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200 éve kapott
először városi rangot Izsák

Július 14-én múlt kétszáz esztendeje, hogy
Izsák története során
először, város lett. Az
erről szóló határozatot
1816. július 14-ei keltezéssel I. Ferenc császár írta alá. A község
ez irányú kérelemét
Reviczky József helyi
földbirtokos, királyi tanácsos, ítélőtáblai elnök
terjesztette fel az udvarhoz. A városi ranggal
vásárrendezési jog is
járt, s attól kezdve három vásárt tartottak
évente: Gyümölcsoltó
Boldogasszonykor (március 25.), Sarlós Boldogasszonykor (július 2.) és
Szent Remigius napján

(október 1.).
Sajnos sem a kérelem
előkészítéséről, sem a
császári döntés dokumentumaiból nem sikerült semmit fellelni
kutatásaink során, így
csupán a várossá válás
tényét tudjuk felemlíteni a kerek évforduló
kapcsán. Városunk történetéből azt is tudhatjuk, hogy a városi rangot
az 1867-es kiegyezés
utáni intézkedések kapcsán elvesztettük, mivel
az 1876-os közigazgatási átszervezés után
községgé minősítették
vissza Izsákot, s PestPilis-Solt-Kiskun Vármegyéhez csatolták. Ezt

Ára: 150 Ft

Új helyen a gyámhivatal

Izsák első városi
viaszpecsétje, magát a
pecsétnyomót a múzeumból ellopták...

megelőzően Pest-Solt
Vármegyéhez tartoztunk. Bács-Kiskun Megyéhez 1950 óta tartozunk. Városi rangunkat,
121 év múltával, 1997ben kaptuk vissza.
-tetézi-

Lezsák Sándor
tájékoztatója Izsákon
Kerületünk országgyűlési képviselője július 18-án a Családi
Otthonteremtési Kedvezménnyel
(CSOK) kapcsolatos egyéni kérdések megválaszolására tartott
fogadóórát a városházán. Mint
elmondta, a CSOK igénybevétele
számos feltételhez kötött. Ezek
értelmezése, egyénre szabott
megismerése elengedhetetlenül
fontos ahhoz, hogy az érintettetek valóban igénybe vehessék a kedvezményt.
Természetes, hogy minden érdekelt a maga problémájára keresi a választ, ezért
minden megjelent érdeklődővel személyes beszélgetést folytatott, és szakemberek bevonásával segít személyre szabott megoldást keresni számukra. Akik
elmulasztották az izsáki alkalmat, még augusztus 29-én Kiskunfélegyházán,
valamint szeptember 5-én Lakiteleken kereshetik meg kérdéseikkel Lezsák
Sándort.

Megújult a kisizsáki iskolaépület

Dr. Zombor Attila főigazgató és Mondok József polgármester vágták át az
avatószalagot

Augusztus 8-án adták
át az izsáki Kormányablak melletti épületben
a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kiskőrös Járási Hivatal Gyámhivatali Osztálya
Izsáki Kirendeltségének
új épületét. Az átadó ünnepségen Mondok József

gyámhivatal az izsákiak
és a környező településeken élők életét teszik
kényelmesebbé, hiszen
helyben, illetve a vidékiek számukra közeli helyen intézhetnek szinte
minden hivatalos ügyet.
Dr. Zombor Attila a Megyei Kormányhivatal fő-

Szaszkó Tiborné és Tőzsér Judit ügyintézők új,
akadálymentesen megközelíthető helyen várják
az ügyfeleket

polgármester köszöntötte a megjelenteket, s
kifejezte afeletti örömét,
hogy a város egy újabb
korszerű ügyfélfogadó
hellyel gazdagodott.
A Kormányablak és a

igazgatója avató beszédében arról szólt, hogy
a kormány 2011-ben
indított közigazgatási
reformjának eredményeként mind könnyebbé,
gyorsabbá válik a köz-

Roma gyermeknap

Az eredeti formát, stílust megőrizve újította
fel, egy uniós pályázat
részeként az Izsépker
Plusz Kft. a volt kisi-

zsáki iskola épületét.
Gondozott környezetben, esztétikusan megújított épület lett az
eredmény, melyben,

mint Kakulya Zoltán
tulajdonos elmondta,
vállalkozásuk néhány
irodáját fogják működtetni.

Izsák Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
július 23-án gyermeknapra várta a gyerekeket és
szüleiket az alsóvárosi Otthon ABC udvarára.
A reggel 8 órától este hatig tartott program keretében rajzverseny, kispályás foci és műkedvelő
fellépők műsorai (ének, zene, tánc, versmondás)
szórakoztatták a résztvevőket. A gazdag kínálattal mintegy kilencven főnek, gyerekeknek és
felnőtteknek szereztek egy feledhetetlen napot
a szervezők.
Radics Péter elnök ezúton mond köszönetet a
rendezvény támogatóinak, köztük külön is Mondok József polgármesternek és Csábi Gábornak.

igazgatási ügyek intézése. A polgárok legfeljebb
30 kilométeres körben
megtalálják az ügyeik intézéséhez szükséges pontokat. Egy ilyen pont lett
Izsákon a tavaly átadott
Kormányablak, s a mellé
most megnyitott gyámhivatal. Mindezeknek
köszönhetően komplex
ügyintézési lehetőség áll
az izsákiak és a környékbeliek rendelkezésére. A
főigazgató arról is szólt,
hogy a közigazgatási
ügyintézésben további
egyszerűsítéseket tervez
a kormányzat, ezzel kapcsolatban közvélemény
kutatást végeznek, mely
során arról is kikérik a
polgárok véleményét,
hogy mely eljárási díjakat
szeretnék csökkentetni.
A kirendeltség két dolgozója, Szaszkó Tiborné
és Tőzsér Judit örömmel
fogadták az új épületet,
mert mint mondták, azzal, hogy tágas, kényelmes, kulturált helyet kaptak, az ügyfelekkel való
fogalakozás is könnyebb,
gördülékenyebb lesz.
-tetézi-

IZSÁKI Hírek

. oldal

Helytörténet
Izsák terület elnevezései Pesty Frigyes kéziratos
helynévtárából (1864)
Az adatok Szélesi Lajos református lelkész adatközlése
alapján kerültek felvételre.
Az anyagot az eredeti helyesírás szerint közöljük.
Izsák Kiskőrösi Kerület,
Solti járáshoz tartozó település. A városnak nevet
helybeli elterjedéssel és országszerte Izsáknak hivatik. Hajdanán e községet a
legrégibb okmányok szerint
Nemes Izsáknak hívták.
Ugyan e legrégibb okmányok
tartalma szerint - mely a ref.
egyház levéltárába létez,
e községet 1609-ben szállották meg elsőbben is ref.
magyarok: Csernáthoni nevű
lelkész alatt: - azóta rom.
kath. és izraeliták szállották
meg jelenleg 4000 lélek van
benne.
Határnevek:
Bene-halom. Egy nagy
domb, mellyen délkeletre a
Kiskőrösre vezető országúthoz közel az Izsáki és Orgoványi puszta határ hányási
vannak, nevét vette a Benedek nevű Családtól, mely
később ebből lőn rövidítve a
Bene halom.
Bika torok. Egy igen nagy
homok hegy, partján a híres
Kolontónak; nevét vette 1600
közepén Rudolf császár és
Magyar Király idejéből, a
holott is a Bécs felé felvonuló
Török hadsereg, edgyik töredéke tanyázott „Buka-Turk”
nevű basa vezérlete alatt: kit
egy Kamuthi Farkas nevű
magyar lovag és hős párbajra
híván ki.
Czegerét. Néhány száz lépésre Izsákhoz, nagy lapos
vizes rét, hol forrás víz is
fakadozván folyik is, - sok
szénát termő hely – 170 hold
területen, a város birtokba,
nevét hol vette nem tudni.
Csontos-hegy. Hajdan nagy,
de most már szélhordta kis
homok domb – észak keletre
a várostól, közel egyórányira,
hol a monda szerint ráczok
csontjait temetvék, a II.
Rákóczi-féle mozgalmakból,
az igaz, hogy máig is csont
fehérlik ott.
Csiraszék. Nagy vízállás,
nem felettébb messze, az
izsáki határhoz – területe
30 hold lehet – nevét haj-

