Hulladékszállítási rend
változás
az ünnepek alatt
2015. december 25. péntek
helyett, december 24.
csütörtök.
2016. január 1. péntek
helyett, január 2. szombat.
Önkormányzati lap
XXV. évfolyam 12. szám

Megjelenik havonta
2015. december 16.

Családi lovas napok Bács-Kiskun
Megyében izsáki közreműködéssel
Egy sikeres pályázatnak
köszönhetően több mint
880 millió forint uniós
forrás állt rendelkezésre
az „Egészséges Bács-Kiskunért” című komplex
emberi erőforrás fejlesztési programra, amely
2015. november végéig
tartott, s hatszáz eseményén mintegy 15 ezer
ember vett részt..
A pályázatot a száz százalékban önkormányzati tulajdonú Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
vezetésével létrejött
konzorcium valósította
meg. Ebben több egészségügyi és civil szervezet
működött együtt, köztük a Tegyünk Izsákért
Egyesület is.
Együttműködési megál-

lapodásunk szerinti feladatunk lovas tanyákon
zajló egész napos családi
programok szervezése
volt, nyolc teljes napi
programmal. A programok fő célja a lovas
hagyományok, s a lovas
sport megismertetése
volt. Ezeket a családi
programokat a lovas
bázisokkal közösen terveztük és bonyolítottuk
le. Eseményeinken több

mint 600 fő látogatót
regisztráltunk. Izsáki
programunk a Turcsán
Lovastanyán zajlott.
Ismét egy sikeres programsorozatot tudhatunk
magunk mögött, melynek keretében megismerkedhettek egyesületünk céljaival, működésével is a programokon
részt vevők.
Tegyünk Izsákért
Egyesület

A Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat hírei

2015. december 4-én
Szolgálatunk ruhaosztást tartott a Művelődési
Házban. Ez alkalommal
azonban nem használt ruhákért jöhettek az arra rászorulók, hanem új kosztümökért, kabátokért. A
nagylelkű felajánlást a
Kovács Butik tulajdono-

sainak köszönjük. 2015.
december 6-án ötven izsáki hátrányos helyzetű
gyermek vehetett részt
Mikulásnapi ünnepségen,
melyért a Biczó Csárda
és Lovaspanzió tulajdonosának, Ungor Eriknek
ezúton szeretném köszönetemet kifejezni. Az idei

ünnepségen is sok olyan
gyermek kapott különleges élményt és ajándékot, akiknek egyébként
nem lett volna lehetősége
ilyen rendezvényen részt
venni.
Sörösné
Boldoczki Tímea
intézményvezető

Boldog, békés
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánnunk Olvasóinknak!
Szerkesztőség

Ára: 150 Ft

Tisztelt Izsákiak!

Ismét itt az év vége, alkalom
a számvetésre, s a jövő évi
tervezésre.
Ez évi feladataink egyik
legfontosabbika a költségvetési egyensúly fenntartása és
az intézmények zavartalan
működési feltételeinek a biztosítása volt, melynek maradéktalanul eleget is tettünk
úgy, hogy helyi adót most sem
vezettünk be. (A már korábban bevezetett egyetlen ilyen
adónemünk, az iparűzési adó
1,7 százalékos mértéke is
évek óta változatlan.)
A 2015-ös év meghatározó
fejlesztési feladata az új iskola
megépítésének az előkészítése
volt, mely az ország költségvetésben 4,5 milliárd forintos
előirányzattal szerepel. Ehhez mi önerőként 44,4 millió
forinttal járulunk hozzá, mely
összeget hitelből fedezünk,
s a terület biztosítása miatt
szükséges három ingatlan
megvásárlására és a terület
összevonás megoldására fordítunk. Az új iskola várhatóan 2017 szeptemberében
kezdi meg működését. Addig
a sportcsarnok mellett felállított konténeriskolában folyik
a felsősök oktatása, mely évi
35 milliós kiadást jelent a
városnak.
Előkészítettük az Izsák Város és Térsége Szennyvíz
Beruházási projektet, mely
Izsák, Ágasegyháza és Orgovány hálózatkorszerűsítési
és technológiai megújítását
tartalmazz 565 milliós előirányzattal, 95 százalékos
állami támogatással. Ennek
kapcsán tárgyalunk Kisizsák
hálózatba kötési lehetőségeiről is.
Energiakorszerűsítési pá-

lyázatunk is nyert, melynek
keretében a városháza és a
sportcsarnok kapott napelem
telepeket 16,2 milliós értékben, melyből az önerő 6,2
millió forint, a rendszerből
nyerhető villamos teljesítmény 24 kVA.
Elkészült és műszaki átadás alatt van a Kék-Víz Ivóvízminőség-javító program
beruházása. Új kutat, a tisztítórendszer korszerűsítését,
a központi telep felújítását, új
tűzcsap rendszer kiépítését
tartalmazza a program.
Átszerveztük az Izsák InnoKom Nonprofit Kft-t, így a
városgazdálkodási és intézményfenntartási feladatokat
közvetlenül az önkormányzat
látja el.
Létrehoztuk a Helyi Értéktár Bizottságot, mely megalkotta a Helyi Értéktárat
harminc fölötti helyi értékkel,
közülük hét tétel már a Megyei Értéktár állományában
van.
Városi rendezvényeink
ismét színvonalas programot adtak lakosságunknak.
I. Izsáki Tavaszi Majális,
XIV. Hungarikum Borok és
Pezsgők Országos Versenye.
Március 15. Augusztus 20.
Október 23. Mint a korábbi években, idén is igen jó
eredményeket értünk el a
közfoglakoztatás területén.
E mellett, illetve ezekkel
több célprogramban is részt
vettünk, ebből az egyik a belterületi utak felújítása volt.
Itt a város belterületi földes
utcáinak karbantartása volt
a feladat és valamennyit sikerült egy fedőréteggel ellátni.
Folyamos a külterületi utak
karbantartása, ehhez a szük-

séges gréderrel, markolóval,
traktorral rendelkezünk.
Évente száz-százhúsz közötti
regisztrált munkanélküli
vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő számára biztosítunk
foglakoztatási lehetőséget,
ennek keretébe készültek el a
fenti munkálatok. E program
keretében valósult meg az új
fogorvosi rendelő is.
A fentieket kívántam kiemelni éves munkánkból.
Jövő évi és távolabbi terveinkről tőmondatokban:
Központi orvosi rendelő a
Gorkij utcai iskola helyén,
a Kossuth tér felújítása, új
piactér, tanyagondnoki szolgálat létrehozása, bölcsőde
létesítése, kerékpárút Izsák
és Páhi között, LED-es közvilágítás, az iskolai lovas oktatás folytatása, önkormányzati
útőrprogram.
Tisztelt Izsákiak! Magam és
Önkormányzatunk, valamint
a Képviselő-testület nevében
boldog, szép karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag, boldog új évet kívánok Önöknek! Bízva abban,
hogy egyéni boldogulásuk
mellett közös céljaink is megvalósulnak a ránk váró évben,
években.
Mondok József
polgármester

Megújuló Isten háza
Örömmel jelezzük a város
népének, hogy a református
gyülekezet Isten kegyelméből, valamint habarcsból,
cementből, mészből és sóderből megújította az 1747től, illetve 1794-től ezen
a helyen álló Isten házát.
Három évre szétosztva tartottak a munkálatok, mert
az erőink csak ennyit tettek
lehetővé. Az egy évre szóló
nyújtózkodásunkhoz a falankénti új vakolat takaró
költségének felét az egyházmegyei építési alapból,
másik felét pedig önerőből
(közadakozásból) biztosítottuk. Ez esztendőben az
Önkormányzat is rendkívüli adománnyal járul hozzá a
munkák befejezéséhez.
A számunkra már a korábbi években is megszokott
hűséggel, segítőkészséggel
és alapossággal végezte a
kivitelezéseket Beke István mester úr és Csapata.
Nagy jókedvükben a torony
bejárati oldalára új homlokzatot is készítettek, mely

a „neobarak” stílus felől a
népi barokk egységesülése
felé lendítette a küllemünk
összképét. A csillogó bádogok ifj. Nagy László mester
úr keze munkáját dicsérik.
A villamossági átalakítások
sziszifuszi viaskodásaiban
pedig idősebb Józsa László
mester úr küzd(-ött) a bürokrácia sárkányaival is. A
református gyülekezet minden ide kapcsolódó gondját-baját-feladatát pedig
Damásdi Gábor gondnok
úr fogta össze és vonta a
megoldások felé…
Mindezekért Istené legyen a dicsőség és minden
hálánk!
Hálás szeretetünk köszönetét fejezzük ki miden
olyan áldozatkész Testvérünknek, akik imádságaikkal, adományaikkal és
munkáikkal cseppet-csepphez téve összeadták az emberileg szükségeseket!
Ha az 1660-as évek után
I. Apafi Mihály fejedelem
urunk újra erre járna, ta-

lán már nem kellene szégyenkeznünk templomunk
állapota miatt.
S ha még nagyobb Úr jön
majd, reméljük, hogy addig
lelkiekben is utolér minket
a megújulás tisztes fehérékessége?!
Kezeink munkái a templom körül még jövőre is
folytatódnának, ha Isten
is engedi.
Hálás jókedvében
lejegyezte:
Nagy Árpád
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Új intézhető ügykörök
a Kormányablakokban

2015. december 16.

Helvécia-Izsák Térsége Szőlő-és
Bortermelőinek Mezőgazdasági
Szövetkezete
Tájékoztató
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)

Az izsáki Kormányablak munkatársai szeptember 23. óta várják az ügyfeleket

2015. december 9. napjától, újabb 86 ügykörrel bővül a Kormányablakokban intézhető ügyek
száma, ekkortól tehát 509 ügy intézhető el, illetve kezdeményezhető az integrált ügyfélszolgálatoknál.
A Magyar Közlöny 181. számában (2015. november 24.) megjelent jogszabály értelmében,
2015. december 9.-től, a jelenleg 423 helyett, 509 ügy intézhető, illetve kezdeményezhető a
kormányablakokban.
Továbbításra 33 új ügykör, míg tájékoztatás céljából 53 új ügykör kerül be, a kormányablakokban intézhető tevékenységkörbe.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Ismét a gázkészülékek ellenőrzéséről
A témáról lapunk előző havi
számában olvashattak. Akkori lapzártánk után további
fontos információkat kaptunk ez ügyben. Ezek szerint a rendelet végrehajtása
annyiban módosult, hogy
az ellenőrzések továbbra is

Halljuk, látjuk, olvassuk terrorizmus az egész világon. Még jobban odafigyelünk, ha Európában
történik valami. Párizsi véres
merénylet (november 13.) Utána
Brüsszelt hozta izgalomba a várható merénylet. Megbénította a
tömegközlekedést. Mindenhol
rendőr, terrorelhárító. Mindenkit figyeltek, igazoltattak,
átvizsgálták, akit gyanúsnak
találtak. Szerencsére nem történt semmi.
Már az izsáki szülők némelyike
is félt elengedni gyermekét Bu-

kötelezőek, de a végrehajtás
módja és a 2015. december
31-ei határidő módosult.
Az ellenőrzéseket az illetékes gázszolgáltatóknak kell
elvégezniük díjmentesen,
ám mivel igen nagy számú
készüléket kell felülvizsgál-

Változó világ
dapestre a Papp László Arénában zajlott lovas rendezvényre.
Gondolták, nem tudni, nem
terjed-e idáig a gonoszság. A
brüsszeli riadalom óta mindig
az jár az eszemben, mennyivel
másabb volt ott is a hangulat
ezelőtt.
1987-ben voltam a családommal ott. Nyüzsgő, de békés város.
Megnéztük a nevezetességeket,
amiket az útikönyvekből olvasva
megtaláltunk. Majd a könyvet
letettük, s míg időnk engedte,
tovább sétáltunk, csodáltuk a vá-

niuk, s az év végéig képtelenek e feladatot teljesíteni, a
határidő kitolódik. Legkésőbb a gázmérők aktuális
cseréjekor végzik el az ellenőrzést. A fogyasztóknak
további kötelezettségük az
ügyben nincs.

ros szépségét. Egy óriási épület
elé értünk - kívülről különleges,
a bejárat nyitva, hát besétáltunk.
Felmentünk az első emeletig.
Nem találtunk magunknak
semmi érdekeset így visszasétáltunk. Senki nem kérdezte
tőlünk miért mentünk be, mit
keresünk. Később fellapoztuk
az útikönyvet, s képről könnyen
be tudtuk azonosítani, hogy a
NATO központban jártunk.
Úgy gondolom, most nem tehetnénk meg ugyanezt.
Varga László

HIRDETMÉNY
Hivatkozással a 32/2014.(04.15.) számú határozattal jóváhagyott Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.5 pontjában foglaltakra tisztelettel tájékoztatom
Izsák Város Lakosságát, hogy

