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A városi elismerő címek idei kitüntetettjei
A hagyományoknak megfelelően idén is a Sárfehér
Napok ünnepköszöntő programjában kerültek átadásra a városi kitüntetések. A képviselő-testület döntése
alapján egy díszpolgári címet és tíz Izsákért Emlékérem
kitüntetést nyújtott át Mondok József polgármester. A
kitüntetetteket Lezsák Sándor, a Parlament alelnöke,
országgyűlési képviselő is köszöntötte.
A Díszpolgári cím kitüntetettje

Fóris Sándor a helyi vadászati életben végzett
több évtizedes, pontos precíz közösségi munkájáért
vehette át az elismerést

A Díszpolgári címet több évtizedes szakmai, társadalmi és közéleti munkássága elismeréseként Kállai
Gyula vehette át idén.
Az Izsákért Emlékérem elismerés kitüntetettjei

Balogh Pálné a közösségi rendezvényeken való
több éves színvonalas versmondó teljesítményéért
vehette át az elismerést

Holló Attila és Szabó Mária a város programjait
rendszeresen támogató közösségi munkájukért,
valamint a helyi kiadványok kiemelkedő szintű
terjesztésében végzett önkéntes munkájuk elismeréseként vehették át a kitüntetést

Turcsán István az izsáki lovasoktatásban végzett eredményes tevékenységéért vehette át az elismerést

Varga István és Varga Katalin a Tegyünk Izsákért
Egyesület keretében végzett kimagasló közösségi
munkájukért, az egyesület létrehozásában és a
közösség akcióinak megvalósításban vállalt szerepükért vehették át az elismerést

Mezei Károlyné az Izsáki Sárfehér Napok megrendezésében, lebonyolításában végzett több mint két évtizedes odaadó munkájáért vehette át az elismerést

Balogh Rita színvonalas pedagógiai munkájáért, valamint a Városi Vegyeskarban nyújtott magas szintű
művészeti munkájáért vehette át az elismerést

Damásdi Gábor példa értékû sokéves hitéleti és
egyházközösség építő munkájáért vehette át az
elismerést

Fotók: Faragó Gábor

A Virágos Izsákért elismerést Mezei Krisztánék és
Sándorné Mezei Juditék vehették át idén rendezett,
virágos portájukért

Nagy Oszkár a város futball sportjáért végzett játékosi és utánpótlás edzői tevékenységéért vehette
át a címet

Terecskei Zsoltné kiemelkedő gyógypedagógusi
és esélyegyenlőségi munkájáért és a rászorulók
támogatásában végzett önkéntes tevékenységéért
vehette át az elismerést

Emlékező
összeállításunk
a 4-5. oldalon.
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Köszönet a Sárfehér Napi munkáért
Ezúton is köszönetet mondok
mindazoknak, akik az idei városi
ünnepünk létrehozásához, lebonyolításához valamilyen segítséget nyújtottak. A három nap
alatt szerzett tapasztalataim és
az azóta érkezett visszajelzések
alapján elmondhatjuk, hogy
eredményes munkát végzett
mindenki, melynek köszönhetően idén is sikeres volt az izsáki
ünnep. Közreműködésükért,
támogatásukért külön is köszönetet mondok a következőknek:
Dr. Bozóky Imre, Tetézi Lajos,
Tetézi Attila, Kállai Gyula, Góhér Zoltán, Rácz Sándor, Szabó
József, Nagy Ferenc, Csomor
Csaba, Paksi Istvánné, Gréczi
Gábor, Müller Tamás, Varga
Árpád, Birkás Csilla, Birkás
Menyért, Fórián Szabó Róbert,
Mezei Mihály, Izsák László, ifj.
Balogh József, Antal Mihályné, K. Szabó Ferenc, K. Szabó
Krisztián, Kiss Mihály, Raáb Fe-

renc, Fejszés István, Túri Imre,
Somodi Petra, Bozóki Krisztina
Melinda, Bédi Henrietta, Bíró
Csaba, Majoros Ferenc, Oreskó
Imre, Knábel László, Ladányi
Alíz, Prikkel László, Kovács
András és családja, Beke István,
Kakulya Zoltán, Csizmadia
Ambrus, Balogh Károly, Makkos
József, Turcsán István, Kalmár
László, Losonczi Mihály, Borela
Bt., Borsos István, Mondok Kft,
Hans-Karl Koch, Dr. Fejdér
Barna, Mitykó Zsuzsi, Sörösné
Boldoczki Tímea, Sörös István,
Cseh Zsuzsanna, Tege Mariann,
Juhász Ferenc, Huszta Anikó,
Huszta Róbert, Borbély Flórián, Borbély Flóriánné, Borbély
Dénes, Tubolyné Sponga Mária, Virágh Józsefné, Virágh
Izabella, Bátri Krisztián, Bátri
Istvánné, Mankovics Mihályné,
Mankovics Mihály, Hajmáné
Kiss Edit, Hajma Zsolt, Sárfehér Néptánc Egyesület, Bötös

Barnanás, Drozdovszki Dóra,
Fodor József, Szabó Katalin,
Ádámné Turcsán Edit, Ádám
Dávid, Izsák Károlyné, Áipliné
Csizmadia Ilona, Kondász Szabina, Némethné Bóbis Mónika,
Farkas Evelin, Tercsiné Hetényi
Viktória, Tercsi Péter, Frankó
Jánosné, Frankó János, Varga
István, Varga Istvánné, Juhászné Ungor Erika, Ungor Erik,
Beke István, Sutus Mónika, Bak
Nándor, Bátri Krisztián, Krasznai István, Csizmadia László,
Cseh József, Kotán Béla, Sáfár
Ferenc, Szántói Ervin, Felföldi
László, Kovács Lajos, Polgárőr
Egyesület, Kovács Zoltán, Jurászik Sándor, Jurászik Sándorné,
Gréczi Gábor, Talapka István,
Perjésné Kis Etelka, Fintha
Gábor, dr. Fejér Barna, Faragó
Gábor, a szüreti menetben részt
vett fogatosok, csikósok.

Mondok József
polgármester

A díszpolgári cím idei kitüntetettje
Kállai Gyula

Sok évtizedes szakmai, társadalmi és közéleti munkássága
elismeréseként a képviselő-testület 2016-ban Kállai Gyulának
adományozta az Izsák Díszpolgára címet.
Kállai Gyula közéleti és szakmai munkásságát az izsákiak
jól ismerik, hiszen több évtizedes munkája során sokakkal
került kapcsolatba. A Sárfehér
Tsz-ben brigádvezetőként dolgozott, társadalmi munkában
az önkéntes tűzoltókat vezette, mely funkciót édesapjától
vette át. Több cikluson át
önkormányzati képviselő volt,
de közreműködött a kárpótlási
folyamatban is. A földtulajdonosok közösségének közös
képviselője. Polgárőrként hosszú éveken át szolgálta a helyi
közbiztonság ügyét. Egyszóval
olyan funkciókat töltött be,
melyek okán napi kapcsolatban
volt az izsákiakkal. Közismert
a mezőgazdaság iránti elkötelezettsége és hozzáértése, így
nem véletlen, hogy 1995-ben,
amikor megszületett a hegyközségekről szóló törvény, s
hegybírókat kellett választani,
Izsákon rá esett a választás.
E funkciót 2012-es nyugdíjba
vonulásáig, közmegelégedésre
töltötte be. Az izsáki hegyközségnek ma is elnöke. Az
is tudható róla, hogy mindig
szívügye volt és ma is az, helyi
szőlőnk, a Sárfehér sorsa továbbéltetése.

Kérdésünkre válaszolva Gyula
elmondta, nagyon megörült,
amikor megtudta, hogy idén
neki adományozta a képviselőtestület a legmagasabb városi
kitüntetést. Mint a mezőgazdaság és helyi szőlőnk elkötelezettje és a Sárfehér Napok
terménykiállításainak szervezője külön örömöt érez afölött,
hogy szőlőnk ünnepén vehette
át a megtisztelő elismerést.
Múltat idéző beszélgetésünk
során azt is elmondta, hogy a
kárpótlási folyamatban végzett
munkáját tartja a legnagyobb
és legizgalmasabb kihívásnak.
Nem volt egyszerű feladat,
de szerette csinálni. Megelégedéssel idézte, hogy a közel
háromezer ügyből csupán négy
fellebbezés született, de ezekben
sem változtatták meg az eredeti
határozatot. Vadászként járva a
vidéket korábban is tudta melyik
földrészlet hol van, s kié. A földvisszaadási folyamatban aztán
ennek igen nagy hasznát vette.

Nemritkán ő jobban tudta, hogy
kinek hol van, s mettől meddig
terjed a birtoka, mint maga a
tulajdonos. Még napjainkban
is sokan meg szokták keresni
hogy, segítsen tisztázni egy-egy
terület helyét, fekvését.
Szőlőnkről ma is állítja, termésbiztonságban nincs párja.
Hálás fajta, gyorsan regenerálódik, s minőségben hozza azt
a szintet, ami elvárható egy
homoki szőlőtől. Sőt a helyette
ültetett más fajtákat meg is
előzi. Persze ehhez megfelelően kell művelni, a szüreti időt
be kell tartani, s a borkészítésnél is figyelni kell. Sajnos
ma már nem olyan jó a szőlő
jövedelemhozó képessége, mint
korábban, de megfelelő nagyságú birtokon még most is van
benne fantázia. Éppen ezért
szomorú, hogy nagyon lecsökkent a Sárfehér-terület Izsákon
is és a környéken is. Maga egy
38 éves Sárfehér-területet művel, amelyről 150-160 mázsa
holdankénti termést szokott
szüretelni. Mint mondja, a
közel négy évtized alatt, még a
legrosszabb években sem volt
ráfizetése a Sárfehérrel. Éppen
ezért ő sem hagyja cserben az
izsáki szőlőt. Egészségi állapota ugyan már kisebb terület
művelését teszi lehetővé, de
folytatja. Régi elkötelezettsége
mellett a mostani kitüntetés is
a folytatásra buzdítja.

-tetézi-

Az október 2-ai népszavazás helyi
eredménye
Október 2-án országos népszavazás volt a a következő kérdésről:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása
nélkül is előírhassa nem magyar
állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”

A 8.272.625 választásra jogosult polgár közül 3.418.387 fő
(41,32%) szavazott. Közülük
56.163 fő (1,64%) voksolt igennel és 3.362.224 fő (98,36%)
nemmel.
Izsákon a 4838 választásra

jogosult személy közül 2.374-en
(48,51%) jelentek meg a szavazáson. Közülük érvényesen
2.265 fő (46,82%) szavazott.
Az igenek száma 26 (1,15%), a
nemek száma 2.239 (98,85%)
volt.

2016. október 19.