danta vette egy ottani mezei
lakostól, ki igen sok csirkét,
s egyéb olyesmit tenyésztvén
ott, s azt behordogatván eladni a vásárra – mivel „Csire!
Csire!” hangon szokta összehívogatni apróságait – innen
a fentebbi nevezet.
Csik-ér. Ez egy csendes patakocska, mely a város északi
része felől folyik a Kis-János
rétbe – nevét a csíkoktól
vette, mellyek benne ma is
találtatnak.
Golya-hegy. Igen kopár, de
nagy részint szöllővel beültetett sivány homok dombok, a
kecskeméti Országút mellett
balra – mellyek a legjobb
hegyi borral vetélkedő bort
termik: nevét Gollyáktól vette, mellyek itt hajdan nagy
számmal tanyáztak.
Kolontó. A város alatt közvetlenül elterülő, több mint
5000 holdnyi lapályon fekvő,
nagy vizes, igen jó-izű halakkal, különösen Czompóval
bővelkedő roppant nagy rét
– vagy is tó, mellybe igen
szép és sok ezer kéve nád,
és széna terem – különösen,
a benn fekvő szigeteken.
Nevét – vette ezen szótól
„Kollentó” mivel Kamuthi
nevű magyar lovag „BukaTurk” nevű basát, paripáján
„Kollontá”, az az üté le. Mások szerint pedig egy tallér
nagyságú hajdana a partján
talált ezüst pénz darabtól,
mellyen ezen szók állottak
„Colon” - hihető Colomammus Kálmán M: király érme
lehetett. (Máig nem tudjuk
biztosan Izsák és a Kolon-tó
néveredetét. M.K.)
Katona-halom. Éppen a
Város alsó keleti részén álló
igen nagy domb volt, de a
mely 40-50 évvel ezelőtt
elhordatott, nevét vette az
1800-ban Napóleon alatt
elfogott franczia katonáktól
– kik a végvárakba, erre vitetvén keresztül, sebeikbe itt
haltakel, s ide temettettek. (A
franciák 1812-ben Borogyinó
és Moszkva ellen vonultak.
Nehéz elképzelni, miért jöttek volna erre. M.K.)
Kis-János-rét. Nagy lapos
vizes kákás rét, a várostól
Északra, hol hajdan ily nevű
vén halász lakván a rét közt

– nevét ettől kapta.
Kun-kép. Domb a Páhi pusztáról és Izsákról Orgoványra
vivő kotsi úton – nevét vette
egy faszoborról, mellyek 6070 évvel ezelőtt egy meglehetős csínnal faragott süveges,
és huszár ruhába öltözött
Kun – féközepig volt vésve
– arczal Orgovány felé, mint
jog-birtok felé fordulva. (Ma
Kunkép dűlő őrzi emlékét.
M.K.)
Kettős-halom. A várostól
Pest felé, északra eső két
igen szép, egészen egy szabású nagy dombok – most
szántóföld, és szöllő is borítja
– nem rég római hamvvedreket is találtak benne, félig
hamvak és csontokkal, hajdan Római temető helyek,
a kiskun Balázsi határhoz
közel. (Itt találtak a régészek
egy táltos sírt. M.K.)
Sas-hegy. Nevét hajdanta
rajta tanyázott sasoktól vette, s ez most domb a Várostól
Északra.
Szajor. Nyáros és füzes
ritkás erdő, - közel a Ketskemétre vivő Ország úthoz,
nevét egy pásztor kutyájától
vette – mely kökedezése idején, ide bujván el – itt talált
rá – igen sokára a gazdája
– mivel a kutyát „Szajor”nak hívták, a köznépek az
erdőnek e nevet adták. (100
év óta itt szép szőlők virultak. M.K.)
Selyem-erdő. Közel a Város
felső széléhez, balra a Pesti
Országút mellett, egy ritkás
erdő – melly jobbára kiirtatott
– nevét a Selyembogaraktól
vette, mert eperj-fák is ültetettettek ide – de mind ezzel,
mind selyemtenyésztéssel felhagytak később. (Ma is használjuk az elnevezést. M.K.)
Takáts János-hegye. Ez
nagy homokos hely, és szántóföld – gabona terem rajta;
nevét ily nevű régi tulajdonosától vette. (Ma már nem
tudjuk hol volt. M.K.)
Vadasok. Igen jóízű bort
termő szöllős kertek a Filepszállási határhoz nem messze
– nyúgatra – nevét vette mint
hajdan buczkák, erdős és
vadakkal teljes helyiségek
voltak.
Közli: Mesznéder Klára

Osztálytalálkozó
Az Izsáki Általános Iskola 1955-56-os évben végzett tanulói 60 éves
osztálytalálkozójukat 2016. szeptember 3-án szombaton, 12 órakor
tartjuk a Vino Étteremben. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves osztálytársainkat!
Sörösné Kúti Mária, Ráczné Dr. Damásdi Anikó

2016. augusztus 15.

Helvécia-Izsák Térsége
Szőlő-és Bortermelőinek
Mezőgazdasági
Szövetkezete
Tájékoztató
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)
Az elmúlt hetek csapadékos
időjárásának hatására szürkepenész fertőzések alakultak
ki országszerte. A fertőzések
ezúttal nem csak a tömött fürtű
fajtákat érintik. A többségében
zsendülő bogyókat tartalmazó
fürt már nem fertőződik tovább. Az „érettségi” fokot el
nem érő szőlők azonban még
veszélyben vannak. Most, hogy
a zsendülő fajták többségénél
a fürtök már nem fertőződhetnek jelentősen, ne feledjük el,
hogy a lombozat védelme még
fontos. Az érő bogyókat a levelek táplálják. A levelek tömeges
fertőződése esetén a minőség
érésre rohamosan romolhat.
Tehát még ne tegyük félre a
permetezőgépet és a felszívódó
szereket.
Több megyében is megjelentek az amerikai szőlőkabóca
kifejlett egyedei. A kártevő
ellen lárváinak irtásával léphetünk fel az okozott betegségek
terjedése ellen. A vegyszeres
védekezést már támogatják.
A védekezésre a szőlőmolyok
ellen is engedélyezett rovarölő
szer alkalmazható.
Elkészült a teljes magyar
szőlő-bor ágazatot átfogó stratégia. A tájékoztató szerint a
stratégia első változatát a HNT
széleskörű szakmai vitára bocsájtja. A stratégia megalkotásának fő feladata egy jövőkép
felmutatása, egy út kijelölése
a szőlészet-borászat szereplői
számára, amely alapján az
ágazat fenntartható, jövedelmező és vonzó a jövő generációi

számára is.
A HNT a nyílt párbeszéd
jegyében bocsájtja széleskörű
vitára az anyagot, mellyel
kapcsolatban az ágazatban
dolgozó gazdasági szereplők
véleményét várja.
A stratégia megtalálható a
HNT honlapján, a dokumentummal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a
strategia@hnt.hu e-mail címre
várják ez év szeptember 1-ig.
Egy jogszabályváltozás miatt
azoknak a kúttulajdonosoknak, akik 2016. június 4-e előtt
létesítettek engedély nélkül
kutakat, lehetőségük van a
büntetés elkerülésére. A módosítást a NAK kezdeményezte. A
régi jogszabály szerint az vízhasználót, aki engedély nélkül
létesített kutat, kötelezhette a
vízügyi hatóság a vízhasználat
beszüntetésére, a kút lezárására, bírság megfizetésére. Az
új rendelkezés szerint a 2016.
június 4-e előtt, illegálisan
kialakított kutak tulajdonosai
bírságmentesen engedélyeztethetik a vízügyi hatóságnál
2018 végéig kútjaikat, amely
elsősorban a mezőgazdasági
célú kutakat érinti.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, telefonon,
vagy interneten is (helizsmgsz@gmail.com, vagy a sandor.kaplany@t-email.hu) kereshetnek bennünket. A www.
aranysarfeher.hu weblapon is
igyekszünk friss információkkal segíteni tagjaink tájékozódását.
Vezetőség

Továbbtanulók támogatása
Az Önkormányzat ebben
az évben is támogatja az
alacsony jövedelemmel rendelkező családok tehetséges
gyermekeinek középiskolai és
felsőfokú tanulmányait.
Amennyiben kiírásra kerül
a Bursa Hungarica pályázat,
akkor a főiskolára, egyetemre
felvételt nyert hallgatók részére ebből a forrásból kerül
biztosításra a támogatás. A
középiskola utolsó évfolyamára
járó tanulók esetében is elsősorban e támogatási formából
kívánunk segítséget nyújtani,
mivel itt az önkormányzati
forrás mellett állami rész is
megjelenik.
Középiskolásoknál – akik nem
tartoznak a fenti körbe – csak
olyan tanulók nyújthatnak
be támogatási kérelmet, akik

legalább négyes átlag feletti tanulmányi eredményt értek el.
A képviselő-testület várhatóan
októberi ülésén dönt a támogatások odaítéléséről. Mindazok,
akik ilyen tanulmányi támogatást igényelnek ezen irányú
kérelmüket a Polgármesteri
Hivatalban 2016. szeptember 19. napjáig nyújthatják
be. A támogatási kérelemhez
csatolni kell a család jövedelemigazolását, iskolalátogatási
igazolást és az előző félévi
tanulmányi eredményről szóló
igazolást (leckekönyv másolata,
vagy intézményi tanulmány
eredményigazolás). Kérem,
hogy munkaidőben Tóth Otília munkatársamat keressék
ügyintézés céljából.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

2016. augusztus 15.
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Gondolom...