2015. december 24. napjától (csütörtök)
2016. január 3. napjáig (vasárnap)

a Polgármesteri Hivatalban általános igazgatási szünet lesz és ennek megfelelően
az ügyfélfogadás szünetel.
Haláleset bejelentését a 20/511-4500 telefonszámon lehet megtenni.
Köszönöm megértésüket és kérem a leírtak tudomásulvételét.
I z s á k, 2015. december 11.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Az év utolsó hónapjában mérleget
vonhatunk gazdálkodásunkról, a
kiforrt újborok mellett számvetésre is időt szakíthatunk. Ez évben
az ötéves állami minősítés lejárt,
ezért a két szövetkezet vezetőségének döntése alapján az izsáki
és helvéciai szövetkezések tagjai
év közben új szövetkezetet hoztak
létre Helvécia-Izsák Térsége Szőlő-és Bortermelőinek Mezőgazdasági Szövetkezete címen. Ezért is
szokni kell az új cég nevét, aminek
igazi előnyét az állami minősítés
után érzékelhetik majd tagjaink.
Kérjük azon tagjainkat, különösen is a fiatal gazdákat, akik
szőlőértékesítés hiányában még
nem rendezték az idei év jelentési
kötelezettségét, jelentkezzenek
személyesen, telefonon, vagy emailban a szövetkezetnél, vagy
annak elérhetőségén.
Egyre keresettebb a magyar bor a
külpiacokon jelzi az MTI. Magyarország az idén az első fél évben
349 ezer hektoliter bort exportált,
5,2 százalékkal többet, mint egy
évvel korábban; az elsődleges
kereskedelmi partnerek továbbra
is az európai országok, de folyamatosan bővülnek az Európán kívüli
eladások is.
A Földművelésügyi Minisztérium (FM) az MTI megkeresésére
ismertette, az export értéke az
első hat hónapban 40 millió eurót
(mintegy 12 milliárd forintot) tett
ki, 9,2 százalékkal haladta meg
az előző év azonos időszakét. Az
értékesítés átlagára egy év alatt
3,8 százalékkal, literenként 1,11
euróról 1,15 euróra emelkedett.
Magyarország legjelentősebb
exportpiacai az idei év első hat
hónapjában: Németország (7,3
millió euró), Csehország (6,4 millió
euró), az Egyesült Királyság (6,1
millió euró), Szlovákia (4,4 millió
euró) és Lengyelország (1,5 millió
euró) voltak. Az öt legjelentősebb
célpiac értékben a teljes export értékének 64,2 százalékát tette ki.
A Földművelésügyi Minisztérium
2013 óta nyújt támogatást a földrajzi árujelzővel rendelkező, illetve
borszőlő fajtájának jelzésével ellátott boroknak harmadik (unión
kívüli) országokban történő megismertetéséhez és promóciójához.
Egy - legfeljebb három évig tartó
- programra legalább 25 ezer
(mintegy 7,5 millió forint), legfeljebb 250 ezer eurónak (mintegy
75 millió forint) megfelelő forintösszegű támogatás igényelhető. A
2015-ben másodszor meghirdetett
pályázaton 25 pályázó indult, és
12 pályázat nyert. A pályázók
több mint 2 millió euró (mintegy
600 millió forint) támogatással

valósíthatnak meg borpromóciós
programokat 2015-2017 között,
elsősorban Kanadában, Kínában,
Svájcban és az Amerikai Egyesült
Államokban.
Az elmúlt években a magyar
borok külföldi eladása mind
mennyiségben, mind értékben
folyamatos növekedést mutat,
a 2014-es adatok az előző évit
több mint 5 százalékkal haladták
meg. Magyarország elsődleges
kereskedelmi partnerei az európai
országok, de folyamatosan bővülnek az Európán kívüli eladások is
- közölte a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa.
Tavaly a teljes borexport 90 százaléka irányult az Európai Unió
országaiba, a legtöbb magyar bort
importáló Európán kívüli ország
pedig Kína volt, 2013-hoz képest
mintegy 10 százakkal, mintegy
100 000 literrel nőtt az ott értékesített bor mennyisége.
Nem mindegy a kiszerelés. A
palackos borok exportja 47 százalékkal nőtt, míg a hordós boroké
20 százalékkal csökkent az előző
évhez képest, így a fehérek részesedése 39, míg a vörösboroké 58
százalékkal emelkedett a bázishoz
képest.
Az árakat tekintve az összmennyiséghez hasonló növekedés
tapasztalható. Ez a növekedés tükrözik az elmúlt évek törekvéseit,
és a marketingforrások megfelelő,
az eddigieknél megfontoltabb
felhasználását - tájékoztatott a
HNT.
Az FM felhívta a figyelmet, hogy
az ágazatot érintő egyik fontos
programja a Nemzeti Borkiválóság Program. Ennek meghirdetésével a szaktárca célkitűzése a
magyar bor egységes arculatának
megteremtése, országimázs formáló jelentőségű. Emellett az
Országkóstoló Program szintén
jelentős, mivel egy éven át - ciklikusan ismétlődő módon, évente
- lehetőség van, az angol-magyar
nyelvű kiadványok útján, a szakembereket és fogyasztók széles
körét megismertetni a legkiválóbb
magyar borok értékeivel mind bel, mind külföldön.
Minden kedves tagunknak ez
úton is kívánunk, áldott, békés karácsonyt, boldog újévet, pihentető
télidőt, erőt gyűjtve a következő
termelési év munkáihoz.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, telefonon, vagy
interneten is (aranysarfeher@svnet.hu) kereshetnek bennünket. A
www.aranysarfeher.hu weblapon
is igyekszünk friss információkkal
segíteni tagjaink tájékozódását.

Vezetőség

A Szelek Szárnyán Lovas Turisztikai Központ
köszönetét fejezi ki mindazoknak akik 2015.
évben igénybe vették szolgálatatásaikat.
Áldott ünnepeket kívánnak eddigi és leendő
vendégeinknek!
2016-ban is sok szeretettel várják
a kikapcsolódni vágyókat!

IZSÁKI Hírek
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Izsák karácsonyi csemegéi 2015
Pál Karácsonyi fonott kalácsa
(igazi, ízletes hagyományos
foszlós kalács), Mezeiné Fejszés Zsuzsanna Havas Himalája elnevezésű (formás
és nagyon finom süteménye),
valamint a legfiatalabb résztvevő Langó Csenge Shrek
szelet elnevezésű (különlegesen finom mandulás töltésű)
szeletei kellemes ízélményeket adtak a főtéri karácsonyváróknak, hiszen valamennyit

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...sokak előtt ismert a közmédia jótékonysági műsorának, „Jónak lenni jó” szlogenje,
amely ilyenkor karácsony táján különösen aktuális. Ezzel a rövid, lényegre törő és nagyon
igaz gondolattal nyilván mindenki egyetért. A napi
gyakorlatban azonban nem is oly ritkán kiegészülhet
ez a „lenne” szócskával. Vagyis jó lenne jónak lenni,
de nem mindig sikerül. Gyarlóságaink, figyelmetlenségeink, kényelmességünk bizony rendre meg tudnak
akadályozni bennünket a jóra törekvéseinkben.
Gondolom, az is felmerül sokakban, hogy mit is jelent
jónak lenni. Mert mint minden, ez is viszonylagos
lehet. Például, aki állandóan kötekedik, terrorizálja
környezetét, s egyszer csak nem teszi, részéről ez már
jó cselekedetnek tűnhet. Míg, aki állandóan segít, s
tényleg igyekszik jónak lenni, könnyen találhatja magát szembe azzal, hogy tőle még többet várnak, vagy
remélnek.
Gondolom, ilyenkor karácsonyra készülődve sokaknak jut eszébe, hogy tényleg jó lenne jobbá válni. Még
azoknak is, akik egyébként egész évben igyekeznek
úgy élni, hogy inkább segítsenek, mint sem ártsanak
másoknak. A szándék, a törekvés már egy jó út kezdetét
jelentheti, hiszen a megvalósítás kinek-kinek a saját
döntésén múlik. Nyilván felvethető, hogy e döntések
útjában mik állnak, s mennyire képesek ezek törekvéseinket akadályozni, de ha erős szándék munkál
bennünk, bizonyosan eredményre juthatunk. No nem
azonnal és teljesen, de fokozatosan eljuthatunk odáig,
hogy legalább magunk úgy érezhessük, hogy jó irányba
léptünk egyet.
Gondolom, a jóság mellé a legtöbben rögtön odatársítják a szeretetet is, hiszen e nélkül nehéz lenne tényleg
jónak lenni. A szeretetről nagyon helyesen mondják,
hogy ez az, amiből minél többet adunk, annál több lesz
belőle nekünk is. Nem fogy, hanem szaporodik, ha nem
fukarkodunk vele. Nyilván sokan megtapasztalták már,
hogy egy-egy szeretettel tett gesztus, legyen az bármily
apróság, milyen jól tud esni adónak és kapónak egyaránt. Ahogy azt is megtapasztalhattuk már mindannyian,
hogy szégyenlősségből, sutaságból, vagy csak azért,
hogy nehogy már gyengének látszódjunk, kihagytunk
kínálkozó alkalmakat. Amiket akkor sajnálunk igazán,
amikor már pótolhatatlanok lettek, mert elveszítettük
azt, akinek adnunk kellett volna.
Gondolom, aki mindezekről tényleg mélyen elgondolkodik tudja, annak, hogy valaki felé szeretettel
forduljunk nem lehet feltétele, hogy tőle is hasonlót
kapjunk, várjunk el. Még akkor sem, ha alapvetően így
„működünk”. Könnyű azokat szeretni, akik minket is
szeretnek. Az igazi „tett” az, ha olyanok felé fordulunk
szeretettel, akiktől esetleg nem ilyet kapunk.
Gondolom, sokan hiszik és vallják, hogy karácsony
legnagyobb üzenete a szeretetet. Jézus úgy jött e földre,
hogy feltétel nélküli szeretetet hozott és hirdetett az
embereknek. Ha végre követnénk példáját, ugye mily
szép is lehetne a világ...

A főtéri adventi gyertyagyújtás alkalmából ismét
megkóstolhattunk néhány
karácsonyi finomságot. Idén
öten mutatták meg, hogy
náluk karácsonykor milyen
édességek kerülnek az asztalra, vagy éppen a karácsonyfa
alá. A második gyertya meggyújtásakor Gellér József és
családja lepte meg a főtéri
adventi koszorú köré sereglőket egy gyönyörű mézeskalács
kompozícióval, melyben kis
téli tájat, életképet mutattak
be mézeskalácsba formálva.
Alkotásuk nemcsak szép volt,
hanem finom is, erről a gyertyagyújtás végén a jelenlévők
is meggyőződhettek, hiszen
megkóstolhatták alkotásukat.
A harmadik gyertyagyújtás
alkalmával négyen mutat-

ták meg egy-egy karácsonyi
süteményüket. Seres Ágnes
Karácsonyi mézes zserbója
(finom ízekkel, szép karácsonyi motívumokkal), Bimbó

meg is kóstolhattuk. Köszönet
nekik, hogy süteményeikkel
és odaáldozott munkájukkal
még szebbé tették közös karácsonyvárásunkat!

Ajándékozzanak
izsáki könyveket
karácsonyra!

Megvásárolhatók
a HOLSZA TRAFIKBAN,
ahol egyéb szép
ajándékokkal
is várják a vásárlókat.

Kiadó
üzlethelyiség
a főutcán!

Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben (volt virágbolt).
40 négyzetméter + raktár + mosdó + udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik
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Az Irgalmasság Szentéve
A Katolikus Egyházban 2015.
december 8-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén megkezdődött
az Irgalmasság rendkívüli szentéve, ami 2016. november 20-án,
Krisztus király ünnepén fejeződik
be. Kéri a Szentatya, hogy ebben
a szentévben ne csak Rómában,
hanem minden helyi egyházban
nyissák ki a szentévi kaput, ami
ebben az évben úgy áll előttünk,
mint az „Irgalmasság kapuja”. A
most következő sajátos esztendő
rendkívüli szentév lesz. Az első
szentévet VIII. Bonifác pápa
hirdette meg 1300-ban. Ez lesz
a 31. szentév az egyház történetében. Az egyház hagyománya
szerint rendes szentévet minden
25. vagy 50. évben tartunk. A
legutolsó szentév 2000-ben volt.
Ezt jubileumi szentévnek is neveztük, mert a megváltó Jézus
születésének kétezredik évfordulójára emlékeztünk. Rendkívüli szentévet akkor szokott
meghirdetni a pápa, ha úgy látja,
hogy az a keresztény nép lelki
megújulását elősegítené. Eddig
csak két rendkívüli szentév volt,
1933-ban és 1983-ban, amikor
Krisztus megváltó halálának évfordulóját ünnepeltük. A szentév
kezdetének látványos eseménye
a római Szent Péter Bazilikában
az Irgalmasság kapujának a
megnyitása. A szentévi kapu, illetve annak megnyitása ősi bibliai
képet idéz. Jézus, úgy áll előttünk
a bibliában, mint a jó pásztor, aki
egyúttal ajtónak mondta magát,
amelyben a hozzátartozó juhok
ki- s bejárnak (vö.Jn 10,1.9). Tehát csak akkor boldogulhatunk,
csak akkor juthatunk el földi és
az örök boldogságára, ha a hit és
a keresztség által Jézus Krisztushoz kapcsoljuk az életünket.
Azt is tudjuk, hogy Jézus Péterre
bízta országa kapujának (a mennyei Jeruzsálemnek) kulcsát. Az
egyház tehát jogosan használhatja ezt a képet: a szentévi kapu
„Jahve kapuja”, hogy az igazak

