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1956-os forradalmunk
és szabadságharcunk
60. évfordulójára emlékeztünk
Október 23-án a Művelődési Házban tartott
megemlékezésen idéztük az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
emlékét. Ünnepi műsort
az iskola tanulói adtak
Bíró Jánosné, Katzenbachné Csengődi Edit,
Briglovicsné Janovics
Éva, dr. Turainé Lakatos Edit, Tóth Klára
betanításában. Az ünnepségen résztvevők
kiállítást láthattak Rácz
Sándor és Mihala Ferenc hagyatékából származó 1956-tal kapcsolatos dokumentumokból.
Emlékező beszédet Máté
Sándor alezredes, tábori
lelkész mondott.

Ünneplő Egybegyültek!
Nagy megtiszteltetés,
hogy elmondhatom, mit
jelent nekem október 23.
Talán egy kis bátorság
is, hiszen már idős korban ugyan, de élnek még
szemtanúi és résztvevői
szép forradalmunknak,
akik mindenkinél hitelesebben eleveníthetnék
fel azoknak a napoknak a történéseit. Az

Ára: 150 Ft

Főhajtás, koszorúzás
Október 14-én a református templom kertjében álló Lajtabánság
emlékmű megkoszorúzásával emlékezett
az izsáki erdélyi kör
az egykori Nyugat-magyarországi eseményekre, melyek nyomán a
trianoni országcsonkítás mégsem egészen
úgy teljesedett be, mint
azt kitervelői kívánták. Köszönhetően az
egykori – köztük izsáki
– hazafiak maroknyi

csapatának, akik helytállásukkal csodát tettek.
Az emlékmű előtt Nagy
Árpád méltatta tettük
jelentőségét, mellyel

nem kevesebbet, mint
a Sopron környéki területek megmaradását
harcolták ki a nemzetnek.

Őszi festőtábor hatodszor
Izsáki Hírek aktuális
számát olvasva nincs
is kétségem, hogy nagy
épülésünkre szólhatnának közöttünk a szemtanúk.
Én a forradalom után 2

évvel születtem, akkor,
amikor a véres leszámolás még javában folyt.
Bár akkor mit sem tudtam róla, ma már bizonyos lehetek arról, hogy
négy éves koromig még
akasztották a hősöket
és szabadságharcosokat
a megtorló kommunista
pribékek. Ezért a félelem légköre belengte
gyermekkoromat, és jól
emlékszem a suttogá-

sokra, amikor a Nyugatra menekült ismerősök
témája előkerült a beszélgetésekben.
Ha szemtenúja nem is
lehettem tiszta forradalmunknak, mégis örömmel vállaltam a felkérést
a mostani megszólalásra, még pedig egy okból:
meggyőződésem, hogy a
magunk idejében is meg
kell tennünk mindent
magyar hazánk szabadságáért, a szabadság
lelkületének ápolásáért.
Márcsak forradalmárjainkért, hőseinkért, akik
ennél sokkal többet cselekedtek. Sokat köszönhetünk nekik, s nemcsak
annyit, hogy Beethoven
Egmont nyitányát mi
magyarok már nem tudjuk megindultság nélkül
hallgatni.
Mondani kell, emlékeztetni kell a történelemre. És ’56-ot győzelemre
vinni kell, nemcsak a
jogszabályokban, az emlékezésekben, a szobrok
és emléktáblák állításával, hanem elsősorban a
fejekben és a lelkekben.
Folytatás a 4. oldalon.

Czigler Németh Ferenc
szervezésében idén hatodik alkalommal került megrendezésre az
őszi izsáki festőtábor. A
táborban készült igen
színvonalas anyagból a
Művelődési Házban rendeztek tárlatot, melynek
megnyitóján Turai Kamill
filozófus, esztéta méltatta
az alkotókat és alkotásaikat. A tárlat október
végéig volt látható.

Épül az új iskola
Szeptemberi számunkban közöltünk fotót az
új iskola alapozásának
kezdő lépéseiről. Akkor az alap földmunkáit végezték. Mostani
számunkban egy újabb
„fázisfotót” közlünk.
Ezen már az alapok és a
tartópillérek betonozása
látható. Az építkezés
a terveknek megfelelő
ütemben halad, s ha így
is folytatódik, akkor még
az idén elkészülnek a
falak és födém is.

Márton-napi néptáncos
vigasság

November 12-én a Művelődési Házban jó hangulatú est keretében

idézték a Sárfehér Néptánc Egyesület tagjai
a Márton-napi szoká-

sokat. A programban
táncház, kézműves fogalakozás, finom étel,
ital – köztük libazsíros
kenyér és idei bor - várta a gyermek és felnőtt
részvevőket. Természetesen kinek-kinek kora
szerint jutott a finomságokból. Mint Bötös
Barna együttesvezető
elmondta a kezdeményezéssel hagyományt
kívánnak teremteni.

IZSÁKI Hírek

. oldal

Irodalmi Kávéház
január 20-án
1989 óta, január 22-e (Kölcsey 1823-ban e napon fejezte be a Himnuszt) a Magyar Kultúra Napja. Ehhez
kapcsolódóan január 20-án,
pénteken 18 órakor Irodalmi Kávéházba invitáljuk az
izsáki irodalomkedvelőket,
érdeklődőket. A Művelődési
Házban, az „Én versem” mottóval megrendezésre kerülő
programban izsákiak olvassák

fel, illetve mondják el egyegy kedvenc versüket, vagy
prózarészletüket. Érdeklődés
esetén a közönség soraiból
is csatlakozhatnak hozzájuk
az arra vállalkozók. Igazi
kávéházi hangulat (asztalok,
kávé, sütemény), közvetlen
irodalmi élmény, tartalmas
est vár mindazokra, akik elfogadják az invitálást. A belépés
díjtalan.

PÁLYÁZAT

Az Izsákért Közalapítvány pályázatot hirdet az oktatásügy,
sport, kulturális élet területén a közösségért tevékenykedő
csoportok vagy intézmények részére, egyszeri pénzbeli támogatásra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.
A pályázatok elbírálása az alapítvány Kuratóriumának
decemberi ülésén történik.
Gera Árpád Zoltánné
kuratóriumi elnök