…igen kevesen vannak, akiket ne foglalkoztatna a tömeges migráció, a kontinensünkre érkező iszlamista beözönlés kérdése. Nyilván
egyre többen gondolkodnak el azon, hogy mi is ez valójában, milyen
veszélyeket hordoz a magunk, s pláne gyermekeink és unokáink
jövőjét illetően ez a népmozgás. Az aggodalmakat csak fokozzák az immár menetrendszerűen bekövetkező terrorcselekmények. Az iszlám nevében, Allah akbar ordítással gyilkolnak bombával, pisztollyal, késsel, baltával, kamionnal. Teszik mindezt
itt Európában! És tehetik, mert Európa alkalmatlan vezetői nem lépnek semmit.
Csak, hogy ne kellejen beismerniük eddigi téves értelmezéseiket és intézkedéseiket, görcsösen hajtogatják, hogy a növekvő terrorizmus és a migráció között nincs
összefüggés. Ahelyett, hogy ha késve is, de végre lépnének. Hiszen az Iszlám Állam
- neten bárki által látható - videóüzenete egyértelmű: „Elmegyünk a hazátokba, a
nyaralásaitokra, a partijaitokra, és megölünk, megégetünk, szétzúzunk titeket!”
Akik pedig nem öldösnek, azok molesztálják a nőket, jobb esetben nem hajlandók
az érettségi bizonyítvány átvételekor a női tanerővel kezet fogni. Mert az ő kultúrájukban a nő másodrendű, ahogy a gyerekekhez sem úgy viszonyulnak, mint mi.
Ezek és még számos különbség mutatja, hogy életmódbeli és kulturális szakadékok
választanak el bennünket egymástól.
Gondolom, akik mindezt látják és értik is, egyetértenek abban, hogy a valóság teljes
félreértelmezése, meg nem értése az az egyes európai vezetők által sulykolt rögeszme,
miszerint majd a betelepülő muszlim vallású, kultúrájú tömeg integrálódik. Vagyis
átveszik az európai szokásokat, kultúrát, vallást. Hát éppen, hogy fordítva gondolják!
Ők akarnak bennünket integrálni! Hangadóik erre biztatják a békésebb érkezőket
is. Tudni kell, hogy az iszlám hódító vallási eszme. Híveit a vallást, az erkölcsöt, a
jogszolgáltatást és a mindennapi életet szabályozó iszlám jogrendnek, a saríának
való engedelmeskedés köti össze. Ezt kívánják kiterjeszteni mindenkire. Uralmuk
alatt a keresztény hit követői csak akkor maradhatnak életben, ha adóval, munkával
szolgálják őket, s elfogadják teljes alávetettségüket. (Egy ismerősöm mesélte saját
tapasztalatát, miszerint amikor a migránsokat felszólították az egyik hazai táborban,
hogy takarítsák el maguk után a szemetet, azt mondták, takarítsák el a keresztények.) Szerintük a más vallásúak jogilag nem egyenlők a muszlimokkal. Jelképeiket
nyilvánosan nem használhatják, és nem téríthetnek. Ellenkező esetben lefejezés jár.
Számos példát láthattunk erre az észak-afrikai és a közel-keleti keresztényüldözések
kapcsán. Ezzel szemben Európában mi történik? Mecseteket építhetnek, sőt vannak
helyek, ahol a közterületekről, középületekből eltávolíttatták a kereszteket nehogy
sértsék az idejövők érzékenységét. Holott éppen a keresztény gyökereink megtartásával tudnánk a megmaradásunkért sokat tenni. Egy másik téveszme szerint a
migránsok oldják meg az európai munkaerőhiányt. A napokban olvastam, hogy a
Németországba érkezett egymillió migráns közül ötvennégyen dolgoznak hivatalosan.
Hát, így még elég sok migránsra lesz szükség a probléma megoldásához.
Gondolom, sokan hallották már, hogy a hódító iszlám európai kalifátus megalapításáról beszél. Vajon nem ennek megvalósításán fáradoznak máris? Mert gondoljuk
csak meg, ha fegyveresen jönnének nyilván ellenállásba ütköznének, ám az elesett
menekülők szánalmat ébresztenek, elaltatják még a természetes önvédelmi reflexeket
is, s így máris több milliós, zömében ellenőrizetlen – többségében egyedülálló, katonakorú férfiakból álló - tömeg van bent Európában. Senki nem tudja megmondani,
mennyi közöttük a harcos, s mennyi a békés polgár. Nyilván egy konfliktus esetén
utóbbiak is habozás nélkül iszlám társaik mellé állnának. Egyebek mellett azért, mert
gyorsan rá fognak döbbenni, hogy nem olyan jólétbe kerültek, mint amit reméltek,
meg amilyet némelyek ígértek nekik. Rászedték, kihasználták őket. S akkor még
nem beszéltünk a kiutasítottak dühéről, elkeseredéséről. Mindezek okán tömegesen
radikalizálódhatnak, s öngyilkos támadások elkövetői lehetnek. Az öngyilkos merénylők ellen pedig tudhatóan nemigen van hatékony védekezési mód. Az egyetlen
normális megoldás az lenne, ha a valóban megélhetési gondok miatt útra kelőkön a
saját hazájukban segítenénk. Ott kell olyan körülményeket teremteni, hogy otthon
maradhassanak. Erre költsünk inkább euró milliárdokat. Mindenki jobban járna,
ha az afrikai és ázsiai embertömegek saját szülőföldjükön, saját hazájukban tudnának élni, boldogulni. Tehát nem részvétlenségről van szó az ellenezők részéről sem,
csupán ésszerűbb és életszerűbb megoldást keresnek.
Gondolom, mindenki látja, hogy a migráns ügyben képviselt magyar álláspont is
erősen eltér az uniós fősodortól. Kapunk is ezért eleget. Azt is láthatjuk, hogy a
hazai ellenzék gondolkodás nélkül a támadók oldalára állt. Pedig ha valaki, hát mi
magyarok jól tudhatjuk, hogy mire vezethet, ha más nációkat engedünk be számolatlanul egy országba. Emlékezzünk csak Trianonra. Az akkori országcsonkítás egyik
fő kiváltója éppen a befogadott és komoly jogokkal felruházott kisebbségek hálátlan
és jogtalan területigénye volt.
Gondolom, az integráció agyréméről hallva sokaknak jut eszébe az is, hogy az európai terrorcselekmények elkövetői között vannak több generáció óta Európában
élő családok itt született gyermekei is, akik a gyökereiket keresve, vagy álmaikban
csalódva radikalizálódtak, s lettek tömeggyilkosok. Pedig lett volna idejük is, módjuk
is integrálódni. Mégsem tették. Ezek az esetek is mutatják, mennyire nagy a baj.
Ám nemcsak Európa döntési helyzetben lévő vezetői képtelenek a helyzetet átlátni,
hanem akadnak olyan „civil jogvédő” szervezetek, amelyek ezeket a radikalizálódott,
gyilkos fiatalokat sajnálgatják. Ha jól meggondoljuk, őrült hangadók és döntéshozók
játékszerei vagyunk, miközben megmaradásunk, gyermekeink és unokáink jövője a
tét. Tényleg így kell ennek lennie..?