lépjenek be rajta (Zsolt 118,19).
Ez a kapu tehát jelkép, a megtisztulásnak, a megtérésnek, életünk
megváltoztatásának szimbóluma.
Ferenc pápa a szentévi kaput következetesen úgy emlegeti, mint
az Irgalmasság kapuját, mert azt
szeretné, hogy a Szentév által,
az Irgalmasság kapuján való
áthaladás által megerősödne
bennünk az irgalmas Istenbe
vetett hit. A pápa az Irgalmasság
arca kezdetű bullájával hirdette
meg a Szentévet, és ebből a
dokumentumból tudjuk, hogy
a „mindennapjainkban éljük
meg az irgalmasságot, mely az
Atyától szüntelenül árad felénk
(25.p.), és a Szentatya vágya az,
hogy mindenkihez – hívőkhöz
és távol állókhoz is – jusson el
az irgalmasság balzsama” (5.p).
Az Egyház napjainkban határozottan érzi a sürgetést, hogy
hirdesse ezt az irgalmasságot,
amely a Szentatya szavai szerint
„az evangélium dobogó szíve”. A
pápa szerint „ott, ahol az egyház
jelen van, ott nyilvánvalóvá kell
válnia az Atya irgalmasságának”
és „bárhol, ahol keresztények élnek, mindenkinek az irgalmasság
oázisára kell találnia”. Nem véletlen, hogy a jubileumi év mottója a
következő: „ Irgalmasok, mint az
Atya”. A Lukács 6,36 alapján ez
az esztendő majd állandóan arra
biztat bennünket, hogy legyünk
irgalmasok, mint Isten, a mi
mennyei Atyánk. Ferenc pápa
azt akarta, hogy december 8-án
kezdődjék a Szentév, mégpedig
azért, mert ez a nap egybeesik a
II. Vatikáni zsinat lezárásának
50. évfordulójával. A Szentatya
szerint ezzel a zsinattal új korszak kezdődött el az Egyház
életében. Az egyház „kilépett
egy új világba, hogy hirdesse az
evangéliumot, ahogyan XXVIII.
János mondta: „az irgalmasság
orvosságát használva, ahelyett,
hogy a szigor fegyverét ragadta
volna magához”. Dolhai Lajos

Ferenc pápa imája az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok
legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged
lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz
rabságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert
a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak.
Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten
ajándékát!”
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által mutatja meg.
Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt
és megdicsőült Uráé.
Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva,
hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban
és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy
Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.
Küldd el Lelkedet, és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy
az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad
megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a
börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak
pedig adja vissza látásukat.
Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled,
aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké. Ámen.

Református múltunk 76.

1819. március 6. Oskolai visitálás alkalmatosságával, fel
olvastatott Tiszteletes Bernát
György Tractualis Curator
urnak levele, melyben közli
a Fő Tiszt. Felsöbbség által
Seniorságra candidáló Tiszt.
személyeket, kik közül a voksok
töbsége által választatott Nagy
Tiszt. Tot István Prosenior úr,
és ezen választás Ttes. Curator
urnak megküldetett.
1819.Március. Canonica Visitatiot tartván Nagy Tiszt. Tot
István és Császári Losy Pál
urak. A Rector ellen már az
Eklésiai Gyűlés alkalmatosságával tétetett panasz, most
megujjitatott, melyre nézve ő
szorgalmatosságát fenyíték tartásra, s kötelességeiben való hív
eljárásra intetett. Viszont az
elöljárók figyelmeztették arra,
hogy /az Elöljárók/ az Oskolát
gyakran látogassák, minden
hónapban egy kis exament
tartsanak a speciment mindig
elkérjék; így a Tanító is ezáltal,
mintegy kénszerittetik, hogy a
Consistorium rendelése szerint
tanitsa rendre a tudományokat
és szorgalmatos légyen.
Minthogy Tatárné bába, a m.n.
Vármegye bábájától hibásnak
ítéltetvén letétetett, a Földes
urasághoz fojamodott, és az
uraság néki megengedte, hogy

ezután is menjen akárkihez, ha
hivattatik; az Elöljáróság megkérdezte a Canonica Visitatiot
mi tévő légyen, nem akarván
az uraság ellen is tselekedni,
de bábának sem akarván meg
tartani Tatárnét, a kinek ezen
vétkes tselekedetin kívül is,
több hibás tselekedetei voltak.
E mellett, a szülő asszonyokkal keményen bán, szót nem
tartó. A Canonica Visitatio azt
hagyta meg az Elöljáróságnak,
hogy ne tegyen ugyan az uraság
ellen semmit, és engedje meg
hogy Tatárné menjen akihez
hivattatik. De az Elöljáróság
éljen a maga jogával és tegyen
maga más bábát, és ha lehet
kettőt, mindhogy Pápista is
kettő van.
A Parochiális Ház építése felöl
valo gondolkozása az Elöljáróságnak elő terjesztetett, és a
Canonica visitatio által helyben
hagyatott, és egyszersmind
serkentettek az Elöljárók, hogy
minél hamarébb lehet építtessenek.
1819.Április 7. A Ketskeméti
égettek számára élelembéli
segedelmet proponálván a Prédikátor, rendelődött, hogy az
egyházfi el fogja járni a Tehetősebbeket, előre ki hirdettetvén a
Prédikátor által, a fent említett
tzélra való adakozás, és a mi bé

A várakozás minősített idejében böngészve ezeket
a sorokat, láthatjuk, hogy a kétszáz évvel ezelőtti
világ sem volt „jobb világ”. Isten népe a hétköznapi feladatok, kihívások, a világ uraságainak
hatalmaskodásai, emberi fegyelmezetlenségek és
aljasságok, csapások között kereste Ura vezetését.
Az idők végén különösen is felértékelődik a bibliai
hosszútűrés, vagy magyartalan kifejezőkészséggel:
„az alulmaradni tudás” készsége. Mindezeket abban

gyül, azonnal bé küldődjön.
Fel olvastattak a közelebbi
visitatio actái, melyek következésében a bábaságra magokat ajánlók közzül az Eklésiai
Elöljáróság nagyobb részéröl
választatott bábának Szabó
Áronné, különösen abból a
tekintetből, hogy szotartó és
mértékletes, sem bort, sem
pálinkát nem iszik, de minekelőtte behivattatnék, minthogy
most erre nints is idő, meghagyatott a Curátornak, hogy
vele e részben értekezzen, azt
mondván némellyek, hogy talán
ha Tatárné is fojtatja a bábaságot, ugy ez fel nem vállalja,
és kitudakozván az Eklésiai
Elöljáróságnak referáljon.
1819. Április 10. Gyülvén az
Eklésiába 20 Mérő élet, mely
is 4 véka hijján mind búza
volt, a Ketskeméti égettek
számára, még az nap bé küldetett. Deputáltatván az által
adásra Cséplő János Elöljáró,
az is reá bizodván egyszersmind, hogy járjon végire, mibe
van a dolog a Forgáts János
Testamentumának nézve, és
ha a Successorok készek az
egyességet meg állani és fizetni,
vegye fel a már másszor ajánlott
summát és hozza el. (P.IV.:
70-71.ol.)
közli: Nagy Árpád

a reményben viselve, s közben törekedve a tőlünk
telhető legjobbra – hiszen ebben Jézus útmutatást
ad -, hogy az Úr közel van, hamarosan visszatér,
mindent isteni Igazsággal helyreállítva. Akciós
– szemvakítós ünnepi készülődéseink közepette
erről nehogy megfeledkezzünk, mert jónak tűnni
lehet, hogy jó, de nekünk igazzá kell lennünk, hogy
az örök Élet ajándékát átvehessük! Jézus segítsen
mindnyájunkat, mind Nyájunkat! 		
-na-

Gyülekezeti hírek
- December 23-án (szerda), 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentisztelet
- December 24-én (csütörtök), 15 óra: gyermekek Karácsonya a
templomban
- December 25-26-án, 10órától: ünnepi istentiszteletek. Délutáni istentisztelet
nincs !
- December 25-én, 13.30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet
- December 31-én (csütörtök), 16.00: Óévi istentisztelet.
- Január 1-jén (péntek), 10.00: Újévi istentisztelet.
- Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartói járulékaikat,
sírhely-megváltásaikat ne mulasszák el rendezni. Csak azoknak tudunk
díjainkból kedvezményt biztosítani, akik rendszeres egyháztagjaink; a közös
teherviselésből kiveszik a részüket! Köszönjük!
- Köszönjük a Feltámadunk Alapítvány számára felajánlott adó 1%-at. A 2014.
évi adófelajánlások nyomán az Alapítvány 20.285Ft. támogatást kapott, mely
összeget a református temető karbantartására használjuk fel. Isten fizesse!
- Amint láthatják a Testvérek, a templom külső felújításának harmadik évi
üteme is elkészült (torony felújítása). A templom közvetlen környezetének
rendezése azonban még tart. A jövő esztendőben a templom oldalában lévő
parkoló kialakítása a feladatunk. Várjuk erre a célra is az adományokat, s az
idei ütemterv lezárásához is még néhány ezer forint önrész szükséges.
Köszönjük az áldozatkészséget!
- Minden Krisztust hívő, jóakaratú embernek áldott Karácsonyt és Újesztendőt
kívánunk!
Isten, áldd meg a magyart!
Az Izsáki Református Egyházközség számlaszáma: 52500130 – 11053019
Rónasági Takarékszövetkezet.

IKEM hírek
- Köszönjük az Izsák és
Környéke Erdélyi Magyarok
Egyesülete számára felajánlott adó 1% -at. A 2014. évi
adófelajánlások nyomán az
egyesület 90.662Ft támogatást kapott, mely összeget az
egyesület rendezvényeinek
költségeire fordítottunk.
Isten fizesse!
- Január 1-én (péntek), 15
órakor koszorút helyezünk
el a Bocskay emlékkopjafánál, Bocskay István fejedelem születésének 459.
évfordulóján. Szeretettel várunk minden megemlékezni
szándékozót!
- „Vándor székely reménységét, Jézus áldd meg Erdély
földjét!”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik, drága szerettünk
Hajma Ildikó
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, mély fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család
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Ünnepváró
Az adventi koszorú története

Saját készítésű ajándékok karácsonyra
A karácsonyi ajándékozás
időnként komoly fejtörést
okoz, pedig némi ötlettel saját magunk is készíthetünk
olyan ajándékokat, melyek
személyességükkel igazi örömöt okozhatnak a megajándékozottnak. Néhány ilyen
elfogyasztható ajándékötletet
olvashatnak az alábbiakban.
Gyümölcskosár aszalt
gyümölcsökből és olajos
magvakból

Karácsonyi trüffelgolyók
kosárkában
vagy dobozban

Izsákon immár nyolc éve gyúlnak fel a közös adventi koszorú fényei
1838-ban Johann Heinrich
Wichern protestáns lelkész
megalapította az első gyermekotthont Hamburgban,
s naponta istentiszteletet
tartott az ott élő kisgyermekeknek. A ház egyik termébe
hatalmas csillárt készíttetett
kocsikerékből, és minden
istentisztelet alkalmával egyegy gyertyát tűzött rá. A
keréken 23 gyertya volt, ami
a karácsony előtti napokat
jelölte, kifejezve a Megváltó

születésének évfordulójára
való várakozást. 19 piros
gyertya jutott a hétköznapokra, négy fehér gyertya a
vasárnapokra.
1860-ban Berlin-Tegelben
született meg a gondolat,
hogy fonott fenyőkoszorúval
helyettesítsék a kocsikereket,
és a 24 gyertya helyett csak
négyet tettek rá, amelyek a
négy adventi vasárnapot jelképezték. Így már elég kicsi
lett ahhoz, hogy a polgárok

lakásában is helyet kapjon
és széppé tegye az ünnepi
várakozást.
Az első világháború után
Németországban már minden családnál volt adventi
koszorú, s lassan a katolikus
keresztényekhez is eljutott a
szokás. Az 1950-es évek óta
már Európa-szerte általánossá vált egy-egy gyertyát
meggyújtani a koszorún a
karácsony előtti négy vasárnapon. Magyarországon főleg
a második világháborút követő időben vált szokásossá az
adventi koszorú készítése.
A hagyomány szerint három
lila és egy rózsaszín gyertyát
helyeznek el a koszorún. A
lila szín a bűnbánatot és a
megtérést, a rózsaszín pedig
a bűnbocsánatot és a közelgő
ünnep feletti örömöt jelképezi. Az advent során ugyanis
ugyanúgy önmegtartóztatással, bűnbánattal készülnek
a keresztények a közelgő
karácsonyra, mint tavasszal
húsvétra. A koszorú négy
gyertyája közül – a meggyújtás sorrendjében – az első, a
második és a negyedik lila,
míg a harmadik rózsaszín.
A négy vasárnapból a harmadik kis szünetet jelent az
önmegtartóztatás közepette,
ekkor a küszöbön álló ünnep
fölött érzett öröm kerül előtérbe. Ezt fejezi ki a rózsaszín
gyertya.
Manapság többféle adventi
koszorú készül. A gyertyákat vasárnaponként gyújtjuk
meg, minden alkalommal
eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő
fényt, amely a várakozónak
Karácsony közeledtét, Jézus
megszületését jelzi.

gyük a hűtőbe, és hagyjuk
érlelődni.
Hogy az ízek is kellőképp
összeérjenek, és egy darabig
még fogyasztható is legyen,
érdemes az ajándékozás előtt
kb. egy héttel elkészíteni,
mert egy hónapig áll el hűtőszekrényben. Átadás előtt
díszítésként a tetejére rafiával
vagy kötözőszalaggal karácsonyi anyagból kivágott kör
alakú darabot erősíthetünk.
Kartonból gyárthatunk hozzá
ajándékkísérőt, melyen feltüntethetjük a hozzávalókat és azt
is, hogy mikor készítettük.