TÁJÉKOZTATÓ

a kéményseprő–ipari közszolgáltatás
ellátásáról
Bács-Kiskun Megye 96 településén - így Izsákon is – 2016.
november 1-jétől a katasztrófavédelem végzi a kéményseprőipari közfeladatot a lakosság körében. Részükre az ellátás,
a sormunka ütemezett első két időpontjában ingyenes. Az
ügyfelek a kéményellenőrzés és tisztítás tervezett idejétől
két héttel annak elvégzése előtt írásbeli értesítést kapnak.
A biztonság közös érdekünk! Fogadják bizalommal a kéményseprőket.
A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve országosan,
az egységes kiszolgálás érdekében központi ügyfélszolgálati
rendszerben tájékoztatja és segíti az ügyfeleket. Általános
tájékoztatásért keressék fel a www.kemenysepres.katasztrofavédelem.hu weboldalt.
Konkrét kérdés esetén töltsék ki és küldjék el az az Ügyfélszolgálat menü, Ügyintézés pontjában található online
űrlapot. Amennyiben sürgős segítségre van szükség, hívják telefonon, vagy közvetlenül számítógépről, internetes
kapcsolaton keresztül a 1818 ingyenesen hívható központi
telefonszám 9.1-es menüpontját.
Az ellátás zavartalansága érdekében a központ munkáját
Megyei Ellátási Csoportok támogatják, amelyek elsődleges
feladata az ellátási területhez kapcsolódó sormunka és a
soron kívüli kéményseprő-ipari feladatok munkaszervezése.
Itt ügyintézésre is lehetőség van, kizárólag személyesen.
A Bács-Kiskun Megyei Ellátási Csoport címe: 6100. Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u.1. Ügyfélszolgálat nyitvatartási
ideje: hétfő: 8-20 óra, kedd- péntek: 8-14 óra.
Írásbeli megkeresést a kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu címre, vagy posta úton a 1903. Budapest, Pf:
314. címre küldve lehet kezdeményezni.
A gazdálkodó szervezetek továbbra is megrendelés útján,
díjfizetés ellenében vehetik igénybe a kéményseprő-ipari
ellátást a megyében működő területileg illetékes piaci
szolgáltatótól. A szolgáltatók nyilvántartása, az OKF honlapján érhető el: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.
php?pageid=tuzmegelozes_kemenysepro_lista
A hirdetmény közzétételére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Hivatal
körlevele alapján került sor.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Novemberi kalendárium -

régen Mindszent, illletve Szent András hava
November 1. Mindenszentek
napján emlékezünk mindazon
megdicsőültekre, akikről név
szerint nem tudunk megemlékezni megszámlálhatatlan
sokaságuk miatt. Hitünk szerint
az élő és elhalt hívek titokzatos
közösséget alkotnak. Az Úr színe
előtt egymásért imádkoznak. A
küzdő, szenvedő és diadalmas
egyház ünnepe.
November 2. Halottak napja
- „lölkök napja”. Régente élt eleink életében általános dologtiltó
nap. A hívek ezen a napon alamizsnát osztottak a szegényeknek. Egyes helyeken ilyenkor
ünnepélyes körmeneten vettek
részt a hívek, a pap vezetésével
a templomtól a temetőig, kezükben az örök életre emlékeztető
égő gyertyával.
A sírok felvirágozása, megkoszorúzása új szokás. Izsákon az
1700-as évek közepétől ismerjük
a lakosságot. Mai templomaink
1795-ben (református) ill. 1808ban (római katolikus) épültek,
kezdetben a templomkertben temetkeztek. Így pl. a református
tiszteletes Mátyási János 1789ben bekövetkezett haláláról a
halottak anyakönyve tájékoztat.
Máig nem tudni pontosan, mi
történt a hozzátartozó családtagokkal. Mátyási József ifjú
felesége itt halt meg 1809-ben,
a nagytiszteletű asszony Polgár
Koczog Julianna pedig 1813ban. Következtetés alapján arra
gondolhatunk, egyrészt fából
készült jelet kaptak, másrészt
a templom körüli sírokat felszámolták. A temetkezési helyet a
lakott területen kívülre tették
át. Ellentmondás viszont az a
körülmény, hogy Mátyási József
ittmaradt tovább (részt vett
városunk közügyeiben) és 1824ben költözött Kecskemétre.
Keresztszülei halálára 1818-ban
a sírkőre szánt emlékverset írt
(lásd, A barátságról írt kötetben
Csemniczky György). Izsákon a
legősibb időkből való emlékkövekből mindkét alsó temetőben
emlékparcellát alakítottak ki. A
református temetőben Mocsay
József prédikátoré (+1821), a római katolikusban pedig Reviczky
Józsefé (+1825) és felesége
Laczkovics Annáé a legrégibb
emlékoszlop.
Emlékezetünk szerint, nagyszüleink és a dédik idején az
öregeket, betegeket a háznál

gondozták. A halottakat tetőtőltalpig lemosták, felöltöztették
szép ünnepi ruhába. A tükröt
fekete kendővel takarták el.
Virrasztásra (siratásra) gyűltek
össze a családtagok és jó szomszédok. Sok-sok imádkozással,
a halott egyes cselekedetinek
felidézésével (persze kis simítás
után), búcsúztak az elhunyttól.
A temetés napján (általában harmadnap) a szomszédok kiásták a
sírt, ezt a háziak pálinkával köszönték meg. Mindenkit a saját
felekezete szerint (szentségekkel
megáldva) kísértek a temetőbe.
(Szent Mihály lova!) Asztalosok
készítették a koporsót, néhány
esetben végezték a szertartáshoz
kapcsolódó rendezési munkákat.
A mi időnkben Greguss István
volt a temetkezési vállalkozó.
Elegánsan, mint egy főúr, láttuk
intézkedni.
Idősek elmondásából hallottuk,
az öngyilkosokat a temetőn kívül
temették el (ez a trónörökös Rudolf (+1888) esetében jelentős
bonyodalmat okozott).
A fiatalok közül sokan betegségben korán elhunytak. Szerelmi
bánat miatt (főleg a vagyoni
különbségek) lettek öngyilkosok
néhányan. A lányokat menyasszonyi ruhában temették el,
akiket fiú és lánypajtásaik ünnepélyesen kísérték ki a temetőbe,
szép fehér ingben.
Megemlékezés a hősökről: Izsákon a háborúkat követően emlékművet állítottak az elhunytak
nevével. Időnként ezeknél van
ünnepség. A római katolikus
temetőben a hősök (elhunyt
izsákiak) emlékobeliszkje teszi
lehetővé a tiszteletadást. Többen
a temetőbe kivitt virágokból,
gyertyából tesznek erre a közös
emlékhelyre is.
Változnak az idők és velük
együtt mi is változunk, ezt
mondja az ókori mondás. Izsák
határában talált „táltos-sír”
elvezet minket az úgynevezett
honfoglalás kori időkbe (lásd
László Gyula könyvei). 1974-ben
az állami gazdaság Balázspusztán levő szőlőterületén karócsere
során a munkagép ásta ki ezt
a leletet. H. Tóth Elvira régész
(Kecskeméti Katona József Múzeum) végezte a teljes feltárást a
bolygatott sírhelyen. Egyszerű
tarsolylemezzel, lóval, különböző
eszközökkel csontberakásos fanyereggel temették el az akkori