. oldal

Fügetanya Izsákon

Az augusztusi termés már szüretelhető

Valószínűleg kevesen tudják,
hogy a Hunyadi utca 82. számú ház udvarában, kertjében
száz kisebb-nagyobb fügefa és
bokor pompázik. Ültetőjük,
gondozójuk dr. Nagy László,
aki szakmája szerint mezőgazdasági munka-egészségügyi
szakmérnök, s e minőségében
behatóan foglakozott mikroklíma kutatással is. Szakmai
munkája során sokfelé megfordult a világban, tudományos
konferenciákon vett részt, s a
NASA-val is munkakapcsolatban állt.
Mint nyugdíjas kezdett fügetermesztésbe, mert mint
mondja szakemberként még
inkább látja azt, amit a laikusok
is észrevesznek, hogy a klímaváltozás egyre inkább kedvez
a mérsékelt égövi fügefajták
hazai termesztésének. Első
fügefáját, - amely mostanra
budapesti házuk udvarának
jó részét beárnyékolja, s „mellékesen” évtizedek óta adja a
kiváló termést -, kis cserepes
csemeteként vásárolta. Ennek fejlődését figyelve döntött
úgy, hogy szülei izsáki házának kertjében komolyabb füge
termesztésbe kezd. Jelenleg
négy fajta fügéje van, melyek
különböző nagyságú fák és
bokrokként növekednek a kertben. A növények fejlődésével a
termés is egyre több, így már
nemcsak saját fogyasztásra jut,
hanem a barátok, ismerősök is

Fügebokor sorok az izsáki
kertben

csemegézhetnek, sőt időnként
piacra is visz belőle. Fajtáinak
többsége évente kétszer terem,
de van olyan is, amely három
termést is beérlel. Júniusban,
augusztus elején és szeptember
végén. Jól mutatja a klímaváltozás ütemét, hogy korábban
télen még takarni kellett a fügéket, mára viszont nem, mert
gyakorlatilag már nem fagynak
el. Ha ez mégis megtörténne,
gyorsan regenerálódnak, oly
annyira, hogy a fagyás utáni
évben is hoznak termést.
Nagy László egyre komolyabban foglalkozik a fügetermesztéssel. Sokan mondják is, hogy
szinte már megszállottja annak. Amit ő szívesen vállal. Oly
annyira, hogy az izsáki házat
elnevezte fügetanyának.
-tetézi-

Az Izsák COOP Zrt. 2016. augusztusi
kínálatából!

Minden héten változó akciós kínálattal várjuk
vásárlóinkat boltjainkban!
Kedden és csütörtökön friss csomagolt csirke, pulyka, árut,
illetve darált húst kínál a COOP ABC. Rendelést felveszünk
a termékekre. Hűtött üdítő, sör, többféle jégkrém kapható!

2016. augusztus 24-tól-2016. augusztus 30-ig.

Trappista sajt
1049 Ft/kg.
Trappista sajt kerek
1149 Ft/kg.
Silan Morning Sun 2 liter
899 Ft.
Halasi finomliszt 2 kg
239 Ft.
Pepsi cola 2,5 liter
359 Ft.
A zöldség-gyümölcs napi áron kapható
élelmiszerboltjainkban.

Kiadó üzleteink többféle hasznosításra!
Italboltok: Alsó- és felsővárosi. Volt bútorbolt egyben,
illetve külön-külön is. A központban internettel rendelkező irodák bérelhetők. A felsővárosi élelmiszerbolt, volt
húsbolt kiadó! Az ár versenyképes!
Eladó!
Egy darab használt hűtőpult, kenyér kettévágó gépek!
Érdeklődni: Izsák Dózsa tér 1. sz. 8-16 óráig.
Telefon: 76/374-211, 30/9459-928.

IZSÁKI Hírek
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Önkormányzati tájékoztató

Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete júliusi második
ülését 19-én tartotta
meg, amit a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és
a helyi építési szabályzat) ismételt módosítása
tett szükségessé.
Az első napirendi pontban az épülő új iskola
és a piaccsarnok építési
engedélyeinek kiadásához kapcsolódó szabályváltozásokról született
döntés. Lezárult a szakhatósági, a szolgáltatói
és az önkormányzati
véleményezési szakasz,
továbbá az összegező
eljárás lezárását követően az állami főépítész
is jóváhagyta a változásokat. Az előterjesztés
nyomán a képviselőtestület módosította a
településszerkesztési
tervet és Izsák Város
Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról
szóló 4/2009.(II.4.) ktr.
számú rendeletét. Az
önkormányzati rendelet
szövege e lapszámban
közzétételre kerül.
Az önkormányzat képviselő-testülete minden
vállalkozói, befektetői
kezdeményezést támogatni kíván, így a beérkezett kérelmek alapulvételével vizsgálta
meg a településrendezési eszközök ismételt
módosításának lehetőségét. Az előterjesztést
előzetesen tárgyalta a
Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság is és
javaslatait a testület is
elfogadta.
Az első ügyben az alábbi döntést hozta: „A
0349/15. hrsz-ú mezőgazdasági területi telek
gazdaságfejlesztési érdekből mezőgazdasági
üzemi területbe sorolandó, mivel a telekre
tervezett mezőgazdasági
üzem másutt nem valósítható meg. Az előkészítés során vizsgálni
kell a „Ktm”, a „Mát”

és a „Máti” övezeti besorolások jellemzőit és
a település számára a
legnagyobb biztonságot nyújtó övezetre kell
előkészíteni a helyi építésügyi szabályzat módosítását.„
A testület két kérelem
esetében (a 0437. hrszú út kiszabályozottsága, valamint a 0433/48.
hrsz-ú ingatlan KG-TU
övezetbe történő besorolása, valamint a 0298/4.
hrsz-ú ingatlan beépítettségi százaléka vonatkozásában) további
egyeztetést rendelt el.

A képviselő-testület
egy kezdeményezés kapcsán elutasító döntést
hozott (a 0398/1. hrsz-ú
erdő és gazdasági terület
lakóterületbe történő
átsorolása ügyében a
Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
javaslatát elfogadja.)
Hosszú idő után került sor az osztatlan
közös tulajdonban lévő
04/28. hrsz-ú ingatlan
megosztási eljárására.
A testület engem bízott meg a képviselettel.
Az egyeztetési eljárás
első szakasza lezárult
és az érintettek között
megegyezés jött létre a
kiosztás iránya és sorrendisége tárgyában.
A negyedik napirendi
pont keretében a polgármester úr tájékoztatást
adott a Területi– és Településfejlesztési Operatív Program „Zöld
város kialakítása” projekt állásáról. A pályázat
benyújtása határidőben megtörtént és azóta
megérkezett a befogadásról szóló értesítés is.
Az egyéb napirendi
pont keretében először
felolvastam a Képviselőtestület 48/2016.(07.05.)
számú – zárt ülésen hozott - határozatát, mivel
az előző testületi ülés
óta így történik a zárt
ülésen meghozott döntések közzététele.

Utána Mondok József
polgármester úr az alábbi bejelentéseket tette:
- 2016. július 25.-től
2016. július 31.-ig közigazgatási szünet lesz a
polgármesteri hivatalban. Anyakönyvi ügyek
esetében a hirdetőtáblán
feltüntetett telefonszámot kell hívni.
- Dr. Kávási Sándor
fogorvos munkaviszonya megszűnt. 2016.
július 1.-től dr. Sztanó
Dóra vette át a praxist.
- A platánfák védelme miatt permetezés
lesz. Egy kora hajnali időszakban fogják a
munkálatot elvégezni. A
pontos dátumot az Izsáki Televízióban közzé
fogják tenni.
A zárt ülésen három
határozatot hozott a
képviselő-testület:
1.) Izsák Város Önkormányzat képviselőtestülete Tetézi Attila
bejelentését – hogy a
továbbiakban nem kíván semmilyen munkát
végezni az Izsáki Televíziónál – tudomásul veszi
és megállapítja, hogy a
képviselői összeférhetetlenségi ok megszüntetésre került. A testület
elismerését és köszönetét fejezi ki Tetézi
Attila képviselőnek az
Izsáki Televíziónál végzett munkájáért.”Ezzel
lezárult egy lakossági összeférhetetlenségi
kezdeményezés.
2.) Izsák Város Önkormányzat képviselőtestülete dr. Kávássy
Sándor fogorvos közalkalmazotti jogviszonyát
közös megegyezéssel
2016. június 30. napjával
megszünteti.
3.) „ Izsák Város Önkormányzat képviselőtestülete 2016. július1-i
hatállyal dr. Szatnó Dórát az izsáki 2. számú
fogorvosi körzetbe közalkalmazotti jogviszony
keretében kinevezi.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Augusztusi kánikula

Mozdulatlan lombok, izzó lég.
A bozótokon fojtó por ég.
Az élet éppen csak szendereg,
az utcán két gyerek ténfereg.

Az ösvényeken néha még egy
turista ballag, ide tévedt,
mert az erdő hűs boltozatja
alatt a nyár nem aszalhatja.

A fákon már fakul a levél,
a vörös bogyó őszről beszél.
Éj csípte rózsák és mimózák
lehajtott fővel búcsúztatják

A tájat mintha égő kohó
fűtené, s a föld is oly forró,
hogy felidézi gyermekkorom,
mezítlábast a dűlő úton.

szép virulásukat. „Celzius”
nyelve negyven fokot nyaldos: bús
tombolása már ez a nyárnak,
az égen madarak se szállnak.

Budai Kulcsár János

2016. augusztus 15.