A kutya sem érti…
Ma már nem ötletelve, hanem
tudományosan kutatják a beszéd kialakulásának módját.
Emberek között - kifinomult és
bizonyos szabályok szerint gyakorolt - hangcsoportokból lett
egy-egy közösségnek a nyelve.
A hangok mélysége, magassága,
de erőssége is egyértelmű közlést jelent egy-egy nemzet nyelvén belül. A legújabb kutatás
szerint a legősibb ember-állat
kapcsolatát is vizsgálják, mivel
az első háziasított, emberi szót
értő állat a farkasból szelídült
kutya, ennek emberi hangokkal
történő irányítását is kutatásra
érdemesnek találták. Tény,
hogy a rövid vezényszavakon
túl, „Ül!”, „Feküdj!”… a gazdival jó kapcsolatban lévő állat
szinte mindet ért. Ha a közös sétákat tevő – nem is a kutyának
mondja: „Elmegyünk sétálni…”,
az állat már hozza is a nyakörvét.
A lakásban tartott kutya ha sáros
lábbal jön be a lakásba és a gazdi
azt mondja: megtörüljük a lábadat, már nyújtja is mindegyiket
egymásután. Az ilyen megtapasztalások alapján állíthatjuk,
hogy a kutya ért, érti az emberi
beszédet! Bizonyos mozgásokból
még arra is tud következtetni,
hogy mi történik majd. Például,
ha a gazdáék mind kabátolnak,
számíthat az otthon maradásra,
ő lesz a házőrző.
A szólást, hogy „A kutya sem
érti,…” az egyértelmű dolgok
és érthető beszédek - emberek részéről értetlen fogadásával kapcsolatosan használjuk
most. (Mesterkélt kifejezés
ez, de ennek kimondása után
a bölcs azonnal megtalálja az
értetlenségnek igazi okait. Ez
írás két témájával kapcsolatos
okairól nem lesz szó.) Nem csak
dühítő, de egyenesen aggasztó
amikor valakikben nem tudatosul a nekik szánt felszólítás!
A beszéd a közös gondolkodást
és cselekvést segítő ajándék
az ember számára. Közvetlen
találkozásainkkor beszámolunk fontos dolgokról, amik
környezetünkben történtek.
A népesebb összejöveteleken
tágabb térségű élet-kérdések
vetődnek fel, amelyek nagyobb
életközösségeket szabályoznak.
De a média (rádió, tv, újságok,
…) által művelt tudósítások,
figyelmeztetések, tanácsok már
szinte az egész világra szóló és
érvényes hatásúak, azaz mindenkinek szólnak! - (A kutyák
biztosan nem értik ezeket,) - de
hogy az értelem csúcspontján
lévő emberek sem értik a fontos és a jövőt nemzedékeken át
befolyásoló intéseket, nagyon
kétségbeejtő! Ilyen módon értékelhetjük a már lefutott népszavazás eredményét. – Úgy látszik,
nem elég érthető nyelven, nem
elég meggyőzően, nem elég ijesztően mondták el a felelősök az
előttünk álló veszély lényegét!
Vizsgálva – a különben nem
rossz eredményt -, magyarázat
lehet az értetlenségből fakadó
közömbösség, de a nagy gyűjteni
akarás is, aminek éppen az eredménye veszélyeztetett a jövőben

kialakulni látszó helyzet miatt.
Beszélhetünk a nyilvánvaló
veszélyről könnyelműen nyilatkozókról is, akiknek megszólalásaik, értékeléseik a jövőben
lepleződnek le. Vajon vállalják-e
majd a félrevezető beszédük
miatt a felelősséget? Az a téma,
amelyről eddig szóltunk nemzeti létünket, kultúránkat, életterünket érinti,- ami nyilvánvalóan érték -, de szüntelenül
változó, anyaghoz kötöttsége
miatt megszűnő. Ezt átgondolva mondhatjuk, hogy a változót
és a mulandót is értelmesen,
átgondolva kellene óvnunk, védenünk felelősséggel, legyőzve
az értetlenség homályát! Végső
tanulság, hogy bármilyen érthető is a beszéd, amely komoly
anyagi, sőt megmaradási témában szólít meg, mégsem szül
feltétlenül engedelmességet!
A beszédhez kötődő engedelmesség témában szükségesnek
tartom - mert mélységben összefüggenek -, a lelki dolgokról
szóló prédikációkat megemlíteni. Jézus a tanítványait
azzal bízta meg, hogy elmenve
a széles világba hirdessék az
evangéliumot mindenkinek, azt
az örömhírt amely a Teremtő
kegyelmes szeretetéről szól.
(Máté 24:14; Márk 16:15-;) - Ha
a láthatókról szóló beszéddel
kapcsolatosan az volt a megállapításunk, hogy sokan nem
értik, miről is van szó, hogyan
várjuk el a láthatatlanokról
bizonyságtevő beszédről, ami
pedig mélységesebben meghatározza az ember életét! Benne
ugyanis azt kell hirdetni, hogy
van megbízható társad, az
Isten. Van, aki mindenkinél
jobban szeret, az életét feláldozó Krisztus. Van olyan belső
békesség és gazdagság, ami nem
avul el, senki el nem veheti….
A keresztyén Európában erről
szólt, szól az igehirdetés, de
mintha értetlenek ültek volna,
és ülnének a templompadokban.
Európának nem kell a szelídséggel hirdetett tanács! A keletről
jövő vallási irányzat nem szelíd!
Kötelezővé teszi az elveit amik
között a szabadosság, a testiség,
a gyűlölettel táplált harc az
elsők. Lehet választani! Még
mindig nem késő! (Megvallom,
hogy aktív lelkész koromban
bennem is sokszor felvetődött
a prédikációk elmondása után
bizonytalankodva a kérdés:
Vajon sikerült-e úgy elmondani a padokban ülők számára a
bátorító, a vigasztalást adó, a
hitet bátorító üzenetet, hogy
mindenki megértse!? Rám is
igaz-e a kritika: „Hat napon
át láthatatlan, a hetedik nap
érthetetlen.” (Nagy az igehirdetők felelőssége! Nem szabad
lanyhulni a lelki munkának, és
kérni kell a Teremtőt, ajándékozzon halló füleket, értő lelket
mindenkinek. Így állhatnak
ellene a hitetlenkedésnek. Így
maradhatunk meg és élhetünk
békességben.
Izsák, 2016. 10. 08.
Bérces Lajos
önk. képviselő
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...sokan tartják szórakoztatónk, ugyanakkor tragikusnak mindazt, ami az
október 2-ai népszavazás, s annak eredménye, vagy eredménytelensége kapcsán
zajlik itthon és a külföldi sajtóban. Ám az sem semmi,
ami az Európai Parlament Polgárjogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) október 10-ei ülésén hangzott el
ennek kapcsán. E bizottságban a zöld, a szocialista és a
kommunista képviselők vannak többségben, s szerintük
már a népszavazásunk kérdése is rasszista volt. Arról is
nyilatkoztak az ülésen, hogy a terrorizmus nem is olyan
nagy probléma. Mi túlozzuk el a dolgot, inkább a rendfenntartók és a titkosszolgálatok egyfajta „biztonsági
teszt”-jeként kell tekinteni a kérdést. De azt is kifejtették, hogy szerintük akkor lehet majd a kijelölt országokban tartani a migránsokat, ha mindenütt kötelező lesz
azonos szintű jó ellátást biztosítani számukra.
Gondolom, többen teszik fel a kérdést, normálisak ezek?
Mert épeszű embernek aligha jutna eszébe tesztnek nevezni a terrortámadásokat! A sok ártatlan halottat meg
vegyük teszthibának? Mondván, bocsi, most nem jött
össze, de reméljük legközelebb jobban sikerül. Hasonló
elmés ötlet a minden országban azonos ellátási szint
biztosítása a migránsoknak. Ezt például hogyan s miből
képzelik el megoldani? Mert tudhatóan igen sok európai
„bennszülött” a nyugati migránsellátási támogatásoknál
jóval szerényebb keresetből kénytelen megélni. Gondolják, majd simán lenyelik az emberek, hogy az ide érkezők
munka nélkül, vagy akár munkával náluk lényegesen
magasabb juttatásban részesüljenek? S még az a kérdés is
ott van, hogy miből finanszíroznák ezt? Netán az itteniek
rovására, mondjuk migráns adó kivetésével? A magyar
népszavazáson, a több mint 3 millió háromszázezer nemmel szavazó polgár egyértelműen kifejezte, hogy semmi
ilyenből nem kér.
Gondolom, sokan tartják tragikusnak azt az itthoni és
külföldi erőlködést is, mellyel el akarják bagatellizálni
a több mint hárommillió szavazó véleményét. Mondván
nem volt meg az érvényességi küszöb, így nem is kell
foglalkozni az egésszel. Mondják ezt azok, akik a demokrácia egyedüli felkentjeinek tartják magukat. Akik
például pár tízezer szavazattal bevergődnek a parlamentbe, s azt abszolút legitimnek demokratikusnak tarják.
A több mint hárommillió szavazat meg smafu. Mert az
éppen nem a szájuk íze szerint való. Pedig a demokrácia
a többségi vélemény elfogadásáról szól! Nincs szelektív
többségi vélemény. A többség az egyszerűen többség. A
nem szavazók viszont nem szavaztak. Ez a száraz tény.
Akik felelősséget éreznek a maguk és utódaik sorsáért,
szavaztak. Akik nem mentek el, azok véleménye senkit
nem érdekel, hiszen ők sem érezték fontosnak annak kinyilvánítását. Előttük is ott volt a lehetőség, nem kértek
belőle. Éppen ezért nagyon sajátos demokrácia felfogásra
vall az, amikor a nem szavazókat állítják be a többségi
akarat kifejezőinek. A hazai ellenzék ilyetén vélekedését
tette magáévá Elmar Brok az Európai Parlament külügyi
bizottságának elnöke is, amikor azt találta nyilatkozni a
német Focus Magazinnak, hogy valójában annak az 5,5
milliós többségnek az akarata a lényeges, aki nem ment
el szavazni, mivel hallgatásukkal azt fejezték ki, hogy
Brüsszel szabja meg, kik és hányan jöjjenek az országba.
Szögezzük le, a népszavazás valóban nem lett érvényes,
mert a részvétel az érvényességi küszöb alatt maradt. Viszont 3,3 millió ember egyféleképpen, mégpedig nemmel
szavazott. A fanyalgók tekintsék ezt egy nagy merítésű
reprezentatív közvélemény-kutatásnak. Már csak azért
is, mert előszeretettel hivatkoznak olyan néhány száz
fős kutatásokra, amelyek nekik kedvező eredményt
mutatnak. Most hárommillió megkérdezett válaszolt
egységesen. Illő szerénységgel tudomásul kellene ezt
venni, s meghallani az üzenetet...
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Sárfehér Napok 2016

A nagyszínpad programjában a Sárfehér Néptánc Együttes és
székelyudvarhelyi, szegedi, szőregi, hajósi vendégeik adtak
nagyszerű táncműsort, akiket egy hagyományőrző szüreten
is vendégül láttak Kovács Andrásék birtokán

A nagyszínpad programjában
mások mellett Dér Heni, Pál
Dénes, Caramel, Delhusa Gjon,
Hevesi Tamás és az Apostol
műsorának tapsolhatott a nagyszámú közönség, akiket még
a vasárnap kora estére megérkezett eső sem riasztott el a
programok évezetétől

Idén nyolcvan éves városi ünnepünk a megszokott
gazdag programokkal várta
az érdeklődőket. Ünnepköszöntőjükben Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő és
Mondok József polgármester az ünnep érték- és hagyományőrző szerepének
fontosságát hangsúlyozták.
A belvárosi nagyszínpadon

Az ország motorosai most is
Izsákon zárták a nyári szezont, ismét több száz motoros
vonult végig a városon

A borutcába látogatókat a
finom italok mellett tánc és
kiváló muzsika is várta

nonstop műsorok, a városházán és a művelődési házban
kiállítások (gobelin, festmény,
origami, „Tündérkert”, termény és termék) a városközpontban borutca, kirakodó
és kézműves vásár, valamint
vendéglátó sátrak, a katolikus
templom kertjében családi
nap, a fogathajtó pályán or-

tetsző programot. Az elszármazott izsákiak találkozóján
közel száz egykor Izsákon élt
vendég örülhetett egymásnak,
s vett részt a szombati programokon. Szőlőnk ünnepe helyet adott a XV. Hungarikum
Borok és Pezsgők Országos
versenyének, ahol hatvankét tétel versengett, s hét
arany, negyvenhárom ezüst
és tizennyolc bronzminősítés
született. E mellett országos borászfórum és borrendi
találkozó, borlovag avató,
valamint borkirálynő avatás
is a program része volt.