Hozzávalók: aszalt gyümölcsök (szilva, sárgabarack,
meggy, áfonya, füge, mazsola, datolya), olajos magvak
(törökmogyoró, dió, kesudió,
mandula), egy alacsony karimájú tál bambuszból vagy
fából, vagy egy kis peremű fonott tálka, frissen tartó fólia
Elkészítés: A gyümölcsöket
és a magvakat helyezzük el
ízlésesen a tálkán, szorosan
egymás mellé. Mutatós lesz
például kisebb körökbe rendezve, párhuzamos csíkokban, azonos középpontú, egyre növekvő körökbe sorjázva,
de csak úgy össze-vissza téve
is tetszetős végeredményt kapunk. Ha kreációnk kész, már
csak annyi a dolgunk, hogy
a tálat átlátszó frissen tartó
fóliával egy rétegben szorosan
körbetekerjük.
Az eredmény egy színpompás, gusztusos gyümölcsös
tálka, mely jól mutat a karácsonyi asztalon és persze
remek ajándék.
Sajtdarabok fűszeres
olajban
Hozzávalók: sajt (pl. kecskesajt, feta, juhsajt), olívabogyó, egy kis ág friss rozmaring, bazsalikom és kakukkfű,
fokhagyma, bors, olívaolaj,
egy jól záródó, formás üveg
Elkészítés: A sajtot kisebb
darabokra kockázzuk, a fűszerekkel, egész fokhagymákkal
és olívabogyókkal egy tetszetős üvegbe helyezzük, majd
végezetül színültig öntjük
olívaolajjal. Jól zárjuk le az
üveget, majd pár napra te-

Hozzávalók: 1 dl tejszín, 2
teáskanál őrölt fahéj, 6 evőkanál akácméz, 30 dkg magas
kakaótartalmú étcsokoládé,
5 dkg vaj, kevés reszelt narancshéj, pár csepp rum vagy
narancslikőr (ha gyerekeknek
készül, helyettesítsük néhány
csepp narancslével), celofán,
kötözőszalag, egy kisebb kosár vagy doboz
Elkészítés: A tejszínt a mézzel és a fahéjjal összemelegítjük, majd a csokit, a vajat, a
narancshéjat és a likőrt hozzáadva kikeverjük. Néhány
órát szobahőmérsékleten állni
hagyjuk, majd golyókat formázunk belőle és kakaóban
vagy fahéjban megforgatjuk.
A kész trüffelgolyókat csomagoljuk egyenként celofánba,
és szalaggal vagy masnival
kössük meg a tetejét. A kis
„csokicsomagokat” helyezzük
kosárba, fémdobozba vagy saját készítésű papírdobozba.
Aromásított kávé
Hozzávalók: őrölt kávé, illatos őrölt fűszerek (fahéj, szegfűszeg, gyömbér, kardamom,
ánizs, szerecsendió), egy jól
záródó, tetszetős üveg
Elkészítés: A kávét vegyítsük
el a fűszerekkel: 3 teáskanál
kávéhoz adjunk kb. negyed
kávéskanálnyi fűszerkeveréket. Az illatos elegyet öntsük
az üvegbe, és díszítsük az
előzőekben írt módon.
Veróczky-Őri Magdolna
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Ünnepváró
Fekete István
A két szánkó

Hogy miért kellett nekem az
a második szánkó, most már
pontosan nem is tudom, de
valószínűleg a nagyravágyás,
az elsőség kívánása volt a fő
ok; és – talán – az is, hogy
az árjegyzékben megláttam
azt a furcsa alakú, magas
lábú szánkót, amelyen egy fiú
lovagolt bojtos sapkában. A
mérhetetlen sebességet pedig
a fiú nyakában lógó sál repülése mutatta.
Nagyon tetszett!
Persze, nem a sál, ami falunkban ismeretlen jószág
volt, hanem a szánkó repülésének valósága, ami mellett elbújhatna Puska Ödön
saját gyártmányú, alacsony
szánkója is, ezzel pedig sokat
mondtam.
Néztem a képet, gondterhelt
fejem tenyerembe hajtva és
– mint már annyiszor – oda
lyukadtam ki, hogy ebben
a sorsdöntő kérdésben nem
segíthet más senki a világon,
egyes-egyedül Görbic Pista
bácsi.
Odakünt szakadt a hó, hordta a szél, és Pista bácsit meg is
találtam az istállóban, amelynél kellemesebb helyet ilyen
sorsdöntő kérdések elintézésére el sem tudtam képzelni.
A lovak halk őrléssel rágták
a zabot, a tehenek gondosan
kérődztek, és a pipafüst úgy
szállt a szénaillat felett, mint
a vágy és a fantázia megfoghatatlan madara.
– Idenézzen, Pista bácsi!
– és mutattam a száguldó
gyereket.
– Jól megüli… – nézte az
öreg a képet –, nem is tudom,
hogy tud az a gyerek rajta
megmaradni.
– De a szán! Pista bácsi…
Látja, mint a szél…
– Látom hát, de én igaziban

szeretném látni, hogy eszi le
a fene róla.
Ezen a kritikán nagyon elkeseredtem – zörögve reszketett
kezemben az árjegyzék –, és
Pista bácsi már értette arcom
ilyen elborulását. Kiment a
szerszámoskamrába, én pedig
felrohantam a házba, hogy a
szükséges engedélyt a szánkógyártáshoz megszerezzem.
Esett a hó akkor két napig,
és két nap alatt elkészült a
gólyalábú új szánkó. Olyan
lett, mintha egy fejőszék alá
talpakat vertek volna. De ott,
az istállóban nagyon kényelmes ülés esett rajta.
– Remek! – mondtam.
– Az – helyeselt az öreg –, ha
ezen ki nem töri a nyakát, akkor már az életben nem töri ki.
Apámnak azonban nem voltak
ilyen aggályai.
Kissé mintha elmosolyodott
volna, aztán megjegyezte,
hogy ők most elmennek az
erdőre fáért, és ha netán mégis
kitörném a nyakam, hát haza
ne merjek jönni…
Én tehát két szánkóval vonultam ki ebéd után ispánék
kertje mögé, ahol már kellően
ki volt síkosítva a domboldal,
és messziről hallatszott a serdületlen ifjúság visongása.
Megérkezésem először csendes közbámulatot és – később,
be kell vallanom – közderültséget keltett.
– Ki csinálta ezt a rondaságot? – kérdezte Ödön, mire
Berta Jancsi azonnal mellém
állt, mert Jancsi mindig és
mindenütt az ellenzéket képviselte.
– Az igaz, hogy nem szánkó
– mondta –, hanem fakutya,
de majd meglátjátok, röpül,
mint a szél. Na, eredj, Pistai
Ezek után nyeregbe ültem, és
noszogatva kissé a fakutyát

Karácsonyi ajándék
Hozd: messzelátó szemem fényét,
a fényt keresők békességét,
erőt, mi él, hat, és örök,
állások, s forgások között
izzó fényt, amely magot keltet,
tőled sugárzó mély szerelmet.
Az irányodnak bölcsességét,
a nagy egésznek töredékét,
tudni, és tanítani szórni,
lelkek mélyére lehatolni,
s, ha visszamegyek, mikor győztem,
számon kérve ott állsz előttem,
add, hogy mondjam, semmit se hoztam,
mert mit rám bíztál, szétosztottam.
Magyar Gyuláné

valóban röpültünk. A keskeny,
rövid talpak azonnal direktbe
lendültek, és már a diadal
sustorgott fülem mellett a
szédítő rohanásban, amikor
a szánkó egyszerűen kiment
alólam, de külön is elég gyorsan leértünk.
– Meg kell szokni – mondtam,
és megkerestem kabátgombjaimat, amelyek lemaradtak a
“röpülésben”…
De hát nem lehetett azt a
furfangos szerszámot megszokni, és amikor már tizedszer
is hason érkeztem a célba,
szégyen ide, szégyen oda, átültem a régi szánkóra, amely
megtűrt magán, a “fakutyát”
pedig félrelöktem.
– Megpróbálhatom, Pista?
Ezt Péter kérdezte, aki jó
barátom volt, talán legszegényebb gyerek a faluban.
Azonban napokkal előbb valamin összevesztünk, s most
ez a kérés a teljes kibékülést
jelentette.
Azonnal tele lett a szívem
melegséggel, de egy kis aggódással is, mert szerettem
Pétert, aki nem mindig volt
egészséges.
– Szívesen, Péter, de úgy
jársz, mint én.
– Megpróbálom.
Az első lemenetel neki sem
sikerült, de a másodiknál már
nyeregben maradt, és azután
egyre jobban, egyre gyorsabban és biztosabban repült a
szánkó, át a völgyön, és még
a túloldali dombra is messze
felfutott.
– Csoda – mondta Berta
Jancsi –, persze érteni kell
hozzá… Láttad Pétert? Nem
úgy ül rajta, mint macska a
köcsögszárítón…
Ettől egy kis irigység kezdett
felhőzni bennem.
– Add ide, Péter, azt a szán-

kót, majd én megmutatom…
– Lemehetek addig a másikkal?
– Nem. Várj…
Az irigység már komiszságba csapott át bennem, s az a
szánkó szinte megbokrosodott
alattam. Ment az erre, ment az
arra, néha megbillent, mintha
le akarna vetni, végül rászaladt valami vakondtúrásra,
amin nem volt hó, lefékezett,
s én, mint a hullócsillag…
Csúnyán megütöttem magam, s a keserű, irigy harag
úgy elöntött, hogy szinte fuldokoltam. Pórázra vettem a
két szánkót.
– Hazamegyek…
– Nem hagynád itt az egyiket?
– kérdezte Péter szerényen.
– Nem!
Elindultam hazafelé, fuldokolva a méregtől, megalázottságtól, nem tudom én,
még mitől, s a két szán úgy
kalimpált utánam, mint a
rossz lelkiismeret.
Késő délután volt már. Fázni kezdtem, egyre lassabban
mentem. Gondolataim fáradtan tisztultak, a szívem
hidegen vergődött, aztán nem
éreztem semmi mást, csak
nagy szomorúságot és szégyenkezést, hogy ostobán
és gonosz eszeveszettséggel
megbántottam szegény, beteg
barátom. – Megálltam.
A kertek alatt hideg füst
szállongott, a kenderkóró,
kukoricaszár és akácgallyak
ősi tűzhelyszaga s a garádok
alatt már az alkony bujkált,
mintha félne a nappaltól, de
félne az éjszakától is.
És ekkor letértem az útról,
ami hazafelé vezetett. Letértem, pedig semmi akarat nem
volt bennem, hogy máshova
menjek, mint haza, csak akkor, amikor Péterék kertjében

húztam már a két szánkót,
amelyek most már úgy jöttek
utánam, mint két jól nevelt
kutya.
A pitvarban senki, a konyhában sötétség.
– Rozi néni?
– Te vagy az, Pista? Gyújtom
a lámpát.
A lámpa fellobbant, s a fény a
fehér falakról lassan lecsúszott
a földre. Ott álltam, kezemben
az egyik póráz, s mögöttem a
megszelídült fakutya.
– A szánkót is behoztad?
– Be, Rozi néni, be… mert ezt
a szánkót én Péternek adom…
karácsonyra.
Sötét volt már, amikor hazaértem, csak a hó világított.
Apámék akkor rakták le a
fát.
– Hát a másik szánkó?
– Péteréknél hagytam. Péternek nincs szánkója…
Apám, kezében egy nagy hasábfával, megállt egy pillanatra, aztán – mintha eldöntött
volna magában valamit – feldobta a fát, és eligazította.
– Mire vársz? Eredj be, és
húzd le a csizmát. Gondolom,
hogy nézel ki…
Nem, azt még én sem tudtam,
hogy nézek ki, de nagyanyám,
amikor felém fordította a lámpát, azt mondta:
– Jézusmária!…apád agyonver…
Gyorsan levetkőztetett, s én
már csak az ágyból sóhajtottam ki:
– Nagymama, a kabátgombok
a nadrágzsebben vannak…
– Hát, tudod fiam, megérdemelnéd… és az orrod, Atyaisten, mi van az orroddal?
Másnap is ágyban maradtam,
és akkor éreztem, hogy én még
így összeütve, nyúzva, törve
nem voltam soha életemben.
De ilyen boldog se!