szokások szerint, keletre tájolva
a halottat.
Kik jártak itt előttünk? Hogyan temetkeztek? A közeli
Bugacon ástak ki napjainkban
egy „aranymonostort” a 12. sz.
építészeti maradványait, sok
melléklettel. Reméljük sokan
figyelnek erre és meglátogatják
a helyszínt.
Továbbhaladva a kalendáriumban Molnár V. József magyarságkutató nyomán:
November 3. Hubert (Püspök:
727). Hercegi családból származó
szent. Vadászatán szarvas tűnt
fel, agancsai között kereszttel.
Napjainkig a vadászok, erdészek,
lövészcéhek védőszentje.
November 5. Szent Imre (István király fia). 1031. szeptember
8.-án kívánták megkoronázni a
tiszta életű Imrét, az idős király
kívánságára. Pár nappal korábban az erőteljes ifjú vadászbalesetben hunyt el (Soltszentimrén történt?!).
November 11. Márton. Szombathelyen született a IV. században az akkori Pannóniában. Turs-ban lett püspök. Sok
néphagyomány fűződik hozzá
(libák gágogása árulta el a rejtőzködőt).
November 19. Erzsébet, II.
András király leánya. Türingiában nevelkedett Wartburg
várában és Lajos őrgróf lett
a férje. A magyar királylány
(asszony) a szegények nagy
pártfogója (rózsacsoda!) korán
maradt özvegyen. Három gyermekét a német szokások szerint
nevelték, Erzsébet szentséges
élete az európai világhír mellett
nagy segítség az egyetértés megtalálásban.
November 25. Katalin. Fontos
személyiségek névünnepe.
November 30. András. Eszünkbe jut Szent András az attribútumaival, a kereszttel. A
néphagyomány azt tartotta,
ha ezen a napon felírt neveket
tettek a gombócokba, s a főzés
során egyet felvágtak közülük,
megtudhatták a jövendőbeli
nevét. Játék, móka, hagyományápolás. Szeretettel emlékezünk
velünk élt őseinkre történelmi
személyiségekre, mártírokra,
szentekre.
„Mit szegénynek nyújt a kezed,
azt az égen fölleled.”
Mesznéder Klára

POSTÁNKBÓL
Tisztelt Szerkesztőség!
Egy rendkívül szép esetről szeretném tájékoztatni az újság olvasóit. Nemrégiben elvesztettem
a pénztárcámat. Nagyon elszomorított az eset, ám hamarosan nagy öröm is ért. Egy becsületes
ember találta meg a tárcámat, aki leadta azt a rendőrségen. A rendőrök hiánytalan összeggel és
az összes iratommal együtt hozták vissza a lakásomra. Ezúton is nagyon köszönöm a becsületes
megtalálónak a tisztességét!
Falusi István

IZSÁKI Hírek
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Váratlanul elhunyt
Nagy Szabolcs

2011. augusztus 20-án egy szirénázó mentőautó és egy menetrendszerinti busz ütközött össze Kecskeméten a nagykörút és
a Petőfi Sándor utca kereszteződésében. Mint arról lapunk is
beszámolt, a balesetben tizenegyen sérültek meg, legsúlyosabban
az izsáki Nagy Szabolcs, aki a mentőautót vezette. Két koponyaműtét után mesterséges altatásban tartották, utána sokáig
kómában volt. Az izsákiak egy emberként szorítottak felépüléséért. Az akkor 30 éves Szabolcs végül felébredt a kómából, ám
csaknem teljesen lebénult. Kerekes székbe kényszerült, beszélni
is nehezen tudott. Élni akarásának, kitartásának, akaraterejének
köszönhetően később, bár segítséggel ugyan, de még kicsit járni
is megtanult. Szabolcs nagy álma az volt, hogy ismét mentős
lehessen, sőt egy mentős alapítványt is létrehozott. Ez az álom
október 24-én végleg szertefoszlott. A „Csodamentős”, ahogyan
sokan nevezték, 35 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt. Akik
ismerték, szeretettel megőrzik emlékét.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...mindenszentek és halottak napja táján
mindenki eltűnődik az élet nagyon is gyors
mulandóságán. Szeretteinkre emlékezve,
sorjára állnak elénk a régi emlékek. Emlékek, amelyek összekötnek a temetőkben nyugvókkal, de
összekötnek egykori önmagunkkal is. Ahogy idősödik az ember, úgy válnak mind fontosabbá a régi dolgok. Lassanként
más fényben kezdenek feltűnni azok is, amelyeken könnyed
legyintéssel tettük túl magunkat egykoron.
Gondolom, sokan szembesülnek azzal, hogy de kár volt
ezt, vagy azt kidobni. Mert az idő múlásával régi életünk
tárgyi emlékei is elkezdenek hiányozni. Akkoriban esetleg
limlomnak tűntek, ma meg de jó volna még egyszer kézbe
fogni valamelyiket. Persze nem egyszerű dolog ez, hiszen
akik netán kevésbé mostohán bántak egykori dolgaikkal
azzal kénytelenek szembesülni, hogy nem férnek tőlük. Szelektálni kellene, de melyiket dobjam ki? Ha kidobom biztosan
hiányozni fog, ha nem, szinte ugyanilyen biztos, hogy kézbe
sem veszem, mert elég a tudat, hogy megtehetném. Tehát
mégsem dobom ki!
Gondolom, nemcsak tárgyakkal élik meg ezt sokan, hanem
az egykor túl könnyen vett lehetőségeik emlékeivel is. Melyekért tenni kellett volna, de túl kényelmesek voltunk, netán
lusták, bátortalanok, nemtörődömök. Gondolván majd lesz
erre még lehetőségem. Majd foglalkozom vele akkor. Aztán
persze kiderül az örök igazság, ami egyszer elmaradt, az nagy
valószínűséggel örökre elmaradt. Mégis hihetetlen optimizmussal vagyunk képesek, akár a huszadik ilyen tapasztalás
után is hasonlókkal áltatni magunkat.
Gondolom, a régi emlékek közül az egykori naiv, gyermeki
álmok is sokaknak eszébe jutnak időnként. Szinte biztos,
hogy ezekre viszont nem csalódásként, hanem megvalósulatlanságukban is valami szépségként emlékeznek a legtöbben.
Hiszen kisgyermekként oly jó volt elképzelni, hogy egyszerre
lesz az ember életeket mentő orvos, mozdonyvezető, pilóta,
katona, csillagász és vasesztergályos. Amit persze akkor is
sejtettünk, hogy lehetetlen, de a gyermeki lélek még hisz a
csodákban. S jó, hogy így van, mert ezek nélkül aligha lennénk felnőttként azok, akik, s amik aztán lettünk.
Gondolom, mindenki érzi, gyorsan múlik az idő. Hamar eljön, amikor több lesz a mögöttünk hagyott, s egyre kevesebb
az előttünk álló napok szám. A napok fogynak, az emlékek
szaporodnak, mellyé lassan magunk is válunk...
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Házaspárok megáldása
November 6-án a 9 órai
szentmisében áldotta meg
Talapka István apát-plébános a szertartáson résztvevő
házaspárokat. A régi egyházi
év végéhez, s az új kezdetéhez
közeledve áldja meg az egyház
a házaspárokat. Az áldásban
részesültek megerősítették,
hogy az egykor Isten előtt
tett, felbonthatatlan esküjüket, fogadalmukat továbbra
is megtartják, hitben és szeretetben élnek egymással, s
családjukkal.