A szüreti felvonulást idén a Sárfehér Néptánc Egyesület
szervezte

szágos fogathajtó bajnokság,
a sportpályán futball mérkőzések biztosították, hogy
mindenki megtalálja a neki

Faragó Gábor fotóival idézünk néhány eseményt a
XXXI. Izsáki Sárfehér Napok
gazdag kínálatából.

Új borlovagok kerültek az Arany sárfehér Bor- és Pezsgőrend
tagjai sorába köztük dr. Feldman Zsolt izsáki származású
helyettes államtitkár. Avatásuk és fogadalomtételük a nagyszínpadon történt

A fogathajtó pályán színvonalas versenyek várták a fogathajtó sport kedvelőit

A terménykiállításon az idei szőlő, gyümölcs termésből
kaphattunk ízelítőt, e mellett az Izsáki Házitészta Kft. és a
helyi borászatok is bemutatták termékeiket. Somodi Petra 7.
osztályos tanuló terményekből készített képeket a kiállításra
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A mi ’56-unk
Október 23-án és az azt követő napokban, hetekben a 60
évvel ezelőtti eseményekre emlékezik az ország. Az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc történéseinek felidézésével
tiszteleg a nemzet azok előtt az ismert és ismeretlen hősök
előtt, akik voltak bátrak szembeszállni az önkénnyel, a
túlerővel, hogy egy élhető, szabad ország legyen Magyarország. Mint tudjuk, a forradalmárok magukra maradtak.
Az ígért nemzetközi segítség, az akkori politikai játszmák,
taktikázások miatt elmaradt. A felkelők álma csak évtizedekkel később valósult meg, mely álom az ő akkori helytállásuk nélkül valószínűleg még ma is csak álom lenne.
Emlékező összeállításunkban a helyi eseményeket követjük nyomon, ahogy azokat a fellelhető dokumentumokból
és a résztvevők (főként Jávorka István, Bálint Sándor, K.
Szabó Sándor) elbeszéléseiből megismerhettük.
Izsákon, október 25-én délután
volt az első kisebb tüntetés, majd
október 26-án már jelentős megmozdulás volt itt is. A községháza előtt összegyűlt háromszáz
tüntető elénekelte a Himnuszt,
s a szovjetek távozását szorgalmazó jelszavakat kiabáltak,
majd azt követelték, hogy az
épület homlokzatáról távolítsák
el a vörös csillagot. Illés István
tanácselnök – miután konzultált
a kecskeméti járási tanács illetékesével – Kállai Gyula tűzoltóparancsnokot bízta meg a jelkép
eltávolításával. A tűzoltólétrára
Fekete Kálmán (aki később a helyi események egyik irányítója, s
a Nemzeti Bizottság titkára lett)
ment föl és verte le a csillagot,
majd ő és Jávorka István kivágták keretükből a tanácsteremben
lévő Sztálin és Lenin képeket
és a tanácsháza előtt elégették
azokat. Jávorka István a teremben lévő nemzetiszínű zászló
közepén lévő kommunista címert
is kivágta. A csillag leverése és a
jelképek elégetése után Fekete
Kálmán felkérte a jelenlévőket,
hogy vegyenek részt egy esti békés felvonuláson. A felhívásnak
sokan eleget tettek, így este a
Kossuth téren, komoly tömeg
gyűlt össze, ahol Fekete Kálmán,
a ’48-as emlékmű mellvédjéről
rövid beszédben kérte a jelenlévőket, hogy tartózkodjanak a
durvaságtól és békés menetben
vonuljanak végig a községen.
Senki ne szennyezze be a forradalmat – kérte nyomatékosan. A
menet Kossuth-nótákat énekelve
haladt a vasútállomásig, majd
visszafordultak, s a szeszgyár
elé vonultak azzal a szándékkal,
hogy leverik onnét is a vörös
csillagot. Ami meg is történt. A
szeszgyártól az állami gazdaság központjához mentek, ahol

Géró Sándor

kidöntötték a főkaput, melyen
ugyancsak vörös csillag volt, de
olyan magasan, hogy csak így
tudtak a jelképhez hozzáférni. A
tüntetők késő este értek vissza a
központba, ahol valaki azt indítványozta, menjenek a katolikus
templomhoz. A tömeg a templomba vonult, s meghúzták a harangokat. Varga Sándor tüntető
felkérte Marosi Izidor plébánost,
hogy szóljon a tömeghez. Az előző hónap elején Izsákra került
pap, a haza, a föld szeretetéről
beszélt, és megbékélésre kérte a
tüntetőket, lebeszélve őket arról,
hogy a templommal szemben
lakó iskolaigazgatót – eredeti
szándékuk szerint - felelősségre
vonják a gyerekek vallásellenes
iskolai neveléséért. Marosi Izidor
szavaitól az emberek lehiggadtak, s a Himnusz eléneklése
után távoztak a templomból. Az
utcán annyi atrocitás történt,
hogy Varga Imre megverte régi
haragosát, Csiki Vencel pénzügyőrt, akinek fegyveréből két lövés
dördült el. Sebesülés azonban
nem történt.
Horváth Rezső községi párttitkár az esti tüntetés ideje alatt
felhívta az uzovicsi laktanyát,
katonákat kérve a tüntetők ellen.
Ezt követően ő, valamint Illés
István tanácselnök és családjaik
kimentek a laktanyába. Szittyai
Ignác őrnagy, laktanyaparancsnok
katonákat küldött a községbe,
akik távozásra bírták a még éjszaka is a központban lévő tömeget.
Közben 120 milliméteres aknavető
üteggel vették körül a honvédségi
raktárt, s bemérő, figyelmeztető
tüzet intéztek a falu szélére.
Október 27-én öttagú küldöttség ment Fodor Sándor tanácselnök-helyetteshez, a Nemzeti
Bizottság megalakítását követelve. A küldöttséget Géró Sándor

Hajma László

Jávorka István

vezette. A bizottság tagjai Egyedi
István, Ringer Imre, Petrányi
László, és Petrányi Lőrinc voltak. A választásra gyűlést hívtak
össze a tanácsházára, melyre
meghívták az uzovicsi laktanyában tartózkodó Horváth Rezső
párttitkárt és Szittyai Ignác
laktanyaparancsnokot is. Fodor
Sándor, Balogh Lajos rendőrparancsnok és Fekete Kálmán
hívta fel őket telefonon. Szittyai
őrnagy azonban csapdától tartott és helyettesét Fodor István
főhadnagyot küldte Izsákra. Egyben kikötötte, hogyha 13 óráig
nem térnek vissza, tüzérségi tűz
alá veszik Izsákot.
A gyűlésen Fodor Sándor elnökölt. Géró Sándor megnyitóbeszédében fő feladatként a
rend, a nyugalom és a közellátás
biztosítását jelölte meg. Fodor
István főhadnagy, uzovicsi parancsnok-helyettes elmondta,
hogy a vagyon- és közbiztonság
érdekében a katonaság hajlandó
a Nemzeti Bizottságot támogatni. Balogh Lajos rendőrhadnagy,
őrsparancsnok arról szólt, hogy
teljesen egyetért a felkelőkkel,
s megvédik a közbiztonságot. A
rendőrparancsnok azt is közölte,
hogy a rendőrség a forradalom
mellé állt, s kérte a nép bizalmát.
A résztvevők öttagú jelölőbizottságot választottak Hajma László,
Géró Sándor, Fodor Sándor,
Fekete Kálmán, és K. Szabó
Sándor személyében. A bizottság
harminc embert javasolt a Nemzeti Bizottságba Fodor Sándor,
Ács Lajos, Ifj. Jávorka András,
Csepela Sándor, Janik József,
Bényi Imre, Halász Sándor, Kozma József, Eszik József, Hornyák
János, Kovács József, Román
Alajos, Petrányi Lőrinc, Géró
Sándor, Józsa László, K. Szabó
József, Radványi Bálint, ifj. Kiss
Gábor, Kormos Béla, K. Szabó
Sándor, Baráth István, Jenei
Sándor, ifj. Végh István, Fekete
Kálmán, Fekete László, Szekeres István, dr. Gyenes József,
Gyebnár János, Csomor Kálmán,
Hajma László, Gellér Ferenc,
Hajma Lajos és Varga Sándor
személyében. A gyűlés húsztagú
Nemzeti Bizottságot választott,
melynek elnöke Géró Sándor,
elnökhelyettese Fodor Sándor,
titkára Fekete Kálmán lett. K.
Szabó Sándort a községgazdai teendők ellátásával bízták meg. Az
esti órákban újabb megmozdulás
volt a községben, ekkor az állami
gazdaság központját foglalták
el a tüntetők, akiket a rendőrség hívására katonák oszlattak
szét. A Kecskemét-Dunaföldvári
úton ekkor már nagy szovjet

Kállai Gyula

csapatmozgásokat észleletek a
megbízott figyelők.
Meglehetősen zavart volt az
általános helyzet, amit az is jól
mutat, hogy október 28-án reggel
a katonák letartóztatták az előző
esti tüntetés több tagját. A letartóztatások hírére 2000 fős tömeg
kezdett tüntetni a tanácsháza
előtt, követelve a letartóztatottak elengedését. Fekete Kálmán
csitította a tömeget, s telefonon
kérte Szittyai Ignác uzovicsi
parancsnoktól a letartóztatottak
szabadon bocsátását, aki végül a
szovjetekkel való konzultáció (e
konzultáció is mutatja a bizonytalan állapotokat) után engedett
a kérésnek. Szittyai már a tüntetés idejére is járőrt küldött Izsákra, sőt kijárási tilalmat hirdettetett meg és statáriális eljárást
helyezett kilátásba. A katonaság
helyzete október 29-én némileg
tisztázódott. Ekkor érkezett az
utasítás a Kecskeméti Forradalmi Tanácstól, Fekete Kálmánhoz
és Szittyai Ignáchoz, hogy alakítsák meg a forradalmi katonai
tanácsot. A tanács alakuló ülésén
jelen volt Géró Sándor és Fekete
Kálmán is, ahol Szittyai arról
beszélt, hogy megszabadult a
katonaság a párt elnyomása alól,
végre tényleg katonaság lehet, s
az ellenségnek egyetlen darab
lőszert sem ad át, inkább meghal.
Az ülés végén megválasztották a
katonai tanácsot.
Október 29-én az iskolában
Veress Margit igazgatóhelyettes
gyűlést hívott össze, ahol leváltották Szabó Lajos igazgatót és
háromtagú vezetőséget választottak az iskola irányítására
Hajma László, Molnár Sándor és
Ferencessi József személyében.
Ugyanezen a napon, október
29-én Illés István tanácselnök
vissza akart térni funkciójába,
ám a Nemzeti Bizottság ezt nem
engedte. Október 30-án megalakították a községben a Nemzeti
Parasztpárt helyi szervezetét
Rózsa Mihály vezetésével, és
ugyanezen a napon az Izsáki Állami Gazdaság Munkástanácsát
is megalakították.
Október 31-én a Nemzeti Bizottság a nemzetőrség felállításáról
döntött. Mint a bizottság ülésén
Huszárik főhadnagy elmondta, a
lakosság a katonákkal és a rendőrökkel szemben bizalmatlan,
ezért civileket is be kell vonni a
közbiztonság fenntartásába. A
Nemzeti Bizottság tagjai és két
rendőr jelölte az alkalmasnak
ítélt embereket. A nemzetőrség
parancsnoka Seres István lett.
Tagok: Fekete Kálmán, Erdős
Sándor, ifj. Katona István, Mu-