Ünnepváró italok nemcsak
felnõtteknek
Karácsonyi
puncs
Hozzávalók: 1 l frissen csavart
vagy 100 % - os narancslé, 5 dkg
cukor, 2 zacskó vaníliáscukor, 1/2
teáskanál őrölt fahéj, 1 narancs
húsa, késhegynyi őrölt szekfűszeg,
2,5 dl vörösbor.
Az egészet felmelegítjük, de nem
forraljuk! Melegen szervírozzuk.

Alkoholmentes
karácsonyi puncs
Hozzávalók: 1/2 l víz, 1 rúd fahéj,

Fahéjas joghurtital - nem
csak gyerekeknek

Hozzávalók: natúr ivójoghurt, 1
narancs, a alma, ízlés szerint méz
és fahéj.
Az egészet összeturmixoljuk,
majd szervírozzuk.

1 filter fekete teából főzött 1/2 l
tea, 1 l almalé, 3 narancs frissen
csavart leve, 2 citrom frissen
csavart leve, 10 dkg méz vagy 15
dkg cukor
Az egészet felmelegítjük, de nem
forraljuk! Melegen szervírozzuk.
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Ünnepváró
Luca-nap
Szent Lúcia jótékonykodó
szicíliai szűz, - hitéért mártírhalált halt Siracusában.
Névnapjához több népszokás
is kötődik, mint például a
„luca széke”, vagy az utána
következő napok időjárásának
figyelése, amelyek a következő
év hónapjaival kapcsolatos
előrejelzést mutatnak - hagyományok szerint.
Nincs adat arra, hogy a névnapokat hogyan helyezték el
a naptárba, de a mára jelölt
„LUCA”, amely név a LUX,
azaz a fény szóból alakult ki,
nyilvánvalóan a sötétség ellensúlyozására – a Juliánusznaptár szerint a leghosszabban sötét napnak jelölésére
szolgált. Luca-nap a 433 éve
bevezetett Gergely naptárban
is megmaradt, amely naptár
az oszmán térhódítás, reformáció terjedése és a nagy
vallásháborúk idején keletkezett azzal a céllal, hogy az
időtényező fontosságára hívja
fel a figyelmet, valamint az
ünnepek rendjét a naptárban
stabillá tegye.
Advent 3. vasárnapján vagyunk együtt, az ÖRÖM napján! Újra hálát adhatunk a
szép számú résztvevőért.
Csodálatos magyar nyelvünk
sokszínűsége és mélysége mutatkozik meg abban is, hogy a
részvétel szavunk nem csak
részt vevést jelent, de együttérzést is. Együtt vagyunk
most az év egyik legsötétebb
napján - a sötétben. Öröm a
sötétségben… Mindkettő egy
kis magyarázatra szorul.
Őszinte és igaz ÖRÖM lehet
bennünk amiatt, hogy élünk,
hogy láthatjuk egymást, hogy
tervezhetünk reménységgel
nem csak egy vallásos ünnep
beköszöntére számítva, de
közös összefogásunk által
egymást segítően az életben
maradásunkra is, ebben a
nem tudni, mit hoz–időben.
Öröm lehet bennünk, mert

van ígéretünk nem csak a
természet rendje szerint,
hogy a leghosszabban sötétséget mutató napok után a
fény ideje minden nappal egy
„tyúklépéssel” hosszabbodik,
de amiatt még inkább, hogy
az a Teremtő, aki úgy határozott, hogy a „sötétségből világosság ragyogjon” az emberek
életére, nem csak eltervezte,
megígérte, de véghez is vitte
ezt. /II.Kor. 4:6./ Azért lett
advent 3. vasárnapja az örömé, mert hitvalló őseink Szűz
Máriának afeletti örömére
emlékeztetnek, aki az angyal
köszöntése után így szólt:
„Magasztalja lelkem az Urat,
és az én lelkem ujjong Isten,
az én Megváltóm előtt, mert
rátekintett szolgálóleánya
megalázott voltára: és íme,
mostantól fogva boldognak
mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett
velem a Hatalmas, és szent
az Ő neve, irgalma megmarad
nemzedékről nemzedékre az
őt félőkön.”
A Krisztust uruknak tartó
keresztyén nemzedékek tagjai ennek még a mai, modern
korban is örülhetnek, - örülhetnének! Legyen bátorságuk
örülni!
A SÖTÉTSÉG-ről is beszéljünk egy keveset, nem olyan
szempontból, hogy földünk
forgástengelyének 23.5 fokos
dőlése miatt az északi félteke
félévenként kevesebb fényt
kap, hanem azért, mert az
ember belsőjének vizsgálati
eredményét látva szomorú
tényeket állapíthatunk meg.
El kell ismernünk, nem tagadhatjuk, mindenki önmagában
is megtapasztalhatja, hogy
nagyon keveredik bennünk
a jó és a rossz, az igaz és a
hamis, az adakozási készség
és a fukarság, a szeretet és
a közömbösség, a világos
látás és a korlátoltság. Mivel
mindannyian ebben élünk:

Újesztendő-köszöntő
Újesztendő
hajnala,
remény nyíló
ajtaja.

Mint az ősi
mérnökök,
munkálnak az
ösztönök.

Küszöbödön
zord fagy ül,
gyémánt foga
rád kövül.

Újesztendő,
rügyhozó,
arcod fénylik
mint a hó.

De a szív már
felfigyel,
jeleket fog
ezrivel.

Budai Kulcsár János

Színes történetek
- bizonytalanságban, kiszámíthatatlanságban, lelki sötétségben vagyunk, - részesei
vagyunk a sötétségnek, - és
ezt elismerve máris együttérzés születik bennünk egymás
iránt. Világosan látni önmagunk és egymás gondját- baját
- kereshetjük közösen azt is,
hogyan jutunk segítséghez. A
„Segíts magadon!” felszólítás
is csak akkor vezet célhoz, ha
elfogadod az igazi Világosságot. Sajnos Ő, - szeretetteljes
ajánlkozása ellenére – mára
már szinte megtagadottá vált
Európában! Ezért bátor döntés kell az Ő ajánlata elfogadásához, amely így szól: „Én
vagyok a világ világossága, aki
engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az
élet világossága!” - Az a Jézus
hagyta ránk ezt a lehetőséget,
aki kisdedként született, de
bűnön és halálon győztes Úrként ment el, - ítéletre való
visszajövetelét ígérve. Az Ő
világosságában járva segíthetünk egymásnak: a város
vezetése a lakosságnak és a
lakosság a város vezetőinek.
A Krisztus világosságában
lehetünk részvéttel egymás
iránt, meglátva és teljesítve
ki-ki a maga feladatát.
Van egy kontraszt, ami szinte
természetes is, hogy a legsötétebb napon várjuk, kívánjuk,
igényeljük legjobban, őszinte
szívvel a mindent megvilágító
és átvilágító FÉNYT! Vissza
kell térnünk a kezdethez, a
világosságot adó Jézushoz!
Nincs más esélyünk! Így életünk legsötétebb napjaiban is
lehet örömünk.
Kívánom szeretettel, hogy
történjen ez meg velünk ebben
az adventben és az ünnepben,
hogy igazán örvendezhessünk
Mária örömével!
Bérces Lajos képviselő
(Elhangzott a főtéri harmadik adventi gyertya meggyújtása alkalmából.)

Három híres ember
egyedi története
1./ Petőfiről beszélték a
debreceniek, hogy mikor ott
lakott, egy este bement a
Nagytemplomba karján egy
csinos fiatal lánnyal. Papot
keresett, hogy megeskesse
őket, de még aznap este.
Talált is egyet, aki még bent
volt a templomban. A pap
hivatalosan elmondta nekik,
hogy ennek rendje, módja
van. Ezt hivatalos időben,
leghamarabb másnap reggel
lehet megoldani, jöjjenek el
holnap reggel. Sándorunk
hiába erősködött, hogy ez
most lenne nekik nagyon
fontos, a pap hajthatatlan
volt, így kénytelenek voltak
mégis elmenni.
Állítólag az maradt meg a
köztudatban, hogy másnap
reggel nem jelenetek meg,
sőt azután sem.
2./ Voltaire nagyon vallásellenes volt, sokat bírálta,
sőt gúnyolta írásaiban a
korabeli egyházi vezetőket.
Ezért gyakran összeütközésbe került velük. Történ
egyszer, hogy amikor a város központjában társaival
beszélgettek, meglátta, hogy
a helyi plébános halad el
mellettük, aki az Oltáriszentséget vitte valahová.
Voltaire kellő tisztelettel
köszönt neki. Társai csodálkozva kérdezték: - Mi
történt veled? Kibékültél a
Jóistennel?
– Hát, köszönni köszönünk,
de nem beszélünk – válaszolta.
3./ Gorkij már egészen fiatalon bekerült a felsőbb körökbe, személyes kapcsolatban
volt Leninnel is. Alacsony,
vékony termetéért gyakran
viccelődtek az íróval. Egy-

szer egy előkelő bálon vett
részt és fel akart kérni egy
fiatal hölgyet. A hölgy nem
találta jó táncpartnernek
Gorkijt és visszautasítását
e szavakkal fejezte ki: - Ne
haragudjon, de én gyerekkel
nem táncolok.
Gorkij válasza: - Bocsánat
én nem tudtam, hogy a kisasszony gyereket vár.

Egy kis
vidámság
– Az a férfi a sikeres, aki
többet keres, mint amennyit
a felesége elkölt. Az a nő a sikeres, aki talál ilyen férjet.
– Apu, miért pont anyut
vetted feleségül? Hallod
szívem, már a gyerek is ezt
kérdezi!
– A férj: Kutya egy életem
van. A feleség: Az biztos.
Sáros lábbal összepiszkolod
a nappalit és várod, hogy
eléd tegyem a kaját.
– Feleség: Átmentem a
szomszédba öt percre. Félóránként keverd meg az
ételt.
– Állítólag a nős férfiak tovább éknek, de jobban várják
a halált.
– Kovács dicsekszik: Egy
rongyos nadrággal érkeztem
Amerikába, s most tízmillióm van. A haverja: S mondd
öregem, mit kezdesz tízmillió rongyos nadrággal?
– Az őrültség nem más,
mint ugyanazt tenni újra és
újra, s várni, hogy az eredmény más legyen (Albert
Einstein)
– Amíg rendesen ittam,
mindenre vissza tudtam
emlékezni, akár megtörtént,
akár nem. (Mark Twain)
Közli: Varga László

Köszönet a segítőknek
Az Izsáki Törpikék Kisbölcsi október 1-jén elindította
második csoportját, így már
tizennyolc apróságot tudunk
fogadni, megkönnyítve ezzel
a szülők munkavállalását. A
bővítés nem jöhetett volna
létre az Önkormányzat, a Beke
és Beke Kft., László Norbert,
a Trend Cargo Kft., Fekete
Szilvia, Lucza Ágnes – Qatro
Trend Kft., Baglyas Zoltán és
dr. Boska Andrea, Tóthné Kál-

lai Anita és baráti köre, Nagy
Imre vállalkozó, Nagyné Fekete Melinda, ifj. Nagy Zoltán
vállalkozó, Márki Nóra, Balázs
Judit, Vörös Alexandra, Szabóné Fekete Andrea, Terecskei
Zsolt, valamint a néptáncos
felnőtt fiúk segítsége és támogatása nélkül.
Köszönjük a pénzbeli, tárgyi
adományokat és mindazok
munkáját, akik ezzel járultak
hozzá a sokaknak segítséget

jelentő bővítéshez és köszönet
névtelen adakozónknak is.
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden
izsákinak, bízva abban, hogy
munkánkkal mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy szép ünnepük
és évük legyen.
Bötösné Takács Borbála
CSANA vezető