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016.(VII.20.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi
Szabályzatáról szóló 4/2009. (II.4.) ktr. számú
rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja,
valamint, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított
véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, önkormányzatok és
a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§
Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló 4/2009. (II. 04.)
Ktr. rendelet(továbbiakban: R) 3.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) KEL-K2, KL-2, KL-3,TV-1,TV-2 jelű építési övezetekben zártsorú beépítési mód esetén építési vonalként meghatározott a következő: az egymással
szomszédos telken fekvő épületek határfalai a közös telekhatáron közvetlenül
egymáshoz csatlakoznak úgy, hogy az átfedés – a nagyobb felületű tűzfalon
mérve is – a falfelületnek legalább 75 %-a.
2.§
(1) A R.5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép::
(1) A településközpont vegyes területek TV-1, TV-2, TV-3 jelű építési övezeteit
a szabályozási terv jelöli.
(2) A R. .§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) TV-3 építési övezet előírásai:
a) Beépítési mód: zártsorú, az építési vonal rögzítése nélkül
aa) Előkert nincs
ab) Hátsókert nincs a telepítési távolság vagy a zártsorú csatlakozás
biztosításával
b) Kialakítható telek: min. 600 m2
c) Építménymagasság: max. 12,5 m
d) Beépítettség: max. 80 %
e) Zöldfelület: min. 10 %.
3.§
A R.6.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) Az INTpiac jelű építési övezetben piac a következő előírások szerint elhelyezhető:
a) Beépítési mód: zártsorú, az építési vonal rögzítése nélkül
aa) Előkert nincs
ab) Hátsókert nincs a telepítési távolság vagy a zártsorú csatlakozás
biztosításával
b) Kialakítható telek: min 1000 m2
c) Építménymagasság: 10,5 m
d) Beépítettség: max. 75 %
e) Zöldfelület: min. 12,5 %
f) Az építmény gépkocsi parkoló szükséglete közvetlen országos közúti kapcsolat kizárásával a 2014/2 hrsz-ú és a 105-106 hrsz-ú telkeken biztosítható.
4.§
(1) E rendelet hatályba lépésével a R. 1. mellékletének C2 szelvénye e rendelet
1. melléklete, a C3 szelvénye e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(2) A R. 3. mellékletének 13. pontja hatályát veszti.
5.§
(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetést követő 15.
napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1 és 2. §-ai, valamint az 1. számú melléklet a kihirdetést követő
napon lép hatályba.
(3) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált
ügyekben is, ha az építtető számára kedvezőbb.
I z s á k, 2016. július 19.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁKI Hírek

2016. augusztus 15.

v a l l á s
A Boldogságos Szűz Mária
mennybevétele
Nagyboldogasszony ünnepe (augusztus 15.)

A Boldogságos Szűz Mária

mennybevételének ünnepe,
Nagyboldogasszony, főünnep és
egyben parancsolt ünnep, tehát
szentmisén kell részt venni.
Az egyház legrégibb és legnagyobb Mária ünnepe. Jeruzsálemben már az V. században
megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról.
Az ünnepet Dormitio Sancte
Marie, a Szentséges Szűz elszenderülése névvel illették.
A VI. században egész Keleten
elterjedt az ünnep. Róma a
VII. században vette át, s itt
a VIII. századtól Assumptio
Beatae Marie, a Boldogságos
Szűz mennybevételének nevezték. A Mária felvétele címmel
először I. Adorján pápa, illetve
a császárnak küldött egyik levelében találkozunk. A későbbi
századokban e napnak inkább
csak Rómában volt jelentősége, ahol még körmenetet is
tartottak.
Ez a világon mindenütt megtartott Mária ünnep a „hazatérés” értelmét hordozza az
ősegyház kora óta. Igaz mondanivalóját és az ünnep új rangját
XII. Piusz pápa hirdette ki,
mint a kereszténység egyetemes hitét tartalmazó dogmát:
Mária testi és lelki valójában
fölvétetett a mennyei dicsőségbe. Ezt a meghatározást, mely
a skolasztika gondolkodását és
nyelvezetét hordozza magában,
a pápa 1950. november 1-jén
a Munificenttissimus Deus
kezdetű bullájában, mint kinyilatkoztatott hitletéteményt
tárta az Anyaszentegyház elé.
Szent Bonaventúra írja, Mária
megdicsőülésével kapcsolatban fontos a test szó, hiszen a
halálban a testtől elvált lélek
már nem személy, így Mária
megdicsőülése személytelen
lenne és nem lenne teljes mértékben boldogító, ha csak a
lélekre vonatkoztatnánk. Hasonlóképpen fedezhetjük fel
Aquinói Szent Tamásnál a test
és lélek kifejezést, hiszen az
érett skolasztika gondolkodásában ez azt jelenti, hogy Mária
egészen és oszthatatlanul, mint
személy van Krisztussal.
XII. Piusz pápa határozott
szándéka szerint e dogma definiálásának a mindenható Isten
dicsőségét és Fiának tiszteletét

kell szolgálnia, de ugyanakkor
hozzá kell járulnia az Istenanya dicsőségének növeléséhez
és az egész egyház öröméhez
is. A dogma kihirdetése nem
elsősorban egy vitás kérdésben
hozott tanítóhivatali döntést
rögzített, hanem lényege volt
a meggyőződés, mely mélyen
benne gyökerezett az egyház
vallási hitérzékében. Hasonlóképp, mint a Szeplőtelen fogantatás dogmája esetében, itt is
Isten tiszteletének fokozása és
Mária dicséretének magvallása
volt a cél.
Az ünnephez több ősi hagyomány és szimbólum kapcsolódik. A pogány népi gyógyászat
formáit háttérbe szorítandó,
német nyelvterületen már az
évezred fordulója táján gyógynövényeket szenteltek Mária
Mennybevételének ünnepén.
Ez egyrészt az évszakkal függ
össze, amelyben sok gyógynövény áll rendelkezésre, másrészt ezeknek a növényeknek a
megszentelése segítette a szimbolikus nyelvezetet is, például
titkos értelmű rózsa, tisztaság
lilioma. Ez a szokás napjainkra is megmaradt, hazánkban
gabonát és mezei virágokat
szentelnek, melyeket később a
házakban szentelményekként
őriznek.
Augusztus 15-e minden más
Mária ünnepnél jobban az egyház tagjai elé tárja, hogy milyen
nagy hatású és jelentőségű az
ő tisztelete. Máriában, a Mennybe Felvettben, mint legtisztább képben, örömmel szemléli
azt, amivé maga az egyház is
válni szeretne. A Szent Szűz
halálakor kiváltságos módon
osztozott Fia feltámadásában
és dicsőségében. Ezt a földön
élő, küzdő egyház a mennyben
lévő, győzedelmes egyházzal
együtt boldog örömmel ünnepli! Vajon mi Máriához hasonlóan megtaláljuk-e Istennel a
teljes, személyes beteljesedést
testtel és lélekkel? Képesek
leszünk az utolsó ítélet napján
nyugodt lélekkel odaállni Isten
elé és majdan részesedni abból
a dicsőségből, melyből Mária
részesedett? Tegyünk érte! Kövessük az Istenanya példáját itt
a földön, az Egyházban, testtel
és lélekkel haladva a mennyei
dicsőségbe!