Ritter László

rics István, Tiringer István,
Varga Sándor, ifj. Novák Ferenc,
ifj. Szegedi Kálmán, Hoffman József, Mészáros Mihály, Kránicz
László. A nemzetőrség biztosította a közrendet, a községbe
tévedő kóbor fegyvereseket lefegyverezték, s a rendőrségen
gyűjtötték össze az így elkobzott
fegyvereket. A Nemzeti Bizottság október 31-ei ülésén született
döntés értelmében, a budapesti
lakosság felhívására Izsákon is
élelmiszergyűjtésbe kezdenek
a fővárosiak megsegítésére. Az
élelem Budapestre szállítására a
honvédség biztosít autót.
Ugyancsak október 31-én megalakult a helyi Pedagógus Sztrájk
és Forradalmi Bizottság, melynek tagjai Hajma László, dr.
Ritter László, Paksi Imre, Izsák
P. György és Ferencessi József
lettek. A bizottság nyilatkozatot
adott ki, melyben az izsáki pedagógusok nevében hitet tettek
a forradalom mellett. A nyilatkozatot Hajma László és Kovács
Gyula szerkesztette.
November 3-án szovjet harckocsik felderítést végeztek az
uzovicsi lőszerraktár közelében,
majd visszavonultak. Ám mint
kiderült nem mentek túl messzire, hanem tizenkét harckocsival
körülzárták Izsákot, s másnap
hajnali 3-kor megtámadták a
nemzetőrség körletét. Az izsákiak nem lőttek vissza, Pálinkás
hadnagy azonban megsérült a
karján. A szovjetek elvitték az
őrszobán lévő fegyvereket, s
tankjaikkal az uzovicsi laktanya ellen indultak, kb. hajnali
4 órakor. A köd miatt azonban
leálltak, s reggel 7-kor indultak
meg ismét. Előrenyomulásuk
ideje alatt folyamatosan tüzeltek gyalogsági fegyvereikkel. Az
uzovicsiak nem viszonozták a
tüzet. A szovjetek parancsnoka
Dolgopolov kapitány követelte,
hogy a lőszerraktár parancsnoka
és politikai tisztje menjen hozzá
tárgyalni. Az oroszok azt kívánták, hogy a magyarok tegyék le a
fegyvert, amit azok nem akartak
teljesíteni. Végül hosszas tárgyalás után abban maradtak, hogy
a kézi fegyverek maradnak, de
a sorozatlövőket konzerválták
és raktárba vitték. A szovjetek
biztosításként egy harckocsiszázadot hagytak Uzovicson.
A reggeli szovjet támadás nyomán Géró Sándor, Fekete Kálmán, Gyebnár János, Fodor Sándor, Hornyák János és néhány
nemzetőr az ellenállás esélyeiről
tárgyalt, ám a többség nem látta
ennek realitását és elvetették a
gondolatot.

Veres Margit

Fekete Kálmán
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Fekete Kálmán ennek ellenére
próbálta az ellenállás fontosságát
hangsúlyozni. Ezért új nemzetőrséget szervezett, melynek ő lett a
parancsnoka.
November 6-án gyűlést tartottak
a községházán, ahol a szovjet
parancsnok is jelen volt. Itt lefegyverezték a nemzetőröket,
Fekete Kálmánt letartóztatták,
s Uzovicsra szállították, ahol két
szabadszállási forradalmárral volt
bezárva. Szittyai őrnagy gyorsan
megfeledkezhetett korábbi forradalmi elkötelezettségéről, mert
személyesen akarta kivégezni Feketét. Ebben csak az akadályozta
meg, hogy józanabb társai tiszti
gyűlés elé vitették a kérdést és
ott 51 százalék a kivégzés ellen
szavazott. A lakosság nagyon
felháborodott Fekete Kálmán
letartóztatása miatt, s a Nemzeti
Bizottság is követelte elengedését. Horváth Rezső párttitkár is
ugyanezt kérte a kedélyek lecsillapítása érdekében. November
11-én egy szovjet őrnagy és egy
szovjet alezredes hallgatta ki Fekete Kálmánt Uzovicson, s miután
nem találtak olyan terhelő adatot,
amely indokolta volna további
fogva tartását, elengedték.
November 17-én ülésezett a községi tanács végrehajtó bizottsága,
ahol a Nemzeti Bizottság több
tagját is beválasztották a vb-be;
Géró Sándort, K. Szabó Sándort,
Radványi Bálintot, Hornyák Jánost, Szekeres Istvánt, Kormos

Bélát.
December 10-én Hajma László
iskolaigazgató (őt november 12-én
választották meg az iskola vezetőjének) gyűlést hívott össze, ahol
Horváth Rezső községi párttitkár
jelenlétében megszavazták, hogy
csatlakoznak a járási pedagógussztrájkhoz. Ezután az FMSZ
dolgozóinak gyűlésén vettek részt,
ahol bejelentették, hogy a tanárok
sztrájkolni fognak. Hajma Lászlót
és dr. Ritter Lászlót még aznap
letartóztatták és Orgoványra
szállították, ahonnét másnap elengedték őket azzal a feltétellel, hogy
nem szervezhetnek sztrájkot.
A forradalom leverése után Fekete Kálmánt ismét letartóztatták, s
1957. december 5-én 3 év 6 hónap
börtönre ítélték, melyből 1 év 2
hónapot ült le. Testvérét, Fekete
Imrét ugyanezen a tárgyaláson
8 hónap végrehajtandó börtönre
ítélték. Hajma László 1958. szeptember 17-én 8 hónap felfüggesztett börtönt kapott, melyet 1958.
május 12-én 1 év felfüggesztett
börtönre súlyosbítottak. Dr. Ritter
László 1958. szeptember 17-én 6
hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Szijjártó Jánost 1957.
december 5-én 6 hónap börtönre
ítélték, melyet le is ült. Varga
Imrét 1958. október 30-án 2 év 6
hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Valamennyi elítélt
esetében különböző összegű és
ténylegesen végrehajtandó vagyonelkobzást is meghatároztak.

Izsákiak az országos eseményekben
Az 1956-os forradalom országos eseményeit
irányító személyek között is találhatunk
izsákiakat. Rácz Sándor a Nagy-Budapesti
Központi Munkástanács elnöke volt. 1956.
október 29-én a Beloiannisz gyár munkástanácsába delegálták, majd november 16-án
a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács
elnökévé választották. A tanács 48 órás sztrájkot hirdetett Kádár ellen, Nagy Imre szabadon
bocsátását követelve. November és december
hónapokban különféle ügyekben tárgyalt a kormánnyal Elmondása
szerint Apró Antal például három miniszteri tárcát ajánlott a munkástanács vezetőinek, amit azok elutasítottak. Tárgyalásokat folytatott
a szovjet katonai vezetőkkel is. December 11-12-én a második 48
órás sztrájk során a munkástanács követelte a letartóztatott munkástanács-elnökök szabadon bocsátását, és tiltakozott a 131 halálos
áldozatot követelő salgótarjáni sortűz ellen. December 11-én Kádár
a Parlamentbe hívta tárgyalni, ahol letartóztatták. 1958. március
17-én, éppen 25. születésnapján életfogytig tartó börtönbüntetésre
ítélték. Az 1963-as amnesztiával szabadult.
Mihala Ferenc szintén jelentős szerepet vállalt
a forradalomban. 1951-től a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen tanársegéd, 1953-tól
adjunktus volt. 1956. október 25-től a diákok
felkérésére a Diákparlament tanácsadója. Szerepet játszott az egyetemi rádió beindításában
és az egyetemi zászlóalj felállításában. Október
végén felvette a kapcsolatot a Dunántúli Nemzeti Tanáccsal, és annak mintájára november
2-án megalakította a Nagy Imre-kormányt
támogató Észak- és Kelet-Magyarországi Nemzeti Tanácsot, amelynek elnökévé választották. A testület azonban a november 4-i szovjet
intervenció miatt tényleges tevékenységet nem végzett. 1957. február
20-án a miskolci egyetem elleni tömeges megtorlási akció során több
oktatóval és hallgatóval együtt letartóztatták, másnap szabadon
bocsátották. 1957. május 17-én ismét letartóztatták. Első fokon
1957. augusztus 29-én tizenöt év börtönbüntetésre ítélték, melyet
a Legfelsőbb Bíróság 1957. december 30-án tíz évre csökkentett. Az
1963-as amnesztiával szabadult.
Az ünnepi emlékezés napjaiban gondoljunk tisztelettel, főhajtással
mindazokra, akik a helyi és az országos eseményekben szerepet
vállaltak és helytálltak!
Tetézi Lajos
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1956 emlékezete
Történelmünk sorsfordító eseményeit célszerű pontosabban megismernünk, előzményeket feltárni.
60 év távlatából jól látjuk, egyre
több igazság kerül felszínre. Jelenleg főleg címszavakkal közelítem
meg a témát. Őseink az OsztrákMagyar Monarchia és a különböző
világpolitikai események között
éltek. Kísértet járja be a világot.
Kapitalizmus, munkásmozgalom,
agrárproletárok, stb.
– I. világháború (elhunyt 280
izsáki férfi), Tanácsköztársaság,
Vörös Terror, Fehér Terror (Lajta-Bánság) TRIANON. A csonka
Magyarország térképét (kis érmeit)
később sok család féltett kincseként láthattuk. Ferenc-József császár halála (1916) majd IV. Károly
koronázása, az európai hatalmak
szervezkedése (Antant).
– Horthy Miklós kormányzósága:
konszolidáció, polgári fejlődés,
iskolák fejlesztése, leventeoktatás,
koldusok, kivándorlás. Gazdák, cselédek, béresek. Világválság. Világot
mozgató erők: fasizmus, imperializmus, szocializmus. Szovjetunió,
Lenin és Sztálin nevéhez fűződő
személyi kultusz (cári család kivégzése, pártkatonák meghurcolása és
kivégzése, diktatúra tombolása).
– Hitler Adolf hatalomrendszere a
nagytőke szolgálatában tevékenykedve lerohanja Lengyelországot.
– II. világháború eseményeit, a ma
újságot és könyvet olvasó lakosság
a saját bőrén és családja történetén át jól ismeri. SAS behívók, új
frontvonalak építése. Szövetségek
és sok nyomorúságot tapasztal a
polgári lakosság, 1949 őszén több
tucat ember elhurcolása!
– 1945. május 9. A béke napja.
A világháború befejezése. A front
közeledtével nálunk a szovjet főhadiszállás elhelyezése és háborús
cselekmények miatt a lakosság
Kunszentmiklós felé menekült,
majd visszajövetele. Szocialista
tábor létrejötte a szovjet haderő
jelenléte mellett Magyarország
Népköztársaság (KGST stb.).
A szovjethatalom kritika nélküli
másolása következett. Az első választások 1946-ban a Kisgazda Párt
fölényes győzelme, de érvényesül a
szalámitaktika a gátlástalan erőszak, amely választási csalással elérte célját. Magyar Dolgozók Pártja
(MDP) néven. Néhány embert a
polgári életből meg tudtak nyerni.
A két világháború közötti időben,
illegalitásban működő kommunisták egy része Moszkvában tanulmányozta a szocializmust.
– Rákosi-korszak eseményei. A
korszak büntetőjogi rendszerét
néhány párkatona és hataloméhes
intézményvezető dolgozta ki. „Az
osztályharc jogi formák között
kerül megvívásra…” Igazságügyi
Közlöny 1949. május 31.
Államosítás, kitelepítés, beszolgáltatás, kulákrendszer, egyházak
üldözése. Félresikerült földosztás.
Koalíciós időszak 1945-49 közé
tehető időszak. Népbírósági rendelkezések kidolgozása, végrehajtása!
1949 Magyar Népköztársaság Alkotmánya készült. Új magyar címer: sarló és kalapács, vörös csillag.
Új forint, tervgazdálkodás kidolgozása. Terv- és Békekölcsön jegyzése. Gazdatársadalom mértéktelen
beszolgáltatásra kötelezése (olykor