IZSÁKI Hírek

. oldal

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete évi 12. ülését 2015.
december 1-jén tartotta.
A lejárt határidejű testületi határozatokról
szóló jelentés keretében
a polgármester tíz határozat végrehajtásáról
adott tájékoztatást, amit
a testület elfogadott és
a tett intézkedéseket
jóváhagyta.
A kiküldött napirendben módosítás történt,
mivel a helyi iparűzési
adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása
lekerült a napirendről.
Bár a Jogi- Pénzügyi
és Városfejlesztési bizottság még tárgyalta
és elfogadásra ajánlotta
a testületnek, de időközben levél érkezett a
Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóságától, hogy
a rendelet-tervezetet
elfogadás előtt meg kell
küldeni a Miniszterelnökség Támogatásokat
Vizsgáló Irodájához.
Az Iroda megfelelőség
esetén állásfoglalást
fog kiadni és azután
dönthet csak a Képviselő-testület.(Személyes
megjegyzésem, hogy rossz érzéseim vannak a
helyi adók jövőjét illetően, mivel a gépjárműadó
százalékos megosztása
jut eszembe.)
Az első napirendi pontként a Képviselő-testület
a 2016. évi költségvetési
koncepcióra vonatkozó
előterjesztést tárgyalta.
A koncepció elkészítése
már nem kötelező, azonban szükségesnek tartjuk, hogy az önkormányzati célok és lehetőségek
széles körben kerüljenek
megismertetésre. Ennek
az a célja, hogy ne találgatásokkal, rosszmájú
megjegyzésekkel legyen
tele a város, és minden
lakója tudja meg, hogy
már harmadik éve működik az a központi szabályozás, hogy az állami
támogatásokat kötött
jelleggel kell felhasználni, tehát arra, amire
adták. Erről pedig a
zárszámadás keretében
számot is kell adni.
Megnyugtatásul közlöm, hogy az iskolaépítési projekt nem szerepel a
város költségvetésében,
mivel annak teljes pénzügyi lebonyolítását a
Kormány által kijelölt
szervezet végzi. Így „mi”
elkölteni sem tudjuk azt,
de ha tehetnénk, akkor
is kizárólag a város ér-

dekében tennénk.
A költségvetés várható bevételi főösszege
527.804 ezer forint lesz,
melyből működtetésre 468 millió forintot,
míg fejlesztésre 59.804
ezer forintot kívánunk
fordítani. A végszámok
várhatóan 2016. január
6-án lesznek véglegesek,
amikor az illetékes és
felhatalmazott miniszterek meghozzák döntéseiket. Az előterjesztéshez
két kiegészítő javaslat
kapcsolódik. Ebből az
egyik, hogy pontosítani
kell a szociális étkeztetés díjával kapcsolatos
bejelentést és számítással kell alátámasztani
a jelenleg alkalmazott
térítési díjak megalapozottságát. A másik, hogy
az iskolai konténerek
vonatkozásában kezdeményezni kell a jelenlegi
bérleti rendszer lízing
szerződéssé történő átalakítását.
A második napirend
„Az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” előterjesztés volt. Ennek
lényege, hogy a civil és
államháztartáson kívüli szervezetek részére
nyújtott támogatások
elszámolási szabályai
szigorodnak.
„A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” napirend rövid
időn belül másodszor
került tárgyalásra, mivel első alkalommal a
Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
még egy lehetőséget
biztosított a díjfizetésre
kötelezetteknek, hogy
kezdeményezzék a rákötést a kiépített rendszerre. Az erre vonatkozó
felhívás az Izsáki Hírek
novemberi számában is
közzétételre került. Az
utolsó lehetőség 2015.
december 31-ig biztosított még. Mivel érdemi
rákötés nem valósulhat
meg az idő rövidsége
miatt, így a rákötési
szándék igazolása is
elegendő a mentesség
biztosításához.
A két rendelet közzététele az Izsáki Hírekben
e cikkhez kapcsolódóan
megtörténik.
A negyedik napirendi pontként tárgyalta
a Képviselő-testület
„Izsák Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének

jóváhagyása” címmel
jegyzett előterjesztésemet. A kockázatelemzésen alapuló tervhez
kapcsolódóan ki kell
emelni a szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés
megjelenését, ami azt
eredményezi, hogy a
havi pénzügyi jelentések, az időszaki és éves
beszámolók folyamatos
ellenőrzés alatt állnak és
évente több alkalommal
írásos dokumentációban
is megjelennek.
A Képviselő-testület
éves munkaterv alapján
tervezi üléseit. Megtörtént a 2016. évi munkaterv elfogadása.
A testület részt vesz
a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
kiírásában és döntése
értelmében 26 fő egyetemi/főiskola hallgató
részesül 4.000 forint/
fő/hó támogatásban. Az
önkormányzat által biztosított összeghez az
intézmény ugyanennyit
tesz hozzá. A „B” típusú
pályázati támogatást két
fő részére biztosította
a testület, míg egy fő
esetében elutasító döntést hozott, mivel az
érintett nem teljesítette
a kötelező felülvizsgálatot.
Hetedik napirendi
pontként a „Továbbtanulási támogatás iránti
kérelmek elbírálása”
előterjesztést tárgyalta
a Képviselő-testület és
hat fő kérelmező részére
biztosított tíz hónapos
időtartamra 2.000 forint/fő/hó támogatást. A
feltétel minimálisan 4-es
tanulmányi eredmény
volt.
A következő határozat
formális döntés volt,
mivel a testület egyetértett a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal
iskolai felvételi körzet
kijelölésére vonatkozó
javaslatával. Ennek lényege, hogy az izsáki
tankötelesek kötelezettségüket a helyi Táncsics
Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola keretében teljesíthetik.
Az egyebek napirendben Mondok József polgármester úr a következőkről szólt:
- Köszönetet mondott
a főtéri adveni gyertyagyújtások megszervezéséért, a közreműködők
szerepléséért.
- Bejelentette, hogy

az idei évben a Városi
Vegyeskar által megtartásra kerülő karácsonyi
hangverseny december
19.-én lesz.
- A Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
december 4.-én 9-11 óráig ruhaosztást rendez
a rászorulók részére a
Művelődési Házban.
- A következő Képviselő-testületi ülés 2015.
december 22.-én 14 órakor lesz, majd 15 órakor közmeghallgatásra
kerül sor.
A zárt ülésen a testület
döntött egy termőföld

2015. december 16.
adásvételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával kapcsolatos
kifogás elbírálásáról. A
testület értékesítette
az izsáki 0374/9. hrsz-ú
ingatlant a Green ProTech Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére,
mivel ott a gazdálkodó
szervezet egy állattartó
telepet kíván felépíteni.
Az adásvétel előkészítésével és lebonyolításával
kapcsolatos költségeket
a kft. viselte, így az önkormányzatnak egyetlen forintjába sem került a jogügylet. Döntött

a testület egy nemzeti
értékekkel és hungaricumokkal kapcsolatos
pályázat benyújtásáról
erdélyi partnertelepülés
bevonásával.
Tisztelt Izsáki Polgárok! Megköszönöm
egész évi figyelmüket
és kérem, hogy építő
észrevételeikkel és javaslataikkal az elkövetkező évben is segítsék
munkánkat. Kívánok
Önöknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új évet.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2014.(XII.4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2. pontjában foglaltak alapján a Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el.
1.§
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed az államháztartáson kívüli természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre
(a továbbiakban együtt: támogatott), akik részére Izsák Város Önkormányzata
pénzeszközt ad át, vagy akiktől pénzeszközt vesz át.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott külön
önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokra, így különösen a
szociális ellátásokra, a szociálisan rászorulók részére megállapított pénzbeli
támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására
kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
2.§
Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel
következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a
pénzeszköz átvétel következményeit.
(2) Az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások fedezetét az önkormányzat
költségvetési rendeletének tartalmaznia kell.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről
a) 300.000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén a Polgármester dönt, kivéve
az alapítványi forrás átvételét,
b) 300.000 Ft-ot meghaladó összeg, valamint alapítványi forrás átvétele esetén
a forrás átvételéről a Képviselő-testület dönt.
(4) A polgármestert az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a döntést
követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
3.§
Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok
(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat
terhére, egyedi döntéseiben nevesített támogatottak részére céljelleggel támogatást nyújthat. A támogatás nyújtása írásbeli kérelemre történik.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az
átadott pénzeszközt a megállapodásban meghatározott célra köteles fordítani
és annak felhasználásáról köteles elszámolni.
(3) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatás átadására a Képviselő-testület
határozata alapján külön megállapodást kell kötni. A támogatás folyósítására
megállapodás létrejöttét követően kerülhet sor.
(4) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
b) a támogatás nyújtásáról rendelkező döntést,
c) a támogatás összegét, felhasználásának célját,
d) rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,
e) elszámolási kötelezettséget, a pénzügyi elszámolás módját, idejét,
f) a támogató ellenőrzési jogosultságát,
g) az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás esetén
következményt.
(5) Az elszámolást a polgármester ellenőrzi és igazolja a szakmai megfelelőséget.
Folytatás a 10. oldalon.

2015. december 16.
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Folytatás a 9. oldalról.

(6) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő
költségekről szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal történik.
(7) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása, valamint a határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő
köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét
követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt
összegben a tárgyévet követő évben, de legkésőbb a tárgyévet követő év január
31. napjáig visszafizetni.
(8) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés
módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben
vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt
támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.
(9) Az önkormányzat az átadott pénzeszköz felhasználását jogosult ellenőrizni.
4.§
Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
I z s á k, 2015. december 1.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2015. (XII.2..) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) bekezdésében, és a 26.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.
4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2.pontjában foglaltak alapján
a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el.
1.§
Értelmező rendelkezések
Ezen rendelet alkalmazásában:
1. Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy háztartásától külön él,
és egyszemélyes háztartásban lakik.
2. Folyékony hulladék elszállítására feljogosított közszolgáltató: Somogyi
István 6070.Izsák
Kossuth Lajos u.
3. Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény
4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.
4. Kerti csap: a közszolgáltató által igazoltan, kizárólag locsolási célra létesített, külön
mérőórával (főmérő vagy almérő) mért külön vízvételező hely.
5. Közszolgáltató: BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zártkörű Részvénytársaság.
6. Közös háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
7. Technológiai célú vízfelhasználás: a közszolgáltató által igazolt vízmennyiség, amely a
kibocsátó által engedéllyel végzett termelő tevékenysége során veszteség
nélkül az
előállított termék részévé válik.
2.§
Adatszolgáltatási kötelezettség
(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a rendelet hatálya
alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz, a külön vízmérőn
mért locsolási célú víz mennyisége, valamint a csatornára való rácsatlakozók
köre tekintetében.
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék elszállítására
feljogosított közszolgáltatót a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben
elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év
február 28-ig kell teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezettnek.
3.§
Eljárási szabályok
(1) A talajterhelési díjat Izsák Város Önkormányzatának 11732112-1534015110000025. számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni.
(2) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén 50 liter/fő/nap
átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
(3) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő kibocsátási
adatok valódiságának a közszolgáltató bevonásával, illetve a helyi vízgazdálkodási hatóság közreműködésével történő ellenőrzésére.
4.§
Díjmentességek
(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó

. oldal

a) a közszolgáltató által igazolt külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti
csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztás után,
b) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel,
és ezt a közszolgáltató igazolja,
c) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztás után.
(2) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül
a) a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó,
b) az (1) bekezdés szerinti kibocsátó.
5. §
Díjkedvezmények
(1) Azt a kibocsátót, aki a közszolgáltató igazolása alapján a közcsatornára a
szokásosnál jelentősebb ráfordítással ( 200.000 Ft) tud rákötni 80 %-os díjkedvezmény illeti meg.
(2) Rákötési támogatásban részesül az a kibocsátó, aki a tárgyévben a szolgáltatóval kötött érvényes szerződéssel igazolja a rákötés megtörténtének
határidejét és tervezett költségét.
(3) A támogatásra fordítható előirányzat összegét az Önkormányzat minden
évben költségvetési rendeletében határozza meg.
6.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.6.) számú rendelete a talajterhelési díjról.
I z s á k, 2015. december 1.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Emlékezzünk régi izsákiakról
Mátyási József jogász,
költő születésének 250.
évfordulója okán Emlékévnek nyilvánítottuk 2015öt. A szerény, sokoldalú
ember a magyar nyelvért
és színjátszásért harcolt
egy olyan nehéz korban,
amikor ennek sok akadálya volt. Bátor kiállásával
példát adott a következő
nemzedékeknek is. Az
emlékévben méltón emlékeztünk Mátyási Józsefre. Március 15-én a
kecskeméti köztemetőben
sírjánál koszorúztunk.
Minden hónapban egy-egy
előadásunk volt 2013 óta.
A kecskeméti Katona József Megyei Könyvtárban
kiállítás nyílt műveiből és
a munkásságát kutatók
anyagaiból, mely kiállítást az izsáki születésű
Hörcsök Imre, kecskeméti
önkormányzati képviselő
nyitotta meg. Március
20-án a kecskeméti Katona József Emlékházban
emlékülést tartottunk,
ahol hat előadó méltatta
Mátyási munkásságát,
működését. Az emlékező
programok sorában koszorúzást rendeztünk Mátyási kecskeméti és izsáki
emléktábláinál. Szívesen
mentünk nyugdíjas klubokba, ahová verseket, előadásokat vittünk. Az Izsáki Hírekben és az Izsáki
Televízióban több anyagban ismertettük Mátyási
munkásságát, feldolgozva
az emlékév előadásainak
anyagait is, melyeket egy

emlékkötetben tervezünk
összefoglalni. Az év végével a Mátyási József Emlékévet most bezárjuk.
Madarassy László jogász,
író, a Kecskeméti Lapok
alapító főszerkesztője 175
éve született Izsákon. A
család a Revickyekkel rokonságban állt. Idősebb
Madarassy László különböző közéleti feladatokat
látott el, az 1838-as árvíz
idején izsáki főbíró, 1848ban Pest megye főispánja.
Ifjabb Madarassy Pesten
végezte iskoláit, előbb a
piaristáknál tanult, majd
a jogi egyetemet végezte
el. A kecskeméti jogakadémián tanított. 1868–ban
Hornyik Jánossal megalapították a Kecskeméti
Lapokat. 1871-81 között a
közigazgatás átszervezése
után királyi ügyész lett.
Amerikai úti élményeit
könyvekben adta közre.
Később Kispest jegyzője
lett. Ott hunyt el 1893-ban,
sírja ma is megtalálható a
kispesti temetőben.
Reviczky István jogász,
izsáki birtokos család tagja, 140 éve hunyt el. A
felső temetőben pihen
felesége és gyermekei mellett. Az 1848-as szabadságharcot végig küzdötte
Komárom ostromáig. Az
ország és családja tragédiái megviselték, s 1875ben önkezével vetett véget életének. Bona Gábor
Kossuth Lajos kapitányai
című könyvében megemlíti
Reviczky Istvánt. A mai