Felhívás
Tisztelettel kérjük a kedves hozzátartozókat, hogy az izsáki
(alsó és felső) katolikus temetőkben 2016 évben lejárt sírhelyeket legyenek szívesek 2016. november 1-jéig újraváltani.
Amennyiben ez nem történik meg, a temetkezési törvényeket
figyelembe véve a sírhely a síremlékkel együtt eladható, újra
értékesíthető. Érdeklődni telefonon előzetesen egyeztetett
időpontban lehet. Telefonszám: 06-30-443-0418
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Búcsú az izsáki búzák megalkotójától
Kevés olyan ember van, aki
családjáért és gyermekeiért
élve még időt szakít olyan
komoly kutatásoknak, amik
aztán országos növénytermesztési és élelmezési eredményekben tornyosulnak. Ilyen
volt Varga Frigyes, akinek a
nevéhez fűződik két új búzafaj,
a novum- és a királybúza nemesítése az izsáki homokhátságon, majd a királybúzából
származó királybúzaliszt
országos forgalomba hozatalának elindítása.
A nemesítéssel teljesen önképző módon kezdett el foglalkozni 1993-ban, intuíciójára
hallgatva és tapasztalataiból
folyamatosan tanulva. Előtte huszonkét évig az Izsáki
Állami Gazdaságban 4000
hektáron irányította a növénytermesztést, majd a felszámolások következtében
önálló munkába kezdett.
Tisztában volt azzal, hogy
a búza milyen jelentőségű
az emberi táplálkozás történetében, de főként, hogy
mennyire leromlott annak
minősége az elmúlt 100 év
alatt. Az ismert közönséges
búza (Triticum aestivum) genetikai háttere kb. a 140 éve
végrehajtott nemesítési tevékenységből származik, vagyis
a világszerte XIX. században
kialakított néhány tucat fajta
kombinációjából nyernek új
fajtákat a mai napig. Ennek,
természetesen gazdaságilag
igen jövedelmező eredményei vannak, de egészségügyi
szempontból katasztrofálisak.
A közönséges búza genetikai
háttere nem bővült, hanem
csökkent. Tulajdonképpen
az aestivum a természetben
önmagában életképtelen, mivel csak nagy mennyiségű
műtrágya és növényvédőszerek mellett termeszthető, a szélsőséges időjárási
viszonyokra rosszul reagál,
valamint beltartalma teljesen
leromlott – amit az emésztési
panaszokkal küzdők és gluténérzékenyek egyre növekvő
száma csak megerősít. Tehát a
magyar gabonatermesztésben
is a mennyiség vette át a szerepet, az egészség és az ésszerűség feláldozásával. Rendkívül
előretekintő módon érzékelte,
hogy az éghajlat változásához
a közönséges búzafajták nehezen alkalmazkodnak, mivel
a fő cél nemesítésük során a
magas hozam elnyerése, nem
pedig a természetközeliség.
Ő olyan fajták kialakítását
tűzte ki célul, melyek a magyarországi klímaváltozáshoz
természetes módon alkalmazkodnak, hiszen a növényi
adaptáció létfontosságú az
ember túlélése szempontjából.
Erre pedig az izsáki homokos
talaj és kiskunsági nyári forróság tökéletes kísérleti helyet

biztosított.
Mindezekből kiindulva, nemesítésének lényege az lett,
hogy minél hatékonyabb fajtákkal foglalkozzon, melyek a
természetben születtek és ez
által egészséget biztosítanak
az ember számára. Szakított a
hagyományos magyar gabonanemesítés megszokott kiinduló anyagaival és visszanyúlt a
kezdetekhez, Az aestivumokat
teljesen kiiktatta a genetikai
anyagai közül – csak kontrollként használta őket – és elkezdett kísérletezni rég elfeledett
búzafajokkal. Fontos kiemelni, hogy nem fajtákkal, hanem
fajokkal. A közönséges búza a
búza nemzetségen belül egy
faj, melynek számos fajtája
van forgalomban a világon.
Ezen kívül számos más búzafaj létezik, sőt minden éghajlatra kialakult egy vagy több
domináns búzafaj, amit ma is
ugyan úgy művelnek, csak az
aestivum térnyerése gazdasági
szempontok miatt kifizetődőbb volt, ezért is ismert inkább. Varga Frigyes 1996-ben
elsőként a tönkölyhöz (spelta)
nyúlt, mely Egyiptomból és
Mezopotámiából eredeztethető, majd egész Európában
elterjedt – ott ma is termesztik
–, a 19. század végéig pedig
fontos szerepet játszott a
magyar népélelmezésben is,
utána a már ismertetett okok
miatt feledésbe merült. Varga
Frigyes keze alatt a spelta természetes módon diverzifikálódott, vagyis széttagozódott
és több fajkeletkezés történt.
Ebből kiemelt egyet és elnevezte novumbúzának, mivel
különbözve a csépelhetetlen
tönkölytől, ez csépelhető. Ennek államilag elismert fajtája
a VSP Bácska, amit sikeresen
termesztenek főként állati
takarmányozáshoz, de élelmiszernek is. Magas fehérjetartalmú (18-26%), a közönséges
búzát 40-80%-kal meghaladó
fehérje- és sikértartalom,
aminosav-összetétele hasonlít
az állati fehérjét alkotókhoz,
így biológiai értéke is közel
hasonló és a kedvezőtlen természeti adottságú területeken
termeszthető. Hátránya talán
a legnagyobb előnye, hogy műtrágyázni kifejezetten káros.
Másik, talán sokkal jobban
ismert új faja, a királybúza,
ami a tönkölyből és a tönkéből
keresztezett fajhibrid. A tönke
az egyik legősibb búzafaj, amit
már 10.000 éve termeszt az
emberiség, szintén Egyiptomból és Babilonból származik.
Mára rendkívüli módon kiszorult a termesztésből, többnyire hegyvidéki területeken művelik, mint például a Kárpátok
határain is. A királybúzában
már egy sokkal szélesebb genetikai háttér egyesült, hiszen
két faj kereszteződött: tönköly

életrevalósága, robusztussága, magas fehérjetartalma a
tönkebúza keménységével,
kiválóan rugalmas sikérszerkezetével és a rendkívüli szárazságtűrésével egyesült.
A királybúza teljes mértékben megfelel a sütőipari felhasználásnak, ebből adódóan
száraz- és kelt tészták készítéséhez is kiváló alapanyag.
Ez igazából a fő különbség a
két faj között, hogy a királybúza tökéletesen simul a mai
sütőipari kívánalmakhoz, míg
a novumból készült liszttel
bonyolultabb bánni, ezért
inkább állati takarmánynak
ajánlott. A királybúzaliszt
már 6 éve forgalomban van
az országban, a belőle készült
kenyér és pékáru az Izsáki
Malom Pékségben is megvásárolható.
Varga Frigyes munkássága
mérföldkő a magyar gabonanemesítés szempontjából,
nemcsak azért, mert működőképes fajokat hozott létre,
hanem egy olyan szellemiség
hordozója volt, mely elsősorban az emberek jólétét tartotta figyelme fókuszában és
hosszabb távú agrárstratégiai
témákban is gondolkodott.
Tudományos érdemeit majd
a jövő ítéli meg, hiszen a saját korában meg nem értett
tudósokból lesznek majd az
eljövendő nemzedékek példaképei. Beszédét tettek és eredmények követték, csendben
végezte a dolgát és végül bebizonyította, hogy egyetlen ember is képes hihetetlen munkabírással, szorgalommal és
intuícióval mindenki számára
egészséges táplálékot biztosítani, úgy, hogy a környezetet
sem terheli. Habár sokszor
emlegette a búzát harmadik
gyermekeként, a családja volt
az első számára, gyerekeiért
mindent megtett, az ő jövőjük
volt a legfontosabb számára.
Gyermekeiért, unokáiért és
az eljövendő nemzedékekért
munkálkodott, hogy ők már
egy egészségesebb környezetben nőhessenek fel.
Varga Frigyes a jövő generációi számára egy felbecsülhetetlen örökséget hátrahagyva,
65 éves korában hunyt el.
Varga család
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Táborozás
Az 1993-ban, március
15-én alakult 882. számú
Mátyási János Cserkészcsapat újra szerveződésének biztató jele, az augusztus 3-mal kezdődött
és 7-dikén véget ért ágasegyházai táborhelyen

lott cserkészek – Kecskemétről, Haag Boglárka,
Gellért Blanka, Keserű
Szamóca és Laczi András. Nem működhet egy
gyermekekkel foglalkozó
közösség a szülők pozitív
hozzáállása nélkül. Szé-

17 fővel megtartott táborozása. Fáradhatatlan fő
szervezője és levezetője
Virág László egyetemista
volt, aki a cserkészvezető
képzés fokait is sikeresen
teljesíti.
A cserkész újoncok közül
többen sikeres vizsgát
tettek a tábor napjai alatt,
miközben megtanulták
az önállóság fontosságát
és hasznait. Maguk készítették el fekhelyüket,
készítették el élelmezésük minden fázisában
ésszerűen a menüt, megtanulták a mosogatás
szakszerűségét és a vízzel
való takarékoskodásnak
az egész világot érintő
gyakorlatát. Tanulgatták a maguk körüli rend
felügyeletét, tudva, hogy
a rendetlenség sok meglepetést és kiszámíthatatlan bajt okozhat.
A szép természeti körülmények között a gyermekek rádöbbenhettek a
Teremtő bölcsességére, és
ebből eredően az iránta
érzett tisztelet, hála és
szeretet is megszülethetett. Az otthonuktól és
szeretteiktől való távolság miatt erősödhetett
szüleik iránti tiszteletük és szeretetük, jobban
megértették, mit jelent
lakásuk kényelme, - amit
sokkal jobban meg kellene becsülni. Erősebbé
válhatott a táborozókban
az egy közösséghez tartozóknak egymás iránti
szeretete, tisztelete, figyelme, segítő készsége.
A harmadik cserkésztörvény, „A cserkész ahol
tud, segít.” – abban is
érvénye-sült a táborozás
alatt, hogy más csapatokból is voltak gyakor-