teljesíthetetlen). Kulák-rendszer
bevezetése, a gazdatársadalom
életét tették lehetetlenné. Koholt
vádak.
1948. Rákosi Mátyás Kecskeméten és környékén nagy biztosítás
mellett tartott beszédében a földek
állami tulajdonba vételét hirdette
meg. Indokolt és koholt vádakkal
sokakat börtönbe zártak, kivégeztek. Kulák ifjak munkaszolgálatos
katonák. Államvédelmi Hatóság
(ÁVH), mint erőszakszervezet mindenben teljesítette a kommunista
ország- és pártvezetés kívánalmait.
Létrejött Budapesten a Fiumei úti
temető félreeső helyén a kivégzettek részére, emberek méltatlan
eltemetésének helyszíne. Sajnos
a Kecskeméten működő ÁVH
pribékjei között, az indokolatlanul
kegyetlen kínzást végrehajtók
között nemcsak honfitársaink, de
saját falunkbelit is ismertek.
Bűncselekmények: közellátás
elleni, fegyverrejtegető, politikailag
megbízhatatlan, állam elleni összeesküvés - Ádám József, Újszászi
Rókus kivégzése, titkos eltemetése
a 298-as parcellába. Budapesten
később feltárásra és megjelölésre
került (1990!). Népújság, Szabadulás nevű újság a hatalmat szolgáló
újságírók véleményét tartalmazta.
Az államosított iskolák tanulói
bizonyos szűrés, ellenőrzés mellett
tanulhattak magasabb iskolákban.
Izsákról sok értelmes, okos gyerek
nem mehetett tanulni, otthon
kellett nehéz körülmények között
feltalálni a megélhetést.
– Országos helyzetre tekintve
mégis elmondható, ipari üzemek,
vállalatok „ifjúmunkás mozgalmai” több érdeklődő tanulót képeztek ki, így a régente szegénynek
volt mondhatókat, a „demokrácia”
felemelte.
Az iskolákban megszűnt a hitoktatás, a bátor szülők mégis megtalálták a lehetőséget az oktatásra.
A titkosrendőrség provokátorai
beépültek a gazdatársadalomba
is, a munkásság közé (fegyverrejtegetés valódi és koholt vádjával
többeket letartóztattak).
1956-ban, a bujdosásban (inkognitóban) levő Francia Kiss Mihály
elfogatásával összefüggésben (?)
meghalt Mayer Lajos esperes úr
„breviáriumozás” végzésekor.
Hát ilyen és más dolgok voltak az
előzmények.
1956 egyik kezdő mozzanata az
október 6-án (Aradi vértanúk elfeledett emléknapján) eltemették az
1949-ben kivégzett Rajk Lászlót.
Ki volt Rajk, Rákosi, Farkas, Piros
Gábor, Maléter Pál, Gerő Ernő?
Tessék egy kicsit elgondolkodni a
magyar történelem fontos eseményeiről, realitást tükröző médiumokat figyelni és további igazságot
lehet megtudni.
1956. október 23. a szabadságszerető magyar nép, a fiatalság
dicsőséges napjai voltak.
Tiszta emberek, az utcán levő
tömegek a betört kirakatokat nem
bántották, a foglyokat kiszabadították. Szovjet tankok ellen benzin
tartalmú üvegdobálással küzdöttek. Majd Nagy Imre a nagy változás közepette méltón viselkedett, ő
lett 1956 nagynevű személyisége a
PESTI SRÁCOK mellett.
Bem szobor: a tervezett emlékezés

itt történt október 23-án. Óriási
tömeg vonult különböző útvonalakon pl. a Nyugati Pályaudvar előtt
(8 fős sorok) a Margit-hídon át. A
Parlamentnél Nagy Imre beszélt a
tömeghez az ablakból: „Elvtársak!”
- a tömeg tiltakozott.
A Rádióhoz érkező csoport behatolt az épületekbe és felolvasta az
elkészített 16 pontos követelést. 21
órakor a Sztálin-szobor ledöntésére
került sor.
Ezen az egykori csizmatéren állította fel Gyurcsány kormánya, kb.
2000-ben a minden ízlést nélkülöző
’56-os emlékművet. (Mintha vasúti
síneket látnánk függőlegesen).
Emlékszem arra az időszakra,
mások is ezt mondják, itt a Sztálin
szobornál voltak a kötelező megemlékezések a Győzelem Napján,
ill. más munkásmozgalmi évfordulókon. A Néphadsereg a forradalmi
helyzetben átállott, ill. fegyvereket
adott (engedett át) a felkelőknek.
Első este a Parlamenti tömeget a
tetőzetről lőtték. A bevonult szovjet
egységek (a tankok) ellen benzines
üvegpalackot vetett be a lakosság.
Falragaszok, plakátok készültek.
A lakosság élelmezését a vidékről
érkező önkéntesek végezték. Iskolák, üzemek leálltak. Rokonok
a Rákosi Művekhez fizetésért
gyalog mentek Csepelre Budáról.
Kenyérért sorban állás. Szabad
Európa Rádió hírei adtak vigasztalást. Számítottunk Európára,
ígérgetés volt, más nem. Albert
Camus „A magyarok vére” című
verse megjelent. Márai Sándor:
Mennyből az angyal címmel írt
verset. A kommunista vezetésben
egy kis bizonytalanság, ígérgetés
után magára találás volt jellemző.
Vidéken szintén (kicsi késéssel)
munkástanácsok vannak Izsákon:
Veress Margit, Ritter László, Fekete Kálmán az Uzovicson működő
katonai vezetéssel küzd.
Leváltják az iskolaigazgatót,
tanácselnököt. Marosi Izidor római katolikus pap (a későbbi váci
püspök) behívja a forrongó, lincselő
hangulatban levő tüntetőket imádkoznak, a Himnuszt éneklik.
Budapesti Munkástanács vezetője: Rácz Sándor (szerszámkészítő) Miskolcon (Mihala Ferenc
mérnök).
A világháborús ostromlott városhoz lett hasonló fővárosunk.
November 4-én hajnalban nagy
dübörgéssel jöttek a tankok. A
Köztársaság téren Mező Imre és
társai lettek híresek. Központi helyek jöttek létre: Corvin köz, Széna
tér. 1956 fegyveres leverése után
a Kádár János nevével fémjelzett
gulyáskommunizmus következett. Munkásőrség felállításával a
párthű civil emberek fedőnév alatt
dolgoztak, láttak el fegyveres és
besúgói feladatokat.
A felkelés megtorlása majd különböző ideológiai fegyverek után,
mégis 800 ezer ember tagja lett
(1990-ig) az MSZMP-nek. A névleg
vagy az állásféltés miatt tagsági
könyv birtokában sok derék ember
behódolt. Egyik belvárosi iskola
szabad pártnapján derült ki, öt személy kivételével mindenki köteles
megjelenni. Hát ilyenek voltunk!?
Hosszú időnek kell eltelnie, több
generáció újabb kutatásainak a
tisztábban látáshoz. Figyeljék nagy
érdeklődéssel ezen a kerek évfordulón az eseményeket.
Mesznéder Klára

IZSÁKI Hírek
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Szent Márton

Szent Márton ünnepe a
magyar néphagyományban
tradicionálisan a gazdasági
évet lezáró ünnep. A tél kezdetét jelzi, hogy eddigre már
mindenhol elszámolnak a
pásztorok a tavaszi-nyári időszakban rájuk bízott jószággal
és a gazdától megkapják járandóságukat. A betakarítással összefüggő munkálatok is
lezárulnak erre az időszakra,
sőt az ősszel szüretelt szőlőből
is kiforr az újbor. November
hónapot bizonyos vidéken
„kisfarsangnak” is nevezték,
ugyanis ekkor még meg lehetett tartani a lakodalmakat
és vigasságokat, melyek majd
az adventi időszakban tiltva
lesznek.
Márton valós történeti személy, Pannóniában született,
Szombathelyen 317 körül,
apja római százados volt.
Márton is katonaként került
a mai Franciaország földjére,
ahol keresztény hitre tért és
kolostort alapított.
371-ben püspökké szentelték
Tours-ban, így Franciaországban is igen népszerű. A legenda szerint Szent Márton nem
akart püspök lenni szerénysége miatt, ezért elbújt a libák
óljában. Azok azonban hangos gágogásukkal elárulták
rejtekhelyét. Innen a Szent
Márton lúdja elnevezés. Ezen
a napon hagyományosan libát
ettek a paraszt családok, úgy
tartották, aki ezen a napon
libát nem eszik, egész évben
éhezik. Általában erre a napra
forrt ki az újbor, a kicsit még
csípős ízű nedűt Szent Márton
boraként is emlegetik.
A legenda szerint Márton egy
napon koldussal találkozott.
Megszánta a didergő embert,
köpenyét kardjával kettévágta és felét a koldusra terítette. Másnap ugyanazon az
úton Krisztus jött Mártonnal
szemben, vállán az előző nap
kettévágott köpeny. Márton
püspököt gyakran ábrázolják

vállán átdobott fél köpennyel
e történet alapján.
II. János Pál pápa szavai
szent Márton ünnepére: Ma a
liturgia szerint Szent Márton
napját ünnepeljük. Római
katona volt, akit akkor térítettek meg pogányságából
és keresztelték meg, amikor
körülbelül húsz éves lehetett.
Először diakónus lett, aztán
pap, végül püspök a franciaországi Tours-ban.
Mi volt az, ami az életét
különlegessé tette? A hitben
való bátorsága és mindenki
mással szemben tanúsított
nagylelkűsége. Hogy hű maradhasson Krisztus tanításához, küzdenie és szenvednie
kellett, teljesen el kellett
köteleznie magát a pogányok,
az eretnekek, a hitetetlenek
ellen. Egész életét felebaráti
szeretetének szentelte attól
a híres éjszakától kezdve,
amikor még a keresztség előtt
állt és éjszakai szemleútját
végezte a legnagyobb fagyban.
Találkozott egy szegény, félig
meztelen emberrel. Elővette
a kardját, kettévágta saját
köpenyét és felét odaadta
a szegény embernek. A következő éjjel álmot látott és
álmában Jézus maga viselte
a köpenyének felét.
Ti is éljetek bátran és álljatok
ki keresztény hitetek mellett,
mert biztosak lehettek benne,
hogy ez valóban megoldás az
élet legsúlyosabb bajaira! Ti
is legyetek mindenkivel szemben nagylelkűek és könyörületesek, önfeláldozók, akik
tudják, hogy adni és szereti
az igazi öröm!
Őszintén remélem és imádkozom azért, hogy napjaitok
békében telhessenek és megízlelhessétek annak örömét,
mit jelent valóban kereszténynek lenni az Úr akaratával
megegyezően és nagy szeretettel adom reátok áldásomat
és boldogan terjesztem ki
minden szeretteitekre.