Kisizsák területe egykor
a család birtoka volt. Remélhetőleg egyszer ’48-as
harcosként is megörökítik
emlékét Izsákon.
Szily Kálmán tudós,
a Magyar Tudományos
Akadémia főtitkára, majd
főkönyvtárosa 90 éve
hunyt el. Emlékét Izsákon emléktábla és utca
elnevezés őrzi, valamint
számos helyi kiadványban,
s az újságban ismertettük
munkásságát. Dr. Kiss
János izsáki származású
szegedi egyetemi professzor idén fizikai vetélkedőt szervezett hallgatói
számára Szily emlékére.
Az MTA könyvtára Szily
Kálmán mellképével fogadja a látogatókat. Gazda
István tudománytörténész könyve tudományos
alapossággal feldolgozva
ismerteti munkásságát s
őrzi városunk híres szülöttének emlékét.
Tisztelt Olvasók! „Sok
van, mi csodálatos, de az
embernél nincs semmi csodálatosabb.” Jó munkát,
tevékenységet kívánok
mindenkinek a maga talentumainak megtalálása,
felhasználása területén.
A jó szőlőmunkás végezze
ügyesen a dolgát, a jó tanító okos dolgokat tanítson,
a jó háziasszony legyen
áldás a családjában.
Szép ünnepeket, karácsonyi áldást, szeretetet
kívánok mindenkinek!
Mesznéder Klári

Legyünk életmentők

Bizonyára sokaknak jutott már eszébe, hogy mit is tennének, ha hirtelen egy baleset
helyszínén, vagy egyéb szituációban segíteniük kellene egy eszméletlen, nem lélegző
személyen. Elméletben bizonyára sokan tudják, hogy ilyenkor szívmasszázst és lelegeztetést kellene alkalmazni. A gyakorlatban viszont igen kevesen merik ezt megtenni.
Legfőképpen azért, mert nincsenek tisztában a pontos technikával. Január 23-án 9-13
óráig a művelődési házban mód lesz az ez irányú gyakorlati ismeretek megszerzésére.
Rézműves Mihály izsáki mentőápoló szervezésében bemutató és gyakorlati oktatás lesz,
melyre minden izsákit várunk.

IZSÁKI Hírek

10. oldal
Novemberi és decemberi események
* e-BUG program bevezetése

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal útjára
indította az ún. e-BUG
programot, melynek
célja az e-Bug nevű
egészségfejlesztési oktatási eszköz magyarországi megismertetése és használatának bevezetése. Iskolánk az idei tanévben
bekapcsolódott a programba, így intézményünk gyarapítja
az „e-BUG MINTAISKOLÁK” számát.
A gyermekek a program keretében szórakoztató formában sajátíthatták el pl. a megfelelő személyi higiénére, a
felelősségteljes antibiotikum használatra
vagy a védőoltásokra
vonatkozó ismereteket. Munkánkat segíti
az internetes portál,
mely a Nemzeti Alaptantervhez igazodó
feladatokat, játékokat, ismeretanyagot biztosít gyermekeink számára. A feladat megvalósításához szükséges
eszközöket az „Egészséges Bács-Kiskunért” komplex
emberi erőforrás fejlesztési program keretében kaptuk,
melyért ezúton is köszönetet mondunk.

Csavajda Márta iskolai szociális munkás

* Közlekedj okosan, biztonságosan!
2015. november 16-án rendhagyó közlekedésbiztonsági
tanóra volt az 1. b és a 4. c osztályokban. Az előadásokat
gyakorlott, gyermekekkel foglalkozó rendőrök tartották:
Geisztné Kamasz Erzsébet címzetes rendőralezredes, és
Komáromi László nyugalmazott rendőrszázados. Rajtuk
kívül megfigyelőként jelen volt 24 fő civil ruhás társuk,
akik a megye különböző városaiban baleset megelőzéssel,
közlekedésre neveléssel foglalkoznak.
Az első osztályban játékos feladatokkal sikerült a biztonságos közlekedés szabályaira felhívni a figyelmet.
A tanulók érdeklődésükkel, ügyességükkel, tájékozottságukkal járultak hozzá a rendhagyó óra sikeréhez. A
jutalmul kapott matricák, fényvisszaverő zsákok, villogók,
karpántok igazi meglepetésnek számítottak a sok-sok
dicséret mellett.
A negyedikesek tanóráját is az életkori sajátosságokat
figyelembe véve tartotta az előadó. A közlekedéstörténet
a kerék feltalálásától egészen a legkorszerűbb biztonságtechnikai berendezésekig minden témát felölelt. A
humorral tűzdelt előadást a gyerekek nagy élvezettel
hallgatták és lelkesen számoltak be a saját tapasztalásaikról a témával kapcsolatban.
Kiderült, meglepően tájékozottak a 4. c-sek, bár a téma
a fiúknak kimondottan kedvezett, hiszen az autóknál érdekesebb a 10 éves korosztálynak nem sok minden lehet.
A kislányok is nagyon ügyesen szerepeltek. Ezt értékelve
rengeteg ajándékkal gazdagodott az ifjúság, melyeket
ezúton is nagyon köszönünk.

Fodorné Bálint Éva, Papp Zoltánné
Bencze Éva osztályfőnökök

* Európai Mézes Reggeli program

A Földművelésügyi Minisztérium és
az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület
idén 2015. november 20-án
rendezte meg
az Európai Mézes Reggeli programot, melyhez iskolánk
is csatlakozott. A felső tagozatos diákok a helyi méhészegyesület elnökének segítségével megismerkedhettek
a leggyakoribb hazai mézfajtákkal és meg is kóstolhatták azokat.
A programra készülődés
jegyében a diákok rajzversenyen mérhették össze
kreativitásukat, amelynek
díjazottjai finom izsáki mézet vihettek haza. Kotlárik
Sándor méhész előadást
tartott a gyermekeknek a méhészetről, amit nagy érdeklődéssel hallgattak. Az előadást követően a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara által felajánlott kenyér- és vajadománynak köszönhetően mindenki boldogan falatozott a
helyi termelők által iskolánknak adományozott aranyló
mézekből készített tízóraiból. Itt szeretném elmondani,
hogy tanulóink közül vannak, akik arról számoltak be,

hogy életükben először kóstolhattak mézet…
A nagy sikert aratott programot szeretnénk hagyományossá tenni, népszerűsíteni a hazai kiváló minőségű
mézet. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni az
adományozó méhészeknek, Kotlárik Sándor Úrnak, a
Bács-Kiskun Megyei Agrárgazdasági Kamara Igazgatójának, valamint mindenkinek, aki munkájával hozzájárult
ehhez a nemes kezdeményezéshez.

Csavajda Márta iskolai szociális munkás

* Iskolaangyal Program
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi
intelligencia fejlesztésére, mivel rohanó világunkban
egyre kevésbé vagyunk érzékenyek egymás problémáira. Ha úgy
irányítjuk a gyermekekkel való
beszélgetéseket, az iskolai életet,
hogy időnként az érzelmek is szóba
kerüljenek, akkor természetessé
válik számukra ezek kifejezése.
Az emocionális intelligenciát
csak személyes történeteken,
pillanatnyi eseményeken keresztül lehet fejleszteni, ezért
indítottuk útjára az Iskolaangyal programunkat.
Az advent időszakában
minden gyermeknek, pedagógusnak lehetősége nyílik
névtelenül megajándékozni
bárkit az intézményen belül.
Elsősorban saját készítésű apróságokat, megunt,
de jó állapotú játékokat,
könyveket küldenek ünnepi
csomagolásban egymásnak a
gyermekek. Ilyenkor megállnak egy percre, megfigyelik,
kinek mire lehet szüksége,
minek örülne, ki az, akinek
valószínűleg nem kerül ajándék otthon a fa alá.
Nagy örömmel tapasztaljuk,
hogy a gyermekek buzgón
nyomoznak, felfigyelnek társaik szükségleteire. Van, aki színes ceruzát, kesztyűt, kismackót küld az angyalkával, de sokan lepik meg társukat
színes rajzokkal, édességgel is. A kezdeményezés fontos
része, hogy az ajándékozó személye titokban marad, így
számára az ajándékozott mosolya okozhat örömet.
Az iskolaangyal „pozíciót” 12 kislány töltheti be, akik ún.
ajánlólevéllel rendelkeznek társaik valamint tanáraik aláírásai után. Munkájuk része a küldemények kézbesítése,
valamint a rászoruló gyermekek felkutatása, számukra
apró ajándékok készítése. Angyalkáink legnagyobb kihívással akkor küzdenek, amikor nem árulhatják el a
küldők személyét az ajándékozottaknak. Bízunk benne,
hogy az érzelmi megérintettség, az átélt élmény maradandó nyomot hagy mindenkiben, aki részesévé válik e
programnak.

Csavajda Márta iskolai szociális munkás

Tanulmányi versenyek
* Kézmosás Világnapja - Rajzpályázat az alsó tagozaton
A kézmosás világnapja
(október 15.) alkalmából ebben a tanévben
rajzpályázaton vehettek részt iskolánk alsó
tagozatos diákjai.
A kézmosás fontosságáról sok szép és ötletes rajz készült. A 11
osztályból összesen 37 alkotás érkezett, melyeket apró
ajándékokkal jutalmaztunk. A gyerekek nagy izgalommal
várták az eredményhirdetést.
A szavazatok alapján helyezést értek el az alábbi tanulók:
1. helyezett:
Balogh Babett Anna 4.c
2. helyezett:
Frankó Johanna 1.b
3. helyezett:
Tóth Katalin és Kovács Klaudia 3.c
Minden résztvevőnek gratulálunk és reméljük, hogy
ezzel a kezdeményezéssel sikerül hagyományt teremteni.
Bízunk abban, hogy a következő tanévben is találkozhatunk a lelkes „kis művészek” rajzaival.

Kovács Edina és Kollárné Cséplő Gabriella
tanítónők

* Zeneiskolás hegedűsök sikerei

2015. december 16.
Örömmel számolok be a 2015/2016-os tanév kezdéséről
a zeneiskolai hegedűs növendékek szerepléseiről.
Ez év október 9-én rendezték meg Kecskeméten az I. Regionális Hegedűversenyt az M. Bodon Pál Zeneiskolában,
ahol Halmi Norbert Sándor indult a második korcsoportban. A versenyen ezüst helyezést ért el. A kötelező darabját
a verseny értékelésekor a zsűri elnöke Dr. S. Dobos Márta
Verona hegedűművész, a Szegedi Tudomány Egyetem Zeneművészeti Karának docense külön megdicsérte. A versenyen négy korcsoport indult összesen 29 fő versenyzővel. A
Dél-Alföldi régió számos településéről Kecskemétről, Bajá
ról,Szegedről,Hódmezővásárhelyről,Orosházáról, Izsákról
érkeztek a gyerekek. A verseny egynapos
volt, délelőtt
hegedültek a
versenyzők,
délután zajlott
az értékelés és
a díjkiosztás.
A versenyen a
zongorakísérő a kecskeméti Kodály Zoltán Iskola és az
Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és AMI tanára
Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet volt.
A második versenyt november 19-21 között rendezték
Szlovákiában, Galántán. A verseny Kodály Zoltán nevét
viseli, mivel a gyermekkorát Galántán töltötte. Ennek a
tiszteletére tizenötödik alkalommal hirdették meg ezt a
nemzetközi versenyt. Az izsáki iskola növendékei közül
Rácz Virág Emese és Halmi Norbert Sándor vettek
részt. Az első nap délelőttje
az utazással telt, délután
érkeztünk meg a galántai
Művelődési Házba ahol a
versenyzőket regisztrálták,
ezután lehetett kipróbálni
a két versenyhelyszínt. A
gyerekek négy kategóriába
voltak besorolva életkor szerint, összesen 49 fő indult.
A nemzetközi jellegét mutatja, hogy magyar, szlovák,
kínai gyerekek hegedültek.
A második nap volt délelőtt
a megmérettetés, a gyerekek hattagú neves zsűri előtt
mutathatták be a hangszeres tudásukat. Délután szakmai
értékelés zajlott, a zsűri tagokhoz oda lehetett menni
és minden gyerekről elmondták a véleményüket. Az
este folyamán gálaműsor és díjkiosztó zárta a versenyt.
Az eredményhirdetéskor Rácz Virág Emese a második
korcsoportban bronz minősítést kapott, Halmi Norbert
Sándor a harmadik korcsoportban ezüst minősítést ért
el. A gyerekeket a kecskeméti Kodály Iskola tanárnője
Nagy Erika kísérte zongorán.
El kell mondanom, hogy a verseny varázsát a szervezőknek köszönhetjük, a Szlovákiában élő Mézes Rudolf
főszervezőnek és kollégáinak, akik nagy figyelmet fordítottak a gyerekek étkezésére, pihenésére. Az ellátásunk
egy gyönyörű négycsillagos szállodában volt, a verseny
színhelyétől pár lépésre. Nagy örömmel és élményekkel
teli gazdagon tértünk haza a második nap estéjén. Aki
még egy napot szeretett volna Szlovákiában tölteni annak
kirándulást szervezetek Kodály Zoltán emlékei nyomán.
Köszönetet szeretnék mondani a versenyeken való támogatásunkhoz a Kiskőrösi Tankerületnek, az izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
vezetésének és titkárságának. A két zongorakísérőnek
Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet, Nagy Erika tanárnőknek.
Természetesen a szülők segítsége is fontos volt a gyerekek
eredményes szerepléseihez.