pen megmutatkozott ez
esetünkben, ezért szükségesnek látom felsorolni
nevüket, bátorítva a többieket is példájuk követésére, és mintegy biztosítva őket afelől, hogy nem
is remélt élményekben
lehet részük gyermekük
cserkészmozgalomban
való bekapcsolódása által.
Íme, az adományozók:
Nagy Györgyi, Pickermann Mónika, Mátyási
Anita, Virág Ágnes, a Virág család, Péter György,
a Borbély család, Izsáki Házitészta Kft., Mátyási Sándorné, Szondi
Györgyné, a Pópa család, a Mezei család, Deák
László zöldségkereskedő,
és kiemelkedő támogató
volt Talapka István plébános úr, aki vasárnap
misét tartott, és ráadásul
mindenkit megajándékozott egy-egy új, kétrészes
csajkával.
Csapatunk táborozás
alatti helytállói és felelősei
– a táborparancsnok Virág
László mellett az ő öccse,
Norbert, aki a tábor építményeinek fő szervezője
volt, valamint Borbély
Ferenc, aki a szakácsságot
tanulja és a főzés feladatát
látta el. A tábor közös,
szülőkkel együtt eltöltött
étkezési alkalmára mindenki elismerését kivívva,
Virág apuka nyúlpörköltje
szolgált.
Fellelkesedve a táborozás sikere miatt, a tanévkezdéskor várjuk az
újabb jelentkezőket a 2-4.
osztályokból cserkészcsapatunkba, - fiúkat,
lányokat egyaránt!
Izsák, 2016. augusztus 9.
Bérces Lajos
önkormányzati képviselő

2016. augusztus 15.

Virágos Izsákért
Izsák város Képviselő-testülete 2008-ban szabályzatot fogadott el a „Virágos Izsákért” mozgalom
beindításáról. Ennek keretében az önkormányzat
díjazni kívánja a versenyben részt vevő ingatlanokat,
illetve azok tulajdonosait.
Ez alkalommal is a Sárfehér Napok megnyitóján
kerül sor a díjazottak részére oklevél átadására. Az
oklevél elnevezése: Izsák legszebb virágos háza.
A versenyre nevezési lappal lehet benevezni, amely
a Hivatal Titkárságán, illetőleg az Izsáki Hírek
Szerkesztőségében szerezhető be.
A nevezéseket 2016. augusztus 26.-ig lehet leadni.

Kérjük, hogy minél többen nevezzenek a versenyre.
A Képviselő-testület Virágos Izsákért kitüntető cím
szabályzatát jóváhagyta, mely szerint a társadalmi
zsűri két díjat adományoz.
Az egyik díj a beadott nevezések alapján elbírált,
amely „Izsák legszebb virágos háza” címet kap
– évszám megjelölésével.
A másik díj „Izsák legszebb virágos háza – közönségdíj” évszám megjelölésével. E díjat a legtöbb,
de legalább 50 közönség szavazatot kapott jelölt
veheti át.
Mondok József polgármester

Kedves Izsákiak!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az augusztus 20-ai városi ünnepségen bemutatjuk a régi házi kenyér készítés módját, hagyományát. A fiataloknak külön is a
figyelmébe ajánljuk a bemutatót, hiszen számukra bizonyosan újdonság lesz
amit ott láthatnak, hallhatnak.
Tegyünk Izsákért Egyesület
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Hulladékszállítási
díjkedvezmények igénylése
A képviselő-testület az
elmúlt évhez hasonlóan
2016-ban is biztosítani
kívánja az, egyedül élő,
70. életévüket betöltött
és alacsony jövedelemmel rendelkező lakosok
részére a IV. negyedévre
szóló hulladékszállítási
díj megfizetése alóli mentességet. A támogatási
feltételek között szerepel,

hogy a rendszeres havi jövedelem nem haladhatja
meg a 75.000 (hetvenötezer) forintot.
Ugyancsak igényelni
lehet a nagycsaládosok
részére is a kedvezményt.
Mindkét esetben feltétel
egy kérelem kitöltése,
mely nyomtatványok a
városháza földszintjén a
házipénztárban állnak az

igénylők rendelkezésére.
A kitöltött nyomtatványokat a helyszínen elhelyezett gyűjtődobozba
kell bedobni. A benyújtási
határidő: 2016. szeptember 30. napja. Felhívom a figyelmet, hogy a
határidő elmulasztása
jogvesztő hatályú.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Ok-okozat
Hazádban biztosan áll a lábad
kutyával, kamerával őrzött házad,
mohón és biztosan eszegeted
a mindennapok hozta kenyeredet.
Társad van, szomszédod és párod,
körülvesz a tűrhető világod.
Valahol sejted: mozdult a világ,
nyitva hagyva a csukott kapuját
és milyen bőrű, s hányféle lélek
erőszakosan a házadba léphet.
Ahol tudod, okozatát már sejted,
ezerágú értelmedtől rejtett.
Zaját már hallod az emberözönnek,
de kik ők, akik házadba jönnek?
Kik úgy tudják, hogy tágas a tér ember a térben, s a tér mindenhol!
Az ember kié? Magad is feleded,
s hogy ki az ember? Nehéz a felelet!
Hogy más színű, s más súlyú lélek
őket nem, s magadat sem érted!
Nem jöttél rá századokon át
miért volt harc, vér és támadás?
S, hogy az egésznek egy oka lehet:
a ma elcsépelt szavú szeretet
hiánya! Idegen a lélek, s önző,
hogy tudná a házadba özönlő
embercsapat – ki védelmet keres,
(vagy oh a rejtett ezeréből egy)
A régi oh! Önzés és kapzsiság
az okozat: Veszélyben a hazád.
Hazád, házad, magad és gyermeked
majd megfertőzik hazád, s földedet,
s templomod, s amiben hiszel
Kivel beszélhetnéd meg? Mondd: Kivel?
Kitől távol van a jól táplált tested,
törvényeit sem igazán kerested.
Ő tudna beszélni arról-erről,
a mindig hiányzó szeretetről,
megértenéd az ok okozatát;
Ő! Kitől áll vagy bukik a világ!
Kiálts hozzá! Időn és téren át,
s minden veszélytől védett lesz hazád!
2016. augusztus 9.

Magyar Gyuláné
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Csak egy tollvonás…

Az alábbi írásom már
majdnem egy éve született, de még ma is legalább
annyira aktuálisnak és
fontosnak érzem, mint
akkor. Persze változott
azóta egy-két dolog, mint
például már nem három,
hanem négy gyermek
boldog anyukája vagyok.
De nem mindig könnyű a
kicsikkel, függetlenül attól hányan vannak, egészségesek-e vagy sem.
Szívszorító történeteket
olvastam, hallottam, videókat néztem Anyákról,
Apákról, Nagyszülőkről,
akik hősiesen védelmezik,
ápolják, nevelik beteg
gyermeküket. Igen, a következő pár sor Róluk
szól. Mert köztünk élnek
és szeretnek, még akkor is, ha nem akarunk
tudomást venni Róluk.
Elítéljük, kinevetjük ezeket a gyermekeket, kis
felnőtteket, holott ugyanolyan emberek, mint mi.
Mások? Nem, csupán
annyira, amennyire az
„egészséges” emberek különböznek. De azért lehet,
hogy mégis mások valamiben: sokkal tisztábbak.
Tisztábban és őszintébben
szeretnek. Értékelik az
életet, szeretik az életet és
kifejezésre juttatják, hogy
mit éreznek még akkor is,
ha esetleg fizikailag nem
képesek kommunikálni.
De a szem a lélek tükre
és minden benne van.
Hálásak. A szívem szakad
meg, amikor azt látom,
hogy a tudatlan, rosszindulatú emberek bántják,
kinevetik, lenézik Őket,
legyen az felnőtt vagy
gyerek. Miért bántjátok és
nézitek le Őket? Miért kezelitek Őket úgy, mintha
valami fertőző betegségben szenvednének? Pedig
nekik lenne okuk lenézni
minket. Miért? Mert tele
vannak az emberek haraggal, dühvel, rosszindulattal, féltékenységgel,
kapzsisággal és még sorolhatnám. Az Ő értékrendjük sokkal értékesebb és
tisztább, mint a miénk. Az
Ő hitük sokkal erősebb és
őszintébb, mint a miénk.
De mégsem ítélnek meg
minket. Piciny kis lelkük
tele van melegséggel és
szeretettel. Rengeteget
tanulhatnánk Tőlük.