Szent Márton-napi újborszentelés
és emlékév zárás

A katolikus templomban november 11-én,
Szent Márton napján emlékeztek meg a
szentéletű püspökről, s szentelték meg az
újbort. Talapka István apát-plébános idézte
az életrajzi és hitéleti adatokat, majd a gyerekek szemelvényeket mutattak be Szent
Márton életéből.
Az idei évet Szent Márton-emlékévnek nyilvánította a magyar kormány a Saváriában
(Szombathelyen) 1700 éve, 316-ban született
Toursi Szent Márton Magyarország egyik
védőszentjének emlékére és tiszteletére.
Az idei Márton napon zárult jubileumi év
célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet Szent
Mártonra, aki életével, cselekedeteivel példaképül szolgálhat a mai ember számára is.
A 2015. november 11-én indult, s most zárult emlékév alatt számos emlékező program
zajlott az országban. Izsákon is szentmiséken

emlékeztek a hívek az első, nem vértanúként, hanem
élete példájával szentté lett szentről. Az emlékév
izsáki zárásán az újbor szokásos megszentelése
mellett lapionos körmenettel tisztelegtek a hívek. A
körmenethez csatlakozott egy a püspököt megszemélyesítő lovas is, aki a gyerekeknek cukrot osztott,
azok nagy örömére. A felnőttek pedig megkóstolták
a megszentelt újbort.

Kisgyermekek rózsakertje

November 13-án vasárnap, a
9 órai szentmisében szentelte
meg Talapka István apát-plébános a katolikus templom

kertjében kialakított rózsakertet, melybe az idén megkeresztelt kisgyermekek tiszteletére
egy-egy rózsatövet, összesen

tizenkilencet, ültettek el. Kis
névtábla jelzi, melyik tő melyik
gyermeké. Ezeket a szentelés
után a szülők, keresztszülők,
nagyszülők kötötték fel a kis
rózsákra. A gyermek a legnagyobb kincse és öröme egy-egy
családnak, melyet Istentől kapnak – mondta Talapka István.
E kincsre óvó szeretettel kell
vigyázni, ahogy a kis rózsatövek
is törődést kívánnak, mely törődést remélhetően a felnövekvő
kis „gazdáiktól” is megkapnak
majd évről évre.
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1956-os forradalmunk és szabadságharcunk
60. évfordulójára emlékeztünk
Folytatás az 1. oldalról.
És ezen a téren nagyon sok
tennivalónk van még. Mert
azt megértem, hogy 1989-ben
és 1990 táján egyfajta kettősség volt az emberi szívekben
’56 kapcsán. Hiszen sokan
épp csak akkor somfordáltak
át a barikád másik oldalára.
De már eltelt majd egy emberöltő azóta, hogy szabadon
ünnepelhetjük, de sokan még
mindig, mintha a Szabadnépből informálódnának és nem a
napnál is világosabb tényeket
fogadnák el.
Mindemellett, ahogy mondtam, örömmel szólok a 60 éves
évfordulón 1956. október 23ról, a XX. századi magyar történelem vitathatatlan csúcspontjáról, hitet téve arról,
hogy az a nap nem más, mint
a magyar nép erkölcsi erejének a bizonyítéka. Annak a
tanúsága, hogy e nép minden
józan mérlegelés helyett kivételes történelmi helyzetekben
hitvallásos elszántsággal tud
fellépni a gonosz uralmával
szemben.
Megértem az okát – mondom még egyszer – hogy nem
tud mindenki egyformán
lelkesedni e napért. Hisz
’56 bukása mindnyájunkat,
annak megélőit és a később
születés kegyelmével megáldott embereket egyformán a
túlélők népévé tett, akik vagy
megszerettük, vagy soha sem
szerettük az ’56-os forradalom leverésén felépült kádári
rendszert, mégis életünket
egyetlen lehetséges optimumként kénytelenek voltunk
mindnyájan abban élni.
Nehéz azért is tiszta szívvel
felfelé tekintenünk ’56 magasságába, mert ma – az aki
kapja, marja világában – otthontalan ’56 áldozatos, önfeláldozó és tiszta emlékezete.
Különösen nehéz ünnepelni
akkor, amikor ’56 emlékén
még időnként csúnyán vitatkoznak is.
És nehéz nekünk piedesztálra emelni az akkori hősöket
azért is, mert tudjuk, hogy az
egykori hősök is gyarló emberek voltak; bár megszégyenítő
ránk nézve, ahogyan ők maguk fölé tudtak emelkedni, a
közösségért és a magyarság
ügyéért tudtak lelkesedni, és
ha kellett, tudtak tízezrével
áldozatot hozni.
Sokaknak nehéz kiválasztani, ki is lehetne a példaképük:
az a Maléter Pál, aki október
26-ig még parancsnak engedelmeskedve a felkelők ellen
harcolt és lőtte őket, mint a
nyulakat, vagy az a Maléter
Pál, aki katonáival együtt a
szabadságharcosok oldalára
állva honvédelmi miniszter
lett az újjáalakult kormány-

ban? Azok a katonák, akik
parancsra lőttek, vagy azok
a katonák, akik letépték a
gyűlölet és elviselhetetlenség
jelvényét zubbonyukról és
véreik mellé álltak?
Némely esetben húsba vágó
kérdések ezek még manapság
is, amelyek miatt nehéz ma
még sokaknak igaz szívvel feltekinteniük. Pedig ’56 emléke
óriási emberi és közösségi tőke
az összmagyarság számára, s
ezen belül a mi számunkra is,
akik ma itt nemcsak vissza, de
a jövőbe tekintve is, bizakodva
ünnepelünk.
A magyar ötvenhat ugyanis
először cáfolta meg egy totális
rend sokak körében népszerű
és hitelesnek tűnő hazugságait, szépen hangzó, de álságos
jelszavait. Ráadásul tette ezt a
cáfolatot óriási egyetértésben.
Akkor is voltak ugyan kisstílű
karrieristák és terroristák, valamint a mindig létező buták
és túlalkalmazkodók, de az ő
kis csoportjaikat leszámítva
egy egész nép mondott határozott nemet a kommunizmus
embertelen kísérletre. „…egy
nép azt mondta: ’Elég volt’.”
Azt gondolom, hogy beállni
az emlékezők közé és feleleveníteni a dicsőséges forradalmat és szabadságharcot a
legméltóbb megemlékezés, s
talán a legkevésbé egyénhez
kötött. Emlékezzünk ezért mi
is vissza arra a csodálatos időre, amikor 12 éves elnyomás
után 12 napra szabad lehetett
az ország. A 12 éves elnyomás
dolgait nem sorolom. A 12 nap
summája pedig ez:
1956. október 23-án délután
egy békés tüntetéssel kezdődött a forradalom Budapesten
a Petőfi Sándor szobornál. Egy
fiatal színész, Sinkovits Imre
elszavalta a Nemzeti dalt, s
egy 15 ezer fős tömeg zúgta a
refrént: A magyarok Istenére
esküszünk, esküszünk, / Hogy
rabok tovább nem leszünk! A
menet innen a kiskörúton haladva akkor született jelszavakat skandált: „Nagy Imrét a
kormányba, Rákosit a Dunába”. „Szabadságra szavazunk,
Kossuth-címert akarunk”.
„Azt kérdezik Pesten-Budán,
Hová lett a magyar urán?” S
egyre gyakrabban: Ruszkik
haza, Ruszkik haza. A házakra zászlók kerültek, melyek
közepéből kezdték kivágni
a „Rákosi-címert”. A tömeg
ide-oda hömpölyögve végül
kétszázezresre gyarapodott.
Estére érve az események
irányíthatatlanná váltak és
három helyszínen folytatódtak. A Parlament előtti
téren szorongó tömeg Nagy
Imrét szerette volna hallgatni. Szegény ember, akkor
még nem élte át a forradalom