Bognár Gábort és
Járdi Julianna
Katalint,
60. házassági
évfordulójuk
alkalmából sok
szeretettel
köszönti
családjuk!

Református múltunk 84.
„1821. aprilis 29. Eltelvén a
Curatori esztendő, azomba a
Curatori számadás résszerént
az Innepek, résszerént a Prédikátor kötelességéből való
távol léte miatt annak idejében nem revideálódhatván,
határoztatott, hogy az 3-a
Maii revideáltasson. De egyszersmind, mivel az Ekklésiai
Elöljárók, Szegedi József Egyházfit reá nem bírhatták hogy
Hivatalát még esztendeig viselje: újj Egyházfi választásról
is kellett gondoskodni. Hivattatott evégre Czirja Tóth Mihály, és kéz adás által ekkor
mindjárt hivatalába bé állíttatott, azután pedig Curator
Czirkos János Ő kegyelmével
együtt 6-a Maii a templomba
megeskedtetett.
Már ezeknek előtt, úgy mint
2-a Aprilis, a Prédikátor, Horváth Péter és Czirkos János
Elöljárók, Tégla égető mester
Farkas Mihállyal, az újjonnan
építendő Parochiához megkívántató 30.000 tégla égetés
eránt, kiszámlálván ezritől
7ftot, egy egy font szalonnát,
és a harmintz ezerre átallyába egy akó bort; egyességre
lépvén: a Tégla kementzéhez

szükséges vályog vetéséről is
kellett gondoskodni. Bízódott
az erről való egyesség Horváth
Péter és Czirkos János Elöljárókra, a több Elöljárók meg
egyezésével.
1821. majus 3. A Prédikátor,
Nztes Bankos János úr, Csukás András, Csukás Ferentz,
Cséplő János, Horváth Péter,
Czirkos János és Damásdi
János Elöljárók jelen lévén,
a fellyebbi határozás szerént
elöl vevődött a Curator számadás; de bizonyos akadály miatt végre nem hajtódhatván;
a következett Ketskeméti
vásár miatt is halasztódott
annak tökélletességre vitele
13. Májusra; a mikor az, az
Elöljárók tellyes Gyűlésbe
elvégeztetvén, helybe hagyatott, és Damásdi János uram
a további számadás terhe alól
felmentetett.
Ugyan ezen 3. Májusi Ekklésiai Gyülésben határoztatott:
hogy a parochia fundamentomába megkívántató Kő
vágattathatása eránt az Elöljárók, a K.K. Szabadszállási
Privilegiált Ns. Tanátshoz
folyamodjanak. A kérő levél-

Az Egyház lelkiekben és testiekben való
megújításában szüntelen közreműködésünk
minden nemzedékben szükséges. Az Egyházat
nem „csinálják” nekünk, aztán eldöntjük, hogy
„esszük vagy nem esszük”, hanem küldetésben
járva, magunk is része lévén a Testnek, épülünk és építünk a Lélek által. A régiek tusakodásából is kitűnik, hogy a kevés is elég Isten
gondoskodó szeretetében. A szent maradék is
Általa tartatik meg az örök Életre. Jézusért
irgalmat nyerve vállalták a régiek is; ki egy

lel mennek Curator Czirkos
János és Cséplő János uraimék, s nyertek, a mit nagy
köszönettel vettek 20 öl kő
vághatására engedelmet.
1821. junius 22. A Tégla vetővel való egyesség azt tartotta:
hogy az Elöljáróságnak 30.000
ép és jó téglával számoljon.
MIDŐN tehát a Tégla vető a
maga munkáját az Elöljáróságnak bé mutatta volna, és
az hibásnak találtatott volna
nem tsak annyiban hogy a
contractus szerént ép téglával
nem számolhatott; hanem
annyiban is a mennyiben
igen sok gyenge és az építésre
majd alkalmatlan darabok
is találtattak, határoztatott:
hogy az Ekklésia tetemes
károsíttatásának eltávoztatására, a Tégla vetőnek még
benn lévő elfogodjon, és ezen
kívül is még a 30.000-ren felül a mi találtatik akár egész
akár darab téglák az Ekklésia számára elfoglalódjanak
és béhordattassanak. Ezek
ekképp a Tégla vető eleibe
terjesztetvén elbotsáttatott
Isten hírével.”
(P.IV.: 82-84.ol.)
közli: Nagy Árpád

évre, ki egy életre – a neki adott kegyelem és
szolgáló lelkület mértéke szerint.
Aki őrt áll, az pedig legyen éber és kitartó,
mert a célhoz érkezéshez, a felépüléshez ez is
szükséges. Ennek igazolására áll ma is az
izsáki református parókia 1822 óta. Imádkozzunk és hálás szívvel tegyünk azért, hogy Jézus
bennünk is olyan erővel lakjék, hogy hű szolgák
és küldöttek legyünk, a selejtet Isten hírével a
hátunk mögött hagyva…
-na-

Gyülekezeti hírek
- Október 30-án, 13.30-tól lesz Kisizsákon istentisztelet az ökumenikus kápolnában.
- Október 31-én (hétfő), 17 órától: reformáció emlékünnepén Mészáros János Elek magánénekes („Csillag születik” műsor győztese) szolgál a templomban.
- November 1-jén, 15 órakor: csendesség a református temető ravatalozójánál.
- November 19-én (szombat), 18 óra: előkészítő, bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti
házban.
- November 20-án (vasárnap), 10 óra: újborért való hálaadás.
- Templomunk külső felújításának negyedik, befejező üteme befejeződött. Akiknek módjában
áll, kérjük segítsék adományaikkal a közös munkát. Hordozzák imádságos szeretetükben
feladatainkat! Köszönjük szépen!

IKEM hírek
- Október 14. (péntek), 16 óra: koszorúzás a Lajtabánság emlékműnél, utána vetítés a
Gyülekezeti házban: „Áldom a Teremtőt” – László Gyula régész élete és munkássága.
- VÁLTOZÁS: október 29-én (szombat), 16 óra: Margittai Gábor: „Szamár–sziget szellemkatonái” (az első világháború elhallgatásaiból) címmel tart előadást a Gyülekezeti
házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

IZSÁKI Hírek
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Izsáki vállalkozások

A címbeli nevet hallva jó
eséllyel mindenkinek ugyanaz az az egy név jut eszébe,
Losonczi Mihály. Nemcsak
azért, mert egyéni vállalkozás
formában működik cége, hanem azért is, mert az elmúlt
közel negyed század alatt a
cég és alapítója fogalommá
váltak Izsákon. Hiszen termékeik - egyebek mellett az
izsáki pezsgőkkel - eljutottak
minden házba. Ám nemcsak
itt a városban, az országban,
hanem a világ több országában is megtalálhatók a Diófa
utcai kis üzem műanyag termékei. Nemrégiben Mihály
egyik unokája újságolta örömmel, hogy külföldi kirándulásuk alkalmával a papa egyik
termékével találkoztak ottani
vásárlásuk során. A közeledő
negyedszázados évforduló
alkalmából a cégalapító tulajdonossal a kezdetekről és mai
helyzetükről beszélgettünk.
– Mára annyira izsáki lettél,
hogy vélhetőleg keveseknek jut
eszébe, hogy valójában Fülöpszállásról kerültél Izsákra.
– Valóban, 1973. augusztus
1-jével, 19 évesen kerültem
Izsákra az Áfészhez, ahol
előbb ellenőr, majd áruforgalmi előadó voltam, majd
1978. november 1-jétől az
Izsáki Állami Gazdaság 1-es
kerületének szolgáltatási
vezetője lettem.
– Mai vállalkozásod indulása is ide köthető.
– Igen, 1986. július 1-jén a
gazdaság megvette az ágasegyházi Mathiász Tsz-től a
pezsgődugógyártó műanyagüzemet, s ennek a vezetője

Plastizs Egyéni Vállalkozás

A Diófa utcai üzem termékei sok országba eljutnak

ötven főt foglalkoztattunk
így, akik otthonukban, bedolgozókként csomagolták
az árut. A rendszerváltást
követő átalakulások nyomán
aztán csökkent főleg a dugók
iránti kereslet. E kedvezőtlen
folyamat a keleti piacok kiesésével, még fel is erősödött,
ezért jó néhány kollégát el
kellett akkoriban bocsátani.
Mindez 1991 végén zajlott.
Majd 1992 januárjában én
is munkanélkülivé váltam.
Sürgősen lépni kellett, ezért
a családdal és a volt kollégákkal nem kevés töprengés
után úgy döntöttünk, hogy
kibéreljük a műanyagüzemet
és folytatjuk a termelést a
magunk kockázatára. Ám ez
a bérletes időszak mindössze
három hónapig tarthatott,
mivel 1992 májusában az állami gazdaság felszámolásával,

Tömegével készülnek a „minipet” flakonok a formázó gépeken

lettem, mert azt is az 1-es kerülethez csatolták. Jól ment
az üzem. Akkoriban a pezsgődugókra komoly keresletünk
volt, a helyi pezsgőüzemtől, s
vidékről is. Emellett gyógyszeripari kupakokat, jégkrémfogó pálcákat, műanyag
kanalakat gyártottunk. E komoly mennyiségű termék csomagolásához nyugdíjasokat
alkalmaztunk. Volt, amikor

árverésre bocsátották az üzemet. Újabb komoly döntést
kellett hozni. Mérlegeltünk a
családdal, s licitáltunk. Végül
mi nyertünk az árverésen.
– Az akkori döntés volt a
kezdet, ami jónak bizonyult,
hiszen ma is működik az
üzem.
– Jövőre lesz 25 éve, hogy
belevágtunk, így azt mondhatom, jól döntöttünk akkor.

port szépen ellát
bennünket munkával. A nálunk
gyártott dugók,
csomagolóanyagok számos európai országban,
köztük Németországban, Angliában, Litvániában,
Fehéroroszországban, a skandináv államokban,
sőt az USA-ban
és Afrikában is
megtalálhatók. Az
elmúlt két évben
volt némi visszaesés, ám áprilistól
komoly felfutás
kezdődött. Így

Örömmel tölt el, hogy lesz aki
tovább viszi, mindazt, amit
negyedszázad alatt sikerült
megteremteni. Jó munkatársaink voltak mindig, s vannak
ma is. Családias hangulatban
dolgozunk, amibe néha egy
kis zsörtölődés is belefér, de
nem ez a jellemző, hanem a
baráti hangnem. Ez utóbbit
erősíti, hogy közös ünnepléseket tartunk évfordulókon,
karácsonykor. Egymást megbecsülő közösségként működünk munkában és emberi
kapcsolatokban egyaránt.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az, amit egy
vállalkozás elér, soha nem egy
ember sikere, hanem csapatmunka eredménye. A családé,