Rengeteget tanulhatnánk az Őket gondozó
emberektől is. Mert bármennyire nem különböznek tőlünk, azért az Ő
ellátásuk sokkal nagyobb
erőfeszítést, kitartást,
alázatot, energiát és szeretetet, hitet követel, mint
egy „egészséges” gyermeké. Gondolj bele, amikor
valamiért bosszankodsz
egy gyermek miatt, de
elég hozzá egy hasfájós
kisbaba, amikor úgy érzed
már teljesen kimerültél
és nem bírod tovább…
Nos, itt vannak ezek az
emberek, Anyák, Apák,
Nagyszülők, Gondozók.
Nekik milyen nehéz lehet? Mivel járhat minden
egyes nap ápolni, ellátni
szeretett gyermeküket?
Ugye, már nem is vagy
olyan fáradt? Már átgondoltad és kicsit kineveted
magad, amiért egy kis
„semmiség” meggátolt
abban, hogy türelemmel
és szeretettel fordulj a
gyermeked felé. Ezek az
emberek köztünk élnek,
olyanok, mint bárki más,
kicsit erősebb kiadásban.
A sok bántás, kiközösítés
helyett inkább nyújtsatok
segítő kezet Nekik. A mai
napig csodálom Őket és
tényleg minden tiszteletem az Övék. Szeressétek
egymást, mert ennél nincsen fontosabb!!
Íme akkor az írás, kissé
kiegészítve:
A pillanat, amikor először sírtam el magam
„idegenek” előtt...
Ma délelőtt, mint tegnap
is, kint várakoztam „elbújva” a bölcsiben. Mindezt annak köszönhetően,
- a kislányommal most
éljük a bölcsis beszoktatást - hogy hiába nincsen
vele gond, szó nélkül elfogadja, hogy anya „elmegy”, mégsem mehetek
el, hanem csücsülhetek a
mini padon, várva az ebéd
végeztét - mert igen, ez
volt az 5. nap, de még csak
itt járunk a két hétből!!
Azt hiszem, egy tapsot
megérdemel ez a „nagyszerű” rendszer... Szerencsére volt ott rajtam
kívül még két anyuka,
beszélgettünk, vártuk,
hogy teljen az idő. Ott
álltam az ajtónál, ami egy
másik csoport udvarára

nézett. Akkor tudtam
meg, hogy abban a csoportban beteg gyermekek
vannak. Csak álltam ott,
kővé dermedve, mint aki
még soha nem látott „fogyatékos” gyermekeket.
Pedig láttam, de ez most
más volt. Játszottak, arcukon nevetés, boldogság,
a világ felfedezésének
izgalmait láttam, a maguk
módján... Gyönyörűek
voltak. Barna hajuk lobogott a fogócskánál, szemük csillogott az élettől.
Boldogok voltak, teljesen
elmerültek az élet apró
kis részleteiben, őszinte mozdulatokkal néha
megérintették egymást,
egy puszi, egy simogatás.
Csak álltam és néztem
őket, arra gondoltam,
mennyire tüneményesek,
menynyire nagy tisztasággal és szeretettel látják a
világot...
Olyan sok gondolat volt
a fejemben, hogyan bírják a szüleik, mert azért
valljuk be, nem könnyű
mindig, még az „egészséges” gyermekekkel sem.
Minden tiszteletem azoké
az embereké, legyen az
gondozó, foglalkoztató,
ápoló, orvos, barát, segítő,
de legfőképpen a szülőké,
akik ilyen kis csodákkal
élnek minden egyes nap!!!
Néztem őket és egyszerűen nem bírtam visszatartani a könnyeimet,
hálát adtam az Atyának
a három csodálatos kisemberért, akiket a világra
hoztam! Újraértékelve az
életemet és a csodákat,
amelyekben nap, mint
nap részesülök... Megállíthatatlanul folytak a
könnyeim, pedig általában nem szoktam sírni
mások előtt. Általában,
de az a pillanat más volt,
egyszerre volt csodálatos,
meghitt és szívszorító. Az
anyukák nem szóltak semmit, néma csenddel, nem
kérdezve semmit, tiszteletben tartották anyai
könnyeimet... Köszönet
érte Nekik!! Nektek pedig szívemből kívánom,
hogy ÉRTÉKELJÉTEK,
SZERESSÉTEK az Életeteket, Családotokat, Önmagatokat! Mert semmi
más nem számít!
Ivácsonné
Józsa Tímea

Német testvértelepülésünk, Strullendorf
küldöttségének fogadása
Az idei Sárfehér Napokon 50 fős küldöttség vesz részt Strullendorfból. A vendégek szeptember 29-én (csütörtökön) este érkeznek.
Szívesen látjuk azokat a családokat, akik német vendégeket szeretnének
fogadni.
Kérjük vendégfogadási szándékukat a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál szíveskedjenek jelezni.

IZSÁKI Hírek
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2016. augusztus 15.

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
Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

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

Kiadó
üzlethelyiség
a főutcán!
Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben
(volt virágbolt).
40 négyzetméter + raktár + mosdó
+ udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik
APRÓHIRDETÉSEK
Bálás ruha és cipő vásárt tartunk szeptember 9-én pénteken 8-11-ig a izsáki Művelődési Házban. Nagy választékkal,
alacsony árakkal mindenkit szeretettel várunk

Tájékoztatjuk Nézőinket,
hogy szeptember 15-ig a szerdai és csütörtöki szerkesztett
adások karbantartási munkák
miatt szünetelnek. A képújság
ez idő alatt is folyamatosan fut
az izsáki csatornán.

Jó tudni
dinnyeszezon
idején
A Kentucky Egyetem kutatói kimutatták, hogy a görögdinnye levének fogyasztása jelentős pozitív hatást
gyakorolhat az artériákat
eltömeszelő lerakódásokra
a vérzsír összetételének módosításával és a veszélyes
hasi zsír felhalmozódásának
csökkentésével.
A kutatók egereken végeztek kísérletet, az egyik
csoport magas koleszterin
tartalmú étrendet és kiegészítésként görögdinnye
levet kapott, míg a másik
csoportot normál étrenddel
és tiszta vízzel táplálták.
A nyolcadik hét végén a
görögdinnyét fogyasztó egerek testsúlya alacsonyabb
volt a kontrollcsoporténál,
a csökkent zsírtömegnek
köszönhetően. A zsírmentes
testtömegben nem volt tapasztalható csökkenés, tehát
az izomtömeg nem csökkent
és a fogyás oka a hasi testzsír
csökkenése volt.
Továbbá, a tanulmány szerzői megállapították, hogy
a plazma koleszterin koncentrációja lényegesen alacsonyabb volt a görögdinnye
csoportban, a kontrollcsoporttal összehasonlítva. A
plakkos elváltozást érintő
területeken végzett vizsgálat is jelentős csökkenést
mutatott ki, ami statisztikailag szignifikáns mértékben
csökkenti a szívroham és az
érfalak összeszűkülésének
kockázatát.
A görögdinnye színe a benne
található likopinnak köszönhető, ez a közismert tápanyag
képes felvenni a harcot a
prosztata- és végbélrákok
ellen. Továbbá a görögdinnye
fogyasztása védelmet biztosit
a szemfenéki meszesedéssel
szemben és segít csökkenteni
a vérnyomást.
Korábbi tanulmányok során
napi 7 dl görögdinnyelé vagy
400 g gyümölcs elfogyasztásával biztosították a megfelelő likopin szintet.

MEGEMLÉKEZÉS
„Búcsú mit nem mondtál ki
nekünk, elmaradt.
Elmentél tőlünk,
de szívünkben
és gondolatainkban
örökké velünk maradsz!”
Hajma Krisztián
2. év fordulójára.

Szerető családja

Augusztus 22-27-ig
FOCITÁBOR
a sportpályán, gyerekeknek!
Részvételi díj 5000 Ft.
Bővebb információ, jelentkezés:
70/935-8138

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Dubecz Benett (anyja neve: Janovics Andrea),
Kocsis Emma (anyja neve: Tóth Enikő), Takács Bernadett
(anyja neve: Rácz Bernadett), Látó Dominik László (anyja
neve: Látó Rita), Patai Anita (anyja neve: Ürmös Csilla),
Rupa Jázmin (anyja neve: Rupa Elvira)
Házasságkötés: nem történt
Meghaltak: Kozma Gyula – 48 éves - fülöpházi lakos,
Benda Dezső - 61 éves - Izsák, Táncsics Mihály utca 14.,
Fecske Györgyné sz: Nagy Katalin - 97 éves- Izsák, Katona
József utca 1., Rózsa Józsefné sz: Huszák Julianna- 92
éves- Izsák, Kossuth Lajos utca 9., Kozári Lászlóné sz:
Süveg Mária – 82 éves – volt kisizsáki lakos
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