsák, Szigligeti u. 3., Fábián
Kálmán Jenő – 71 éves – volt ágasegyházi lakos, Jávorka
Józsefné sz.: Heibl Márta – 85 éves – Izsák- Kisizsák, Reviczky u. 5., Damásdi Lászlóné sz.: Nagy Zsófia – 88 éves
– Izsák, Orgoványi u. 40., Deák Ilona – 80 éves – Izsák,
Attila u. 4., Kökény Sándor – 61 éves – Izsák, Kiskőrösi u.
17., id. Lantos Mihály – 91 éves – volt izsáki lakos, Pecznyik Béla – 65 éves, Megyesi Pál – 91 éves – Fülöpszállás,
Kurjantó puszta 28.
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