Losonczi Ágnes a cég termékeivel, háttérben támogató figyelemmel, a cégalapító papa

Bár az induláskor mi is úgynevezett kényszervállalkozók
lettünk. A kialakult helyzet
vitt bennünket vállalkozásba.
Bizony erősen keresni kellett,
miből is maradhatunk talpon.
Vittük a korábbi profilt, ám
az önmagában már kevés volt,
sőt folyamatosan csökkent a
kereslet. A ’90-es évek vége
felé kis borászati vállalkozások petpalack-igényeit kezdtük kielégíteni, ami jól bejött.
Olyannyira, hogy e munkánk
kapcsán kerültünk kapcsolatba azzal a nagy, budapesti
vállalkozással, amelynek megrendelései mai működésünk
alapjait biztosítják. Úgynevezett „minipet” flakonokat
gyártunk, valamint az ezekhez szükséges előformákat.
A kész flakonokba egyebek
mellett cukorkák, dezodorok
kerülnek. Szerencsére jól
menő termékek ezek, így sok
csomaglóanyagot kell gyártanunk. A műanyag pezsgős
dugókra is újra jó a kereslet,
így ismét az alaptermékeink
között van. E két termékcso-

most tizenkét teljes állású
dolgozónknak, többségében
fiataloknak és három-négy
nyugdíjas bedolgozónak
adunk munkát, megélhetést.
Köszönhetően a mára már
állandó keresletnek, amit a
termékeink minősége mellett
a pontosságunknak, rugalmasságunknak is köszönhetünk. Félreértés ne essék, ezt
a partnereink mondják, nem
öndicséret! Talán számszerű
eredményeink is alátámasztják mindezt, hiszen mára már
az induláskor elért árbevételünk tízszeresét termeljük
meg.
– A cég neve egyéni vállalkozás, de azért az egyik lányodat
is itt láthatjuk, magyarán a
családból nem csak egyedül
viszed az üzemet.
– Igen, Ági lányom mellettem
van, alkalmazott közgazdászként. Immár két éve ő fogja össze a partnerkapcsolatainkat,
viszi a gazdasági feladatokat
és a munkaszervezésben is
közreműködik. Nem titok, apránként átadom neki a céget.

a munkatársaké, a barátoké,
akik munkájukkal, támogatásukkal, szeretetükkel ott vannak ahol lenni kell, s akkor,
amikor kell. Ebbe beleértem a
város egészét is, az itt élőkkel,
az önkormányzattal együtt.
Így alkotunk egy olyan közösséget, amelyben érdemes és jó
élni, dolgozni.
Közeledve az év vége, én azt
kívánom valamennyiünknek,
hogy minél több jól fizető munkahely létesüljön, s adjon megélhetést, boldogulást az izsákiaknak az új esztendőben.
Kitartás nemcsak a sikeres
időszakokban, hanem a nehezebb periódusokban is szükséges. Valami ilyesmi kell
ahhoz, hogy egy vállalkozás
hosszú távon fennmaradjon,
s eredményes legyen. Az egyszerű, szinte közhelyszerű
megállapítás mögött rengeteg munka, küzdelem van,
mely jó esetben meghozza
gyümölcsét. Losonczi Mihály
vállalkozása igazán jó példa
minderre.
-tetézi-
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Megújult hegyközségi
iroda
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Öt évtized után találkoztak
Öt évtizedes osztálytalálkozóra gyülekeztek szeptember
24-én az izsáki iskola 1966ban végzett egykori tanulói a
Vino étteremben. Különleges
esemény volt ez, hiszen korábban nem igen találkoztak
a volt évfolyamtársak. Talán
egy-egy osztálytalálkozó volt
külön-külön, de az évfolyam
egésze, az a és b osztályok
„gyerekei” együtt most találkoztak először. T. Nagy
Emma, Román „Hugi”, Papp
Erzsébet szervezték meg a
régen várt találkozást. Izsák

Öt évtized után újra együtt

Az Izsáki Hegyközség saját bevételeiből megújította Dózsa
téri irodáját. Az 1,3 milliós beruházás keretében a falak felvizesedett és salétromos vakolatát, az elektromos hálózatot,
a világítást, valamint a fűtést újították meg. Emellett három
új számítógépes munkaállomást hoztak létre és a bútorzatot
is kicserélték.

Nevét meghazudtoló
virág

Az egykori tornász bajnokcsapat: Irsák Mari, Horváth Mari,
Illés Zsuzsi, Román „Hugi” (középen Grosán Pálné testnevelő, felkészítő tanár)

István köszöntötte az egykori
társakat, valamint a tanárok
közül megjelent Paksi Imrét,
Nagy Katalint és a Grosán
házaspárt. Az emlékidézés jó
hangulatú és véget nem érő
volt. Ebben egyebek mellett
segített az is, hogy a tornatanár házaspár magával hozta
azt a kupát melyet 1966-ban
a két osztály tagjaiból álló
leány tornászcsapat, a csillebérci országos bajnokságon
nyert.

Szent Mihály-napi Családi Forgatag

Mezei Károlyék Vadász utcai otthonában pompázik a
képen látható szép virág. E
mutatós kaktuszfélének kissé
illúzióromboló neve van. Dögvirág. Nem véletlen, hiszen,
illata, pontosabban szaga,

eléggé kellemetlen, aminek
persze komoly funkciója van,
hiszen ezzel vonzza magához
a döglegyeket, gondoskodva
a beporzásáról. Innét a neve
is, ám ez szépségéből mit sem
von le.

Szőlőár fába faragva
Geiszt Istvánt a
szőlő alacsony felvásárlási ára ihlette
a fotón látható szobor megfaragására,
amelyet a Laguna
ABC előtt állított ki.
Mint mondja nemcsak a maga érzéseit
tükrözi a nem túl
szimpatikus formájú
alak, hanem a többi
termelőét is. Amit
a lefelé mutató hüvelykujjal kívánt
még hangsúlyosabbá
tenni. Ennek nemzetközi jelentését
nyilván senkinek
sem kell külön elmagyarázni...

Idén október elején ünnepeltük egyházközségünk fő
ünnepét, templomunk búcsúját. Hogy lelkiekben minél
jobban felkészüljünk, Szent
Mihály ünnepétől (szept. 29.)
esténként Retkes Zsolt atya
lelkigyakorlatos miséin vehettünk részt. Zsolt atya Kalocsán plébános, de szívesen
jött körünkbe, és a családi
napunkon is részt vett.
Immár hatodik éve hagyomány, hogy a templombúcsú
előtti napot együtt töltik
az egyházközség családjai.
Mivel a búcsú és a Sárfehér
Napok rendszerint ugyanazon
a hétvégén kerül megrendezésre, ezért a családi napunk
mindenki előtt nyitott, kap-

csolódunk a városi rendezvényhez.
A tavalyival ellentétben idén
napsütéses őszi idővel ajándékozott meg minket a Jóisten
szombaton. Így egész nap élvezhették a kisebbek a kosárhintát, a nagyobbak a
különböző népi játékokat és az íjászatot. Az
ördöglakattal teli asztal remek „apukamegőrzőnek” bizonyult.
Délelőtt a vállalkozó
kedvű családok „Kalandtúrán” vehettek
részt, ahol 6 állomást
kellett teljesíteniük.
Idén az őszi gyümölcsök, valamint Benedek Elek Szóló szőlő,
mosolygó alma, csengő
barack című meséje
adták a kalandtúra
állomásainak témáját,
amelynek része volt a
nagy népszerűségnek
örvendő arcfestés és a
kézműveskedés is.
A kalandtúra zárultával közösen finom gulyáslevest ebédeltünk,
amire az egyházkö-

zség hívta meg a résztvevőket.
Ebéd után a Palánta Bábszínház tanulságos meséjét
nézhették meg a gyerekek,
majd kisorsoltuk a kalandtúra
nyerteseit. Utána átmentünk
a terményekkel gyönyörűen
feldíszített templomba, ahol
István atya egyenként megáldotta a gyermekeket a családi
nap zárásaként.
Vasárnap az ünnepi szentmisét dr. Mészáros István atya
tartotta, vele misézett Fülöp
Ernő atya is. A búcsúi szentmisében hálát adtunk az évi
termésért, a felajánlott terményekért, majd a körmenet
után az atyák megszentelték
az irgalmasság szentévének
állított emlékművet, és az
idén keresztelt gyermekek leendő rózsakertjének helyét.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a családi
naphoz nyújtott támogatásért
és felajánlásért Izsák Város
Önkormányzatának, Gera Árpádnak, Bognár Rezsõnének,
Kutas Tibornak és Hajma
Zoltánnak, valamint az összes
segítőnek, akik munkájukkal
széppé varázsolták a napot!
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2016. szeptember 20-án tartotta meg a
munkaterv szerinti ülését. A
napirend előtt a testület elfogadta a „Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáról” szóló előterjesztést és az öt határozattal
kapcsolatban tett intézkedéseket jóváhagyta.
Első napirendi pontként a
„Beszámoló az Izsáki ÁMK
tevékenységéről, a működéshez
kapcsolódó dokumentumok
módosítása” anyagot tárgyalta
meg a Képviselő-testület. Az
anyag részletes betekintést
adott az intézmény működéséről és végrehajtásra került
az alapító okirat módosítása
is, mely a szünidei étkeztetési
feladatok ellátásával egészült
ki. A beszámolót és a dokumentum módosítását a testület
elfogadta.
A következő napirend az „Önkormányzati rendeletek kötelező felülvizsgálata a megváltozott jogszabályi környezetben”
előterjesztés volt. Itt három
döntést hozott a Képviselőtestület:
- A településképi rendelet
megalkotásának előkészítését
a hatályos Építési Szabályzat
teljes körű felülvizsgálatával
egy időben kell végrehajtani és
a szakmai előkészítéssel kapcsolatos költségek tervezését
a 2017. évi költségvetésben
elrendeli.
- A környezetvédelmi hatósági
vélemények beszerzése után
elrendeli a Környezetvédelmi
Alap létrehozásáról és a a helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletmódosítások benyújtását.
- A helyi népszavazás lebonyolítása után a közterületek
elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat
végre kell hajtani.
Az utóbbi feladat végrehajtásához tisztelettel kérem a
Fürst Sándor, a Ságvári Endre,
a Rózsa Ferenc utcák lakóinak
segítségét, hogy az új utcanév
vonatkozásában javaslataikat
szíveskedjenek hozzám eljuttatni október végéig. Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény
14.§ (2) bekezdése szerint közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében,
vagy fennállásában részt vett.
Várhatóan november elején
valamennyi érintett lakos névre szóló értesítést fog kapni a
névváltoztatási folyamatról és
az okmányokkal kapcsolatos
teendőkről, melyhez a Hivatal
mindennemű segítséget meg
fog adni. Előre is megköszönöm
támogatásukat.
Harmadik napirendi pont „A
díszpolgári cím, valamint IZSÁKÉRT emlékérem alapításáról,
adományozásáról és a díszpolgári cím viseléséről szóló önkor-