lelki katarzisát és beszédét
„Elvtársak” megszólítással
kezdte, amire a tömeg azt
kiabálta: „Nem vagyunk mi
elvtársak! Nem vagyunk mi
elvtársak!”.
A Városligetben összeverődött tömeg a Sztálin-szobrot
döntötte le és darabolta fel
lángvágókkal. A szobor fejét
teherautóval a Blaha Lujza
térre vontatták és egy zsákutcát szimbolizáló útjelző táblát
helyeztek rá.
A harmadik csoport a Rádió
épületéhez vonult, hogy követeléseiket beolvastassák.
Az addig békés tüntetés itt
alakult át fegyveres felkeléssé. A rádió védői a tüntetők
közé lőttek, akik az erősítésként odaküldött katonáktól
zsákmányolt, illetve kapott,
valamint a közeli gyárak raktáraiból szerzett fegyverekkel
ostromolni kezdték az épületet. A harc reggelre a felkelők
győzelmével végződött.
Másnap, a hajnali órákban a
városban Gerő Ernő kérésére
szovjet tankok jelentek meg,
amelyek megállítására fegyveres csoportok szerveződtek.
A szovjet tankokkal szembeszálló gyakran tizenéves
„pesti srácok” szovjet háborús
filmeken és partizánregényeken nőttek fel, s most ugyanolyan eszeveszett bátorsággal
dobálták a maguk fabrikálta
Molotov-koktélokat a páncélosokra, mint regénybeli hőseik.
Ebben a városi gerillaharcban
nem volt frontális ütközet,
ám a szűk utcákba szorult
tankokat nagy hatásfokkal
semmisítették meg az önfeláldozó harcosok.
A még két-három nappal
korábban mindenhatónak hitt
párt- és állami vezetés tehetetlenül állt az események előtt.
„Fasiszta és reakciós elemekről”, meg „ellenforradalmárokról” beszéltek - nemcsak
Gerő és Kádár, de még Nagy
Imre is ezeket a kifejezéseket
használta a felkelőkre. 24-én
előbb kijárási tilalmat vezettek be, majd a rádió azt akarta
elhitetni, hogy „az ellenforradalmi bandákat lényegében
felszámoltuk”, s a kijárási
tilalmat feloldva arra kérték
a lakosságot, hogy vegyék fel
a munkát.
Élve a lehetőséggel 25-én
még nagyobb tömeg lepte el az
utcákat és a Parlament előtti
teret. Ekkor következett be a
legnagyobb tragédia: a tömegen sortűz kaszált végig. Ez
olaj volt a tűzre: a már lankadni látszó harc új erőre kapott
és elkezdődött az ávósok elleni
hajtóvadászat is.
Nagy Imrében 26-ra tudatosult, hogy két lehetősége
van: vagy a szovjet csapatokra

hagyatkozva leveri a felkelést,
vagy pedig azt átértékelve az
eseményeket, annak élére áll.
Súlyos lelki tusa közepette,
amely valóban testi-lelki tusa
volt – október 27-én eszméletvesztéssel együtt járó kisebb
szívroham is érte – Nagy
Imre – a halál közeli állapot
katarzisában megtisztulva
- az utóbbi mellett döntött,
s ezzel átlépte a Rubicont.
28-án már ellenforradalom
helyett nemzeti demokratikus mozgalomról beszélt, és
rádióbeszédben bejelentette a
szovjet csapatok kivonulását.
Október 30-án megalakult
a Nemzetőrség, mely a felkelők csoportjaira épült és
parancsnoka Király Béla lett.
S valóban, a szovjet csapatok
megkezdték a kivonulást Budapestről.
A világpolitika azonban közbe szólt. A hónapok óta tartó
szuezi válság igazából azzal
kezdődött, hogy Nasszer, a
szovjetek által támogatott
egyiptomi elnök 1956 nyarán
bejelentette a Szuezi-csatorna államosítását. A magyar
forradalom adta politikai
helyzetben Izrael kapcsolt a
leggyorsabban, s mint akinek
kikaparták a gesztenyét, a
maga hasznára fordítva a világpolitikai helyzetet október
29-én megtámadta Egyiptomot. A Szovjetunió sorsára
hagyta egyiptomi szövetségesét, cserébe viszont elvárta, hogy Magyarországon a
Nyugat tanúsítson passzív
magatartást. Ezt az Egyesült
Államok moszkvai nagykövete
másnap hivatalos jegyzékben
meg is ígérte Moszkvának:
„Az Egyesült Államok nem
tekinti potenciális katonai
szövetségesének a kelet-európai államokat, köztük Magyarországot”. A magyar forradalom sorsát megpecsételő
döntés ezt követően született
meg. Konyev marsall a Varsói Szerződés főparancsnoka
október 31-én kapta meg a
parancsot a magyarországi
– úgymond – „ellenforradalom” leverésére.
A szovjet csapatok november
4-én kezdték meg Forgószél hadműveletnek nevezett támadásukat. A magyar
honvédség nem fejtett ki
ellenállást. Maléter Pált, aki
kiadhatta volna a parancsot,
csellel elfogták. Király Béla,
a Nemzetőrség és Budapest
katonai parancsnoka nem
szólított fel harcra. Csupán
egy rádiószózat hangzott órákon át: „Itt Nagy Imre beszél,
a Magyar Népköztársaság
Minisztertanácsa elnöke! Ma
hajnalban a szovjet csapatok
támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló

szándékkal, hogy megdöntsék
a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink
harcban állnak! A kormány
a helyén van! Ezt közlöm az
ország népével és a világ közvéleményével!”
Ugyanezen a reggel egy másik rádiónyilatkozat is felhangzott az éterben, a szovjetek által ellenőrzött szolnoki
rádió hullámhosszán. Ez arról
tájékoztatott, hogy Kádár
János vezetésével magyar
forradalmi munkás-paraszt
kormány alakult, melynek
célja az ellenforradalom leverése.
Íme, ebben is egy kettősség:
Amíg Nagy Imre, a kormány
feje lelki katarzissal a nép
mellé állt, egyik minisztere,
Kádár János vállalta a ráosztott szerepet, hogy aztán
Márai versében a felsorolásban ő, mint Júdás szerepeljen: „A Farizeus, ki eladta, /
Aki háromszor megtagadta.
/ Vele mártott kezet a tálba,
/ Harminc ezüst pénzért kínálta…”
S mint azelőtt a Rákócziés Kossuth-szabadságharc
idején senki nem segített,
most sem kapott segítséget
a harcoló magyarság, - így
Magyarország továbbra is a
szovjet blokk része maradt. A
forradalom és szabadságharc
elbukott, de jövőt munkált, hiszen „mindig új élet lesz a vérből”. Ahogy azt Illyés Gyula,
a magyarság szellemi vezetője
1981-ben, a forradalom 25.
évfordulóján még rébuszokban, de megírta a „Ne feledd
a tért…” c. versében az azóta
beteljesült jövendölését:
„Ne feledd a tért, ahol elestek
ők,
a földet se feledd,
bárhol hulltak el ők, fajtánk
hű férfiai, az a föld
szent ügy hős-helye lett….
…Nem holt, nem letiport
sereget
emészt el ott – vagy akárhol
– a sírhant.
Új hont érlel a föld.”
Ez az új hon immár valóság.
Az azóta függetlenné és szabaddá lett Magyar Köztársaság megalakulását a forradalom előtti hódolással 1989.
október 23-án jelentette be
Szűrős Mátyás. Október 23-a
a szabad Magyarország sarokköve. Ezen túl ’56 megmarad
az egész világ számára szóló
magyar mementónak, minden
abszolút és magát öröknek
kikiáltó bűnös hatalommal
szemben.
S mi nem szólhatunk másként, mint:
- Isten tegye áldottá hőseink
emlékezetét! és
- Isten áldása legyen a szabad
Magyar Köztársaságon!
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v a llás