Farkas Orsolya hegedűtanár

* Matematika
2015. november 30-án délután házi matematikaversenyt
szerveztünk a felső tagozatosoknak. Örömünkre 68 tanuló
vett részt a megmérettetésen. Az első három helyezettet tudtuk minden évfolyamon jutalmazni szerény kis
ajándékkal. A győztesek fogják képviselni iskolánkat az
Ágasegyházán megrendezendő Széchenyi István Matematikaversenyen a jövő év elején.
5. évfolyam
I. helyezett: Vida Jonatán 5.b
II. helyezett: Hajnal Mária 5.b
III. helyezett: Juhász Veronika és Kovács Eliz 5.b
6. évfolyam
I. helyezett: Édes Barnabás és Kocsis Geanina 6.a
II. helyezett: Szabó Zsanett 6.c
III. helyezett: Sebestyén Dániel 6.b

Folytatás a 11. oldalon.

IZSÁKI Hírek

2015. december 16.

11. oldal
Köszönetnyilvánítás

Az Izsák COOP Zrt.
2015. decemberi
akciós ajánlata!
Minden héten változó akciós kínálattal várjuk
vásárlóinkat boltjainkban!
Kedden és csütörtökön friss csomagolt csirke,
kacsa, liba, pulyka, árut, illetve darált húst
kínál a COOP ABC.
Rendelést felveszünk a termékekre.
A 2015. december 16-31-ig tartó akciónk
kínálatából:
Kométa vendégváró virsli

599 Ft/kg

Kométa Somogyi Bécsi virsli

1199 Ft/kg

Pick Fst.virsli

1099 Ft/kg

Palli juhbeles virsli

1099 Ft/kg

Kocsonyacsomag 2 kg

1099 Ft/cs

Mindennap trappista sajt
Coop margarin kocka 250 gr

979 Ft/kg
99 Ft/db

Finomliszt Halasi 2/1

219 Ft/cs

Globetti teasütemény 1/1

989 Ft/cs

A zöldség-gyümölcs napi áron kapható
élelmiszer boltjainkban.

Kiadó üzleteink!
Volt bútorbolt egyben, illetve külön-külön is.
Alsóvárosi, felsővárosi italbolt. A felsővárosi
élelmiszerbolt és a volt húsbolt. A központban
irodák bérelhetők.
Érdeklődni: Izsák, Dózsa tér 1. 8-16 óráig Telefon: 76/374-211, 30/9459-928.

Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog,
sikerekben gazdag új évet kívánnak
az Izsák Coop Zrt. dolgozói
Tisztelt Izsákiak!
Január 6-án 17 órakor
képviselői fogadóórát tartok
a Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!
Tetézi Attila

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

Folytatás a 10. oldalról.

7. évfolyam
I. helyezett: Hajdú Gergely 7.a
II. helyezett: Cseh Dorina 7.a
III. helyezett: Deák Trisztán 7.b
8. évfolyam
I. helyezett: Mózes László 8.c
II. helyezett: Zeleni Gergő 8.c
III. helyezett: Marton Mirella és Ö. Kovács Petra 8.c
Magyar
* 2015. november 24-én rendeztük meg a felső tagozatosok számára meghirdetett Balogh Józsefné Zsuzsika
tanárnő emlékére szervezett házi szavalóversenyünket.
A nyertesek könyvjutalmat kaptak.
5-6.évfolyam:
I. helyezett:
Lévai Bernadett
6.c
II. helyezett:
Kovács Eliz 5.b
és Nagy Márk
6.c
III. helyezett:
Juhász Veronika 5.b és Perjés Bendegúz 6.c
7-8. évfolyam:
I. helyezett: Fucskó
Panna 8.b
II. helyezett: Pickermann Gréta 8.b
és Mezei Kristóf 7.a
III. helyezett: Miskovicz Alexa 8.b és
Vida Hanna 8.c
* Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd verseny
December 2-án rendeztük meg a felső tagozatosok részére
a Szép Magyar Beszéd versenyt, amelynek eredményei:
5-6. évfolyam
I. helyezett: Kocsis Geanina 6.a
II. helyezett: Bukovszki Lili 6.a
III. helyezett: Mészáros Lilien 5.a és Farkas Viktória
6.b
7-8. évfolyam
I. helyezett: Miskovicz Alexa 8.b és Csépe Erzsébet 8.c
II. helyezett: Mikus Izabella 7.a
A helyezést elértek tárgyjutalomban részesültek.

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, s meglátja milyen sokan odaállnak
mellé.”- Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szavaival
szeretnénk köszönetünket kifejezni minden segítőnek, különösen a 3. évfolyam szülői gárdájának a 2015. november
21-i jótékonysági bál sikeres lebonyolításáért.
Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig
egy jótékonysági bál ilyen eseménynek minősül. Mikor
23 évvel ezelőtt először tartottunk ilyen rendezvényt,
talán még mi, szervezők sem gondoltuk, hogy ennyi éven
át sikerül „életben tartani”, népszerűvé tenni. Egy-egy
ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, de van,
hogy csak egy kisebb csoport akarja megmutatni, mire
képesek. Ezen társulások tagjai azok, akik nem az országvilág megváltását tűzték ki célul, hanem csak a közvetlen
környezetüknek szeretnének hasznára lenni.
Ilyen összefogásnak voltunk részesei a bál szervezésekor.
November 21-e közeledtével egyre izgatottabbá váltunk,
hiszen kissé kockázatos napjainkban mulatságot hirdetni,
mikor sok család megélhetése oly nehéz. Rokonok, kollégák, baráti társaságok között egyre több jegy talált gazdára. Nagyon örültünk annak, hogy az eddigiektől sokkal
több „első-bálozó” szülőt, számtalan egykori tanítványt,
fiatalt láthattunk a vendéglistán.
A pénteki díszítés mindig jó hangulatban zajlik. Ezúttal
levendulával és lila színekkel díszítettük a Sportcsarnokot,
Levendula bálhoz illőn. Pedagógusok, szülők és gyerekek ilyenkor egy kicsit közelebb kerülnek egymáshoz.
Mindenki vidám, felszabadult, éppúgy, mint a bál utáni
takarításnál, rendrakásnál, ezért sokszor háromnaposnak
tűnik a bál.
- Köszönjük azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték
rendezvényünket.
- Köszönet a jó hangulatért a szolnoki Lesz Vigasz zenekarnak, akik megállás nélkül húzták a talpalávalót.
- Köszönet Biczó Csárda tulajdonosának, Ungor Eriknek
és a személyzetének az ízletes vacsoráért.
- Köszönet a Sportcsarnok vezetésének, hogy otthont
biztosított a rendezvénynek.
- Köszönet Hajmáné Editnek, aki a kezdetek óta a belépőjegyek eladásával és az ülésrend elkészítésével segíti a
szervezők munkáját. Ebben a munkában sok éve társa és
segítője Mihályné Szilvi. Neki is köszönjük.
- Végül, de nem utolsósorban szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak a szülőknek, támogatóknak
is, akik tombolatárgyakkal, anyagi felajánlásukkal vagy
munkájukkal járultak hozzá a 3. osztályosok jótékonysági
báljának sikeres lebonyolításához.
A bál bevételét a harmadik évfolyamos tanulók erdei
iskoláztatására fordítjuk.

Kállainé Varga Erzsébet, Szalai Krisztina,
Molnárné Tóth Ibolya osztályfőnökök

ITV digitális átállás
Az új kábeltévé csomagok beindulása kapcsán
sok nézőnk kérdezi, bent
lesz-e a digitális csomagban az Izsáki Televízió
műsora is. A válaszunk
igen, jelenleg folyik az
ehhez szükséges berendezések beszerzése és

a műsor digitális rendszerbe juttatási módjának kialakítása. A digitális kamerákat már
a nyáron megvettük.
Terveink szerint még
ez évben látható lesz a
helyi csatorna a digitális kínálatban is. Amire

viszont egyelőre nem
látszik megoldás, az a
digitális élő közvetítések kérdése. Ehhez igen
nagy összegű beruházást
kellene végrehajtani,
melyre még nem látjuk a
fedezetet. Amíg ezt nem
tudjuk megoldani, addig

KÖZMEGHALLGATÁS
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

Ügyelet éjjel – nappal!

a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében közmeghallgatást tart.

Molnár László: 06/20/311-3572

A közmeghallgatás alkalmával a választópolgárok
és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

Nagyné Emike: 06/30/963-9222

Mondok József polgármester

a képviselő-testületi ülések élő közvetítése a régi
analóg csomagban lesz
látható, míg a másnapi
ismétlést már a digitális
csomagban is megtalálják majd.
ITV

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel
mondunk
köszönetet mindazon rokonoknak,
ismerősöknek,
szomszédoknak
akik
Urbán József
temetésén részt
vettek, fájdalmunkban velünk
osztoztak.
A gyászoló család

IZSÁKI Hírek

12. oldal
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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

December 22. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
15:00: Közvetítés a közmeghallgatásról
November 23. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Adventi Gyertyagyújtás
– 4. gyertya
19:35: Közvetítés a képviselő-testület üléséről és a közmeghallgatásról (felvételről)
December 24. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás
– 4. gyertya
19:20: A Városi Vegyeskar adventi hangversenye
December 30. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: A Városi Vegyeskar adventi hangversenye (ism.)
Január 6. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Egészséges Bács-Kiskunért – körkép
19:30: Katolikus Krónika – Az
Irgalmasság Szentévének izsáki
megnyitása
Január 7. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:30: Katolikus Krónika – Az
Irgalmasság Szentévének izsáki
megnyitása

MEGEMLÉKEZÉS
„Mi számomra a boldogság?
Legyen béke, szeretet és harmónia a szívemben
és ezt sugározni is tudjam mások felé.
Fürdeni és megpihenni Isten szeretetében.”

(dr. Nagy Izabella, 2004. július 10.)
„Aki ismerte Őt csak szerette”
Három éve már, hogy
szerettünket elveszítettük.

ORESKÓNÉ
DR. NAGY IZABELLA

Január 13. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Oltalom Alapítvány előadása

halálának évfordulóján köszönetünket fejezzük ki
azoknak, akik felkeresték a sírját, virágot, koszorút
helyeztek el, imát mondtak érte!
Szerető családja

Január 14. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:00: Oltalom Alapítvány előadása (ism.)

Anyakönyvi Hírek

APRÓHIRDETÉSEK
Száraz akác oszlopok tűzifának eladók 2800 Ft/q. Racka birkák eladók!
Vietnami malacok élve és hasítva
eladók! Érd: 06/20-381-9241

Születtek: Rivnyák Rebeka (anyja neve: Fekete Anita), Komáromi Szófia (anyja neve: Lévai Zsuzsanna), Sáfár Lili (anyja
neve: Kovács Ágnes), Simon Izabella Léna (anyja neve: Csépe
Szabina), Nagy Eliot (anyja neve: Kotró Klaudia), Kudász
Martin (anyja neve: Ács Adél Mária), Deák János Dávid (anyja
neve: Fejszés Ildikó)
Meghaltak: Gugi Erika sz: Tóth Erika – 52 éves – Izsák, Ságvári
Endre u. 20., Muráncsik Ervin – 50 éves, Izsák, Kertész u. 8.,
Hajma Ildikó – 36 éves – Izsák, Jókai u. 8., Pásztor Istvánné sz.:
Botos Gizella – 59 éves – Izsák, Báthori u. 33., Kovács Ferenc – 85
éves – Izsák, József Attila u. 10., Pájer Imréné sz.: Szekrényesi
Etelka – 96 éves – Izsák, Mező u. 27., Csontos Benjáminné sz.:
Magyar Dionizia – 89 éves – Izsák, Szily Kálmán u. 20.

Sajtóközlemény
Az Izsépker Plusz Kft. Komplex vállalati technológia-fejlesztése Kisizsákon.
Az Izsépker Plusz Kft. technológia-fejlesztést valósított meg 43.897.283 Forint vissza nem
térítendő Európai Uniós támogatás segítségével.
A projekt során két darab új hidraulikus kotrógép eszköz beszerzésére került sor, továbbá
egy épület irodává való átalakítására is. Célja egy korszerű, a mai kor igényeit kielégítő
energiatakarékos, környezetbe illeszkedő iroda kialakítása.
A kivitelezés 2012.11.01. és 2015.11.30. között zajlott le.
Az Izsépker Plusz Kft. vállalati technológia-fejlesztése
Cím: 6070 Kisizsák, Vadvirág utca 115.
E-mail: izsepkerpluszkft@gmail.com
Honlap: www.izsepker.hu
Web: www.palyazat.gov.hu
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