mányzati rendelet megalkotása”
volt. A rendelet teljes szövege e
lapszámban közzétételre kerül.
A következő napirendi pont
„Az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása”
volt. A rendelet konkrétan
meghatározza azokat a feladatokat - illeszkedően az elfogadott koncepcióhoz - melyeket
az Önkormányzat kiemelt és
számon kérhető programokra
fordított le. A rendelet teljes szövege közzétételre kerül ebben a
számban.
Ötödik napirendi pontként
„Tájékoztató a Helyi Értéktár
Bizottság munkájáról” előterjesztést tárgyalta meg és fogadta
el a Képviselő-testület. Jelenleg
34 helyi érték került feltárásra,
ebből 9 bekerült a Megyei Értéktárba.
A felvett értékek: Arany sárfehér szőlő, Arany sárfehér bor-és
pezsgő, Izsáki Sárfehér Napok,
Izsáki Házitészta, Thermál
kozmetikumok, Kolon-tó, Kolon
–tavi Madárvárta, Szent István
pezsgők, Gedeon Birtok borai.
A következő napirendi pontban
a testület döntött a „BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.” kiíráshoz történő
csatlakozásról és kiírta az „A”
és „B” típusú pályázatokat. A
pályázati kiírás és a kapcsolódó
dokumentumok letölthetőek a
www.emet.gov.hu oldalról. Tisztelettel felhívom az érintettek
figyelmét a jogvesztő határidőre
(2016. november 8.).
Hetedik napirendi pontban
„A kerékpárút nyomvonalával
kapcsolatos ingatlanok tulajdoni
helyzetének rendezése” címmel
adtam előterjesztést a szükséges
teendőkről, a bérleti szerződések adásvételi szerződésekkel
történő kiváltásának szükségességéről és a kialakított új
helyrajzi számok tulajdonának
rendezéséről a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-vel.
A Képviselő-testület támogatta
„Az Izsáki Sárfehér Sportegyesület fejlesztéseinek támogatása” előterjesztést. E program
keretében megújul a lelátó,
elkészül a biztonsági kerítés,
kiépül az öntözőrendszer, lesz
új labdafogó háló, új eszközök
kerülnek beszerzésre és folytatódik az utánpótlás-képzési
program, mely kiemelt cél a
magyar sporttámogatási rendszerben. A felújításokhoz 30
százalékos, míg a képzési programhoz 10 százalékos önerő
szükséges, melynek fedezetét
a 2017. évi költségvetésünkben
kell biztosítani.
A testületi ülésen ismertettem
a 2016. augusztus 30-án megtartott zárt ülésen hozott határozat szövegét, mely az ”Önkormányzati tagi belépés szociális
szövetkezetbe” tárggyal került
elfogadásra. A Képviselő-testület nem kívánt tagként belépni a
Khoros Szociális Szövetkezetek
Munkaadói Érdekvédelmi Egyesületbe és a Kiskunsági Szociális

Szövetkezetbe.
Mondok József polgármester
úr az ülés végén az alábbi bejelentéseket tette:
- Az 56-os emlékmű pályázat
benyújtásra került.
- Köszönet a Tegyünk Izsákét
Egyesületnek és a Sárfehér
Néptánc Egyesületnek az augusztus 20-ai szerepléséért,
szervezéséért.
- Teleki Pál utca egyirányusítása megtörtént.
- A kerékpárút biztonságának
növelése érdekében 3 tükör került kihelyezésre: Árpád utca,
Kinizsi utca, Muszáj utca sarkára.
- A Nemzeti Vágtán városunk
egy önálló pavilonnal megjelent,
köszönet a Városháza résztvevő
dolgozóinak.
- Iskola alapkő letétele megtörtént 2016. augusztus 17.-én, melyen részt vett Lezsák Sándor a
Magyar Országgyűlés alelnöke,
Dr. Boros Anita államtitkár.
- A Kisizsáki volt általános
iskola átalakítása megtörtént,
2016. szeptember 2.-án ünnepség keretében került átadásra.
A Képviselő-testület zárt ülésen döntött az Izsáki Általános
Iskola eltérő tantervű tagozatának támogatásáról, amikor 25
ezer forintot szavazott meg az
Erzsébet táborba utazás költségének kifizetéséhez.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően titkos szavazással döntött
a testület a Díszpolgári cím
és az IZSÁKÉRT Emlékérem
adományozásáról. A 2016-os
évben a díszpolgári címet Kállai
Gyula kapta meg közéleti tevékenységéért.
IZSÁKÉRT Emlékérmet adományozott a Képviselő-testület
az alábbiak részére:
- Balogh Pálnénak színvonalas
közművelődési tevékenységéért,
- Balogh Ritának oktató- nevelőmunkájáért
- Damásdi Gábornak hitéleti,
közösségi munkájáért,
- Fóris Sándornak vadászat
terén végzett munkájáért,
- Holló Attilának és Szabó
Máriának önkéntes segítő munkájukért,
- Mezei Károlynénak rendezvényszervezési tevékenységéért,
- Nagy Oszkár Istvánnak Izsák
város sportjáért végzett munkásságáért,
- Terecskei Zsoltnénak gyógypedagógusi munkájáért,
- Turcsán Istvánnak az izsáki
lovas oktatás népszerűsítéséért
végzett munkájáért,
- Varga Istvánnak és Varga
Istvánnénak közösségi munkájukért.
Az elismerések átadására a
2016. szeptember 30-án megtartott központi ünnepségen került
sor. Valamennyi kitüntetettnek megköszönjük az elvégzett
munkát és további tevékenységükhöz jó erőt, egészséget és
családi boldogságot kívánunk!

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

2016. október 19.

Magyar Gyuláné
költői sikere

Idén negyedik alkalommal került sor a kecskeméti Cifrapalotában a Toll és Ecset Alapítvány, valamint a Bács-Kiskun Megyei
Költők és Írók Baráti Köre által szervezett versmondó versenyre,
melyet 50 éven felüli versmondók részére hirdettek meg.

A programhoz kapcsolódóan korábban egy versíró pályázatot is
kiírtak, ahová sok színvonalas mű érkezett az ország különböző
vidékeiről. Ennek eredményhirdetésére is a versmondó verseny
keretében került sor. A dr. Turai Laura irodalomtörténész, Libor Zoltán költő, író, magyartanár, a kecskeméti önkormányzat
ifjúsági, idősügyi, civil és esélyegyenlőségi referense, valamint
Kovács István József Pilinszky díjas költő alkotta zsűri, Magyar
Gyuláné: Szülőfalum című versét értékelte a legjobbnak, ezzel
ő nyerte meg a versíró pályázatot.

Szülőfalum

Izsák; keskeny út, homokos part
rég volt tenger kiszáradt helyén,
csigatestek a tengerhomokban,
hol sárga hullámokat ír a szél.
Síkság! Arany-zöld szőlők, és dombok,
homokot megkötő akácgyökér,
nyugalmat ringatnak a lombok
alszik a múlt az eperfák tövén.
Új ábrát írtak a homokba
az ezerujjú időkezek,
új álmot szőtt a lesz, s a volna:
új vágyat, erdőt, s új embereket.
Új rezgések, s új erők hatnak,
új formát, új színt ír a fény,
új létformák élni akarnak
és velük - élni akarok én!
Széles utcákon botlik a lábam,
kertkapun egy orgonafa kinéz,
felismerem egy most nyílt virágban
amit az anyám öntözött még.
A mezőkről nem jön szénaillat,
vad benzinszagot keverget a szél,
a kisajtók zártak, nem nyitnak,
mögülük hideg fuvallat ér.
A Kolon-tó békakarneválját
hallgatom - az tán a régi még,
s mélyre zárom szirénhatását:
az örökre letűnt lélek-zenét!
De mikor kristályalkonyatkor
az ég fehér villogást bocsát,
újat és régit megértek akkor:
mért váj új csapásba a világ.
S vele sodor új útkeresésre,
és vele együtt vágtatni a vágy,
mert még az életnek hull a vére,
abból születnek új harmóniák!
Pillámon egy kéretlen könnycsepp
súlyosan és váratlanul megül –
motorzúgások törik meg a csendet köszönöm, hogy kaptam örökül
változásból bontakozó szépet,
újat termőt, ki régit sosem un,
s dadogva vallom, míg élek:
ó, hogy szeretlek Szülőfalum!
Magyar Gyuláné
2016. augusztus 12.

IZSÁKI Hírek

10. oldal

2016. október 19.

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

Október 26. szerda
19:00: Október 23-ai városi ünnepség

Pénteken: 13 órától
Szombat-vasárnap: 0-24 óráig
Az ügyeleti irányítás KUNSZENTMIKLÓSRÓL történik.
Telefon: 76/351-222
Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-80/811-911
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

Október 27. csütörtök
19:00: Október 23-ai városi ünnepség (ism.)
November 2. szerda
19:00: Sárfehér Napok
2016. I. rész
November 3. csütörtök
19:00: Sárfehér Napok
2016. I. rész (ism.)
November 9. szerda
19:00: Sárfehér Napok
2016. II. rész
20:00: Megyei Krónika
November 10. csütörtök
19:00: Sárfehér Napok
2016. II. rész (ism.)
20:00: Megyei Krónika
(ism.)
November 16. szerda
19:00: Sárfehér Napok
2016. III. rész
November 17. csütörtök
19:00: Sárfehér Napok
2016. III. rész (ism.)

A fotón látható kiskutya és hozzá
hasonló testvérei ingyen elvihetők!
T.:70/261-3754

Tájékoztatjuk Nézőin-

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

Meghívó
Október 23-án 17 órakor
a Művelődési Házban tartjuk
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
60. évfordulójára emlékező
városi ünnepséget.
Beszédet mond:
Máté Sándor alezredes, tábori lelkész.

Emlékező műsort az iskola tanulói adnak.
Az ünnepség alkalmából Rácz Sándor és Mihala
Ferenc hagyatékából származó, 1956-tal kapcsolatos dokumentumokból összeállított emlékkiállítást tekinthetnek meg az emlékezők.
Minden Izsákit tisztelettel meghívunk
az alkalomra!
Izsák Város Önkormányzata

Anyakönyvi Hírek
Születettek: Ármos Nándor (anyja neve Pekár Anikó),
Szántói Anna (anyja neve Izsák Eszter), Bóni Alíz (anyja
neve Farkas Renáta), Kárász Illés (anyja neve Krasznai
Szilvia), Bimbó Renáta Mária (anyja neve) Vincze Andrea, Lakatos Denisz (anyja neve Radics Nancy)
Házasságkötés: Fenyvesi György – Kovács Ildikó
Meghaltak: Sponga Ferenc – 61 éves – Izsák, Váczi
Mihály utca 13., Herédi Szabó Péterné sz: Bátri Irén
– 88 éves – Izsák, Orgoványi utca 10., Békési Sándor
– 60 éves – volt izsáki lakos, Bús Imre – 62 éves – Izsák,
Somogyi Béla utca 27., Varga István – 86 éves – Izsák,
József Attila utca 14., Fekete Istvánné sz: Mészáros
Etelka – 95 éves – Izsák, Széchenyi utca 28.

ket, hogy október 26-ától
az ITV szerdai és csütörtöki szerkesztett adásai
19 órakor kezdődnek.
A Kölyök TV. műsorai
technikai okok miatt
bizonytalan ideig szünetelnek. Újraindulása
után ennek műsorai 18
órakor kezdődnek.
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