A lelki józanságról

Péter első levelében há romszor szólítja fel olvasóit
a józanságra. Megvolt rá az
oka. Fájdalmasan tapasztalta
saját magán, mit jelent, ha
valaki elveszíti józanságát.
Mivel Jézus intő szava nem
tudta őt józanságra bírni és
inkább saját szíve érzéseiben
bízott, ezért mélyre esett.
Most már felismerte, micsoda szakadékok rejtőznek az
ember szívében és mennyire
nem józanul gondolkodunk,
ha szívünk hangulatainak és
elképzeléseinek jobban hiszünk, mint Isten Igéjének.
Józan ember az, aki semmit
sem vár önmagától, hanem
mindent az Úrtól, aki felismeri
romlott szívét és belátja, hogy
azonnal képes minden rosszra,
amint az Úr leveszi róla a kezét.
Józan ember az, aki nem önmagának, hanem Isten Lelkének
enged, az Ő Igéje alapján él.
Szívünket egyedül a kegyelem
erősíti meg, különben ide-oda
ingadozik, mint a nádszál.
Legyetek józanok! Az apostol
azokhoz intézi azt a felhívást,
akik már egyszer kijózanodtak
Isten Igéje által. Most meg kell
maradniuk a józanságban. Nem
valami elméleti, hideg és értelmi magatartás ez, mert az ilyen
józanság a szeretet buzgóságát,
a szent lelkesedést rajongásnak
tartja. Vannak idősebb keresz-

tények, akik lanyhák, lágymelegek, szívükben nem a szent tűz
jóleső feltisztultsága ég. Akkor
vagyunk teljesen józanok, ha
egészen megtölthet a Szentlélek, ha Jézus szeretete tölt
be úgy, hogy önmagunkról és
minden másról elfeledkezünk,
amikor Isten gazdag kincseiben
örvendezünk.
Hatoljunk bele egyre jobban
a mi Urunk Jézus Krisztussal
való közösségbe, mindenekelőtt
az igazság Igéjének a mélységébe, hogy józanok lehessünk!
Isten Igéje megtanít helyesen
értékelni korunk eseményeit,
jelenségeit. Akkor nem kiáltozunk együtt a világgal, nem
álmélkodunk azon, amit a világ
megcsodál, s nem rajongunk az
emberiség nagy eredményeiért
és a világbékéért. Nem férkőzik
hozzánk mindenféle idegen tanítás sem, amit a gőgös ember
talál ki. Mert a gőg a józantalanság forrása, az alázatosság
azonban józanná tesz. A legtöbb
tévtanítás rejtett elbizakodottságból, gőgből fakad. Különlegeset, rendkívülit akarnak adni
és hallani és így egészségtelen,
nem józan utakra tévednek.
Pál apostol a megtérést és a
hitet mindig a középpontba
állította: ez józanság! Aki ebben
marad, az nem esik bele abba
a veszélybe, hogy ingadozóvá
válik és elesik kábultságában.

Béke

Sosem volt, és ma se nincs;
Az okát s miértjét érted?
Ők sem tudták az Eleink,
s vége nincs csatákba léptek!
Nem tudták ők sem, hogy miért?
csak haragtüzektől égtek,
csókért, vagy épp egy faluért –
azután aludni tértek.
Káin kezdte a legelején,
míg ölt, irigységből tette;
most is úgy van, ki érti már?
homály az ember lelke.
Ma se nincs! Majdan gyűlölet most a fegyver halál előtt vagy élet után
érti, ha felnő az ember?
Addig gyász lesz és könny folyik,
mert kell, hogy a lélek értse:
életen át halálunkig
csírázik lassan a béke!
Meglőve a békegalamb,
vértől csepeg a szárnya,
közönyfegyver halálosan,
s haraggolyó átjárta!
Hangzik! – még mondattalanul:
lesz még jóakaratú ember,
mert amíg él, mindig tanul,
szívvel, és értelemmel!
Mert használ majd az ismeret,
és szenvedés a világnak,
értve: béke és szeretet,
egy szerpentinen járnak!
Szeretetből lesz szőtt selyem,
vércsepp lesz és könnyek rajta,
s ráérezni sejtelmesen,
hogy rajta van Jézus arca.
Magyar Gyuláné

Református múltunk 85.

„1821.július 1. Harangozó
Járó Mihály jelentést tett Curator Czirkos János ő kegyelménél az eránt: hogy a Torony
ablakain lévő Táblák haszontalanokká lévén arra a végre
a mellyre készíttettek, t.i. az
essőnek és pornak a harangok
alatt lévő Órától való elfordításra, és a haranglábaknak is
az essőzés által történhető rothadás ellen való oltalmazásokra: vagy újabb Táblákra vagy
a mi jobb és diszesebb volna
Salukra volna szükség. Közöltetett ez a Prédikátorral is, és
referálta a dolgot július 3-án az
Érdemes Elöljáróságnak, a kik
közzül a nagyobbrész mindjárt
hajlandó volt illyen szükséges
költségnek feláldozására. De
akkor semmi más lépés nem
tevődött;hanem még akkor
héten szerdán össze gyűltek
Elöljáró uraimék Cséplő János
uram házánál és próbáltak
egyezni a magunk részén lévő
asztalossal Mészáros Sándorral; de mivel ő igen drágán
akarta vállalni, azomba nem is
volt hozzá tökéletes bizodalom:

megszóllítódott.
Július 15. Minden Elöljáróknak jelenlétében Fridrik
András Catholikus Asztalos,
a kivel meglett az egyesség
200 Wftra olly feltételek alatt:
hogy a Saluknak oszlopai és
közei veres fenyőből legyenek; továbbá hogy azoknak
megvasaltatásokról is maga
gondoskodjon.
Szükséges itt megemlítenünk kinek köszöni az Ekklésia a Toronynak azon szép
ékességét a salukat. Ekklésiánk egyik Érdemes Elöljárója
Damásdi János ő kegyelme
vállalta el a kötött summának
kifizetését, a mi valósággal is
által adódott a Prédikátornak, és az után az Ekklésia
Curatora gondviselése alá
bízatott. Nagy köszönettel
vette az Elöljáróság ezen
nagy szívességet. Ide pedig fel
jegyzettük hogy megmaradjon
emlékezete, és legyen a maradék szemei (ti.: előtt-N.Á.)
mindenkor példa, a kit kövessen az Úr szűkölködő Házával
való jótéteményben.

Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben
szívesen vesszük, hogy olvashatunk az első
gyülekezet életéről. Nem haszontalan és nem
tanulság nélkül való a kétszáz évvel ezelőtti
elődeinkről sem olvasni. Amint láthatják,
ők is gondoltak az utódokra, a következő
nemzedékekre, s talán nem is gondolhatták,
mennyire prófétai módon fogalmaznak a
hét nemzedékkel később élőknek „… legyen
a maradék szemei előtt mindenkor példa, a
kit kövessen az Úr szűkölködő Házával való
jótéteményben.” Istené legyen a dicsőség, hogy
a valóban „maradék”, valóban helytállni látszik! Szentlélek hathatós elevenítéséért pedig
kitartóan könyörögjünk mi, mai maradékok
is, hogy lelkiekben is igyekezzünk az épülésre,
s így ne csak szép falak maradjanak utánunk,

1821. szeptember 16. A Prédikátor, Damásdi János, Horváth Péter, Cséplő János,
Szegedi Mihály, Szegedi Pál,
Csősz Mihály, Csősz Mihály,
Czirkos János és Takaró Mihály Elöljárók jelenlétében
fel olvastatott a N.T. Esperst
úrnak még 1821.július 8-án
érkezett currense.
Annakutánna rész szerént
Testamentom szerént, résszerént publicatioból gyült 29
forintból álló summa, melly
egyenesen a szegények számára rendeltetett, az Elöljárók
által ugyan azok között, a
szerént a mint ki ki közzülök
a segedelemre méltóbbnak
ítéltetett, fel osztódott, a mit
annak utána szeptember 30án effective kezekhez is vettek
ekképpen: Hajma Erzsébet
5ft, Csikós Istvánné 5ft, Lentséné 3ft, P.Nagy Andrásné
4ft, Únyi Katalin 4ft, Gerő
Péter 3ft, Hunyadi Jánosné 5
forintokat kapván. Nagy köszönettel vették a szegények.”
(P.IV.: 84-85.ol.)
közli: Nagy Árpád

hanem lelkek is, akik örömmel és hálaadással
élnek majd, nemcsak maguknak, hanem az Úr
dicsőségére is – Akitől mindenünk van ebben a
létben, s az örök Életben is.
Ő indíthat ma is, a szegényekről való gondoskodásra is. Isten, akinek van humorérzéke
is a nyomorúságban, hiszen sok akkoriban is
„jól fizető kortárs”, aki önreklámra adott volna
– ha lett volna reklám -, de az ő nevük nem
maradt fenn az emberi emlékezetnek. Az izsáki
szegények, özvegyek és árvák nevei azonban
igen… Urunk Jézus már e múlandóságban
is előlegezi ígéreteit, melyek teljessége az örök
Életben várja azokat, akik már most is szív
szerint Hozzá tartoznak. Legyen áldott érte örök
Gondviselőnk, s mindazok emlékezete, aki az
egy IGAZ közelében igazakká lettek!
-na-

Gyülekezeti hírek

- Templomunk külső felújításának negyedik ütemterve befejeződött. Ha módjukban áll, kérjük, segítsék
adományaikkal a munkálatok önrészének kifizetését. Hordozzák imádságos szeretetükben feladatainkat!
Köszönjük szépen!
- November 27-én, 13.30-tól lesz Kisizsákon istentisztelet az ökumenikus kápolnában.
- November 19-én (szombat), 18 óra: bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban
- November 20-án (vasárnap), 10 óra: újborért való hálaadás, úrvacsora
- December 24-én (szombat), 15 óra: gyermekek Karácsonya a templomban.
- December 25-26-án, 10 óra: ünnepi istentiszteletek. Délutáni istentisztelet nincs!
- December 25-én (vasárnap), 13.30: karácsonyi istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában.
- December 31-én (szombat), 16 óra: Óévi istentisztelet.
- Január 1-jén (vasárnap), 10 óra: Újévi istentisztelet.
- Január 1-jén (vasárnap), 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet az ökumenikus kápolnában.
Mindenkit szeretettel várunk!
- Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartói járulékaikat, sírhely megváltásaikat ne
mulasszák el rendezni! Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, akik rendszeres
egyháztagjaink; a közös teherviselésből kiveszik részüket. Köszönjük!

IKEM hírek

- November 26. (szombat), 16 óra: „Molter Károly és a Délvidék” címmel tart előadást Dr.
Medvigy Endre irodalomkutató és Dr. Gy. Szabó András előadóművész. Helyszín: Vino Étterem
pincéje. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
- Az Izsáki Erdélyi Kör a 2015.évi SZJA 1%-okból 151.290 forintot kapott. Az adományokat
teljes egészében az egyesületi előadások szervezésére és lebonyolítására, az előadói tiszteletdíjak
kiegyenlítésére, az egyesületi könyvtár gyarapítására fordítottuk és fordítjuk. Isten fizesse!
„…Vándor székely reménységét, áldd meg Jézus Erdély földjét!...”
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IZSÁKI Hírek

Köszönet a támogatóknak
Az alsó tagozatban tanítók nevében szeretnénk
megköszönni a támogatóknak és a kivitelezőknek
a kisiskola udvarán felfestett ugróiskolákat és sza-

badtéri játékokat. A délelőtti tanórák szüneteiben
kikapcsolódást jelent a gyerekek számára, délután
pedig a napközis foglalkozások tevékenységét színesítik. Külön köszönettel tartozunk az új homokozó
készletért és a malom szabadtéri játékért, melyekkel
a szülői munkaközösség képviselői leptek meg bennünket iskolakezdésre. A gyerekek örömmel játszanak az új és felújított eszközökkel. Köszönjük!
Alsó tagozat munkaközössége
Rendhagyó könyvtári óra

Versmondó verseny
2016. október 26-án ismét megrendezésre került a
már hagyománnyá vált versmondó verseny az alsó
tagozatos gyerekek számára. Az osztályközösségek
legjobbjai, összesen 24 tanuló mondta el versét.
Idén először a sajátos nevelést igénylő tagozatról is
érkezett két tanuló, velük együtt lett igazán színes
a verseny.
A szervezők őszi dekorációval készültek, színes
falevelek, töklámpások, termések díszítették a
tantermet. Minden egyes versenyző Muzslai Irén
Katalin gyönyörű origami ajándékaival térhetett
haza. A versenyzők legjobb tudásuk szerint szavalták el verseiket. Amíg a zsűri összegezte az elért
pontszámokat, addig sem unatkoztak a gyerekek.
Társasjátékokkal kapcsolódtak ki a verseny izgalmai után.
Következő eredmények születtek:
1.-2. osztályos korcsoportban:

1. helyezett: Rábaközi Balázs 2.c
2. helyezett: Fodor Eszter 2.b
3. helyezett: Antal Emma 2.b
Az alsó tagozatos diákok kedves meghívásnak tettek eleget, amikor ellátogattak a Szily Kálmán Városi Könyvtárba. Igazi meglepetésben volt részünk,
hiszen az olvasóterem átalakult „péküzemmé”. A
gyermekek a kenyérdagasztás titkaival és a búza,
nevezetesen a királybúza jellemzőivel ismerkedtek
meg. Köszönjük a meghívást és az élményt!
Alsó tagozat munkaközössége
Gólyanap az iskolában
Az idén is külön szeretettel köszöntöttük a leendő
1. osztályosokat a számukra rendezett ismerkedő
délelőttön, melyre minden kisdiák személyesen
kapott meghívót a tanító nénijétől. Ragyogó arccal,
örömmel jöttek be az iskola kapuján, ahol sok-sok
érdekes játék, feladat várta őket. Az udvaron önfeledten ismerkedtek egymással. Végigjárták az épület
helyiségeit, birtokba vették a saját tantermüket,
amit már feldíszítve láttak. Izgalmas feladatok következtek, nem maradt el az éneklés, mondókázás,
rajzolás, színezés. Az évnyitóra már ismerősként
jöttek, bátran, vidáman keresték egymást és a tanítónénit.
Újra az oviban!
Ez a boldogító érzés járta át iskolánk elsőseit, amikor egy verőfényes októberi délelőtt visszalátogattak

óvodájukba. Ez a hagyomány lehetővé teszi, hogy
diákjaink rövid időre újra önfeledten játszhassanak,
találkozhassanak óvodában maradt társaikkal, pedagógusaikkal, megoszthassák velük az első iskolás
hetek élményeit.

2016. november 18.
el a délután. Köszönet illet minden kedves szülőt
és pedagógust, hogy időt, s energiát nem kímélve
felkészítették a gyerekeket!
Az első helyezést elért tanulók képviselhetik iskolánkat a területi szavalóversenyen. Sok sikert
kívánunk a további felkészüléshez!
Szervezők
A negyedik évfolyam projektje

„Közlekedés régen és most” címmel a negyedik
osztályos tanulók több mint négy hetet átölelő
projektben vettek részt az ősz folyamán. A gyermekek többsége önállóan közlekedik az iskolába,
de mindig körültekintően teszik ezt? A biztonságos
kerékpáros közlekedésre, a táblák, szabályok minél
jobb megismerésére fókuszáltunk a projekt megvalósításakor.
A számítógépek adta gyakorlási lehetőséget kihasználva megismerkedtünk elméletben az alapvető
szabályokkal, majd a gyakorlatban is alkalmazva,
kerékpárra ültünk és meglátogattuk a szomszédos
településeket. A több mint húsz kilométeres távok
próbára tették a tanulók állóképességét, de a közös
bicajozás élménye feledtetett minden nehézséget.
A vártnál nagyobb önuralommal teljesítették az
osztályok a kihívást, így a sikeren felbuzdulva már
tervezzük a tavaszi kerékpártúrákat.

3.-4. osztályos korcsoportban:

1. helyezett: Mezei Márton 3.a
2. helyezett: Mezei Zsanett 4.b
3. helyezett: Csík Iringó 3.a és Sebők Vivien 4.a

A helyezettek könyvjutalomban és oklevélben
részesültek. Kellemes és oldott hangulatban telt

A felkészülést követően a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által szervezett KRESZSZAFARI elnevezésű közlekedésbiztonsági akadályversenyen vehetett részt az évfolyam a Kecskeméti
Vadaskertben. A programmal csatlakoztunk az
Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozatához is.
Több településről érkeztek osztályok, hogy egy nem
mindennapi helyszínen egy színes, szórakoztató, interaktív délelőttöt töltsenek el. A játék, a versengés
élményén kívül tovább gyarapodtak ismereteink a
biztonságos közlekedésről. A 4. b osztály tanulói
a 3. helyezetteknek járó jutalommal a zsebükben
zárták a versenyt. Még ezen a napon a kecskeméti
Szórakaténusz Játékmúzeumba is ellátogattunk, és
azt vizsgáltuk, hogy a közlekedési eszközök miként
jelentek meg a gyerekjátékokban.

Folytatás a 7. oldalon.

2016. november 18.
Folytatás a 6. oldalról.

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság rajzverseny pályázatán Rácz Réka és Tercsi Borbála 4.c osztályos tanuló egy-egy vásárlási utalványt vehetett át kiemelkedő pályamunkájáért. A tanulók gyűjtőmunkaként
régi vagy mai közlekedési eszköz rajzzal ellátott bemutatását kapták feladatul. Ehhez adott segítséget a

városi könyvtárban Vargáné Klári néni, ő kalauzolt
minket a könyvek birodalmában. Ugyanitt, egy másik alkalommal izsáki nyugdíjasok meséltek nekünk
gyerekkori élményeikről, a küzdelmesebb iskolába
járásról. A beszélgetés után – ráadás programként
– Vargáné Kati néni vezetésével még kenyértésztát
dagaszthattak néhányan. Zárásként a faliújságra
kerültek az elkészített munkák. Az első biciklik,
autók, lovas kocsik, léghajók mozgatták meg a
gyerekek fantáziáját, s ezeket ma is előszeretettel
olvasgatják, nézegetik.
Bízunk benne, hogy az átélt élmények nem múlnak
el nyomtalanul, a mindennapokban is szem előtt
tartják tanulóink a biztonságos közlekedést.
Szalai Krisztina, Kállainé Varga Erzsébet,
Molnárné Tóth Ibolya 4.évf. osztályfőnökei

IZSÁKI Hírek
- ITV
- Tegyünk Izsákért Egyesület
- Makai Marianna
- Ezüst Gólya Nyugdíjasklub
- Paksi Istvánné
- Muzslai Irén Katalin
- és minden kedves felajánló, aki bármiféle tárggyal,
kézműves termékkel hozzájárult a rendezvényhez.
Alapítványunk bővítette tevékenységi körét. Az
erdei iskolások támogatásán túl az osztályközösségek fejlesztéséhez, a tanulók önállóságra neveléséhez, kirándulásokhoz, versenyekhez kívánunk
hozzájárulni.
Mottónk változatlan: „Nagy dolgokat tenni nem
tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.” (Teréz
anya)
Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért Alapítvány kuratóriuma

Farkas Orsolya hegedűtanár
Élmények Zánkáról
…mert aki egyszer megízleli az Erzsébet táborok
adta lehetőségeket, az nem szívesen mond le róla,
főleg ha újabbakra akad…. Így jártunk ez év júniusában.
Tavaly szeptemberben volt szerencsénk Fonyódligeten táboroztatni 20 gyermeket az általános iskola
eltérő tantervű tagozatáról. Mondanom sem kell,
azóta is emlegetjük, szívesen emlékezünk vissza az
ott eltöltött napokra. Az ekkor szerzett élmények
és tapasztalatok serkentettek bennünket arra, hogy

Bihari János Hegedűverseny, Abony
2016. október 19-én rendezték meg Abonyban a III.
Országos Bihari János Hegedű-és Vonós Kamarazenei Fesztivált. Az Abonyi zeneiskola harmadszor
rendezi meg ezt a versenyt, a névadójukról elnevezve
a híres hegedűművész, zeneszerző cigányprímásról.
Iskolánkat Halmi Norbert Sándor hatodik osztályos

„ADOK-KAPOK” jótékonysági vásár
Szervezők: Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért
és az iskola szülői munkaközössége.

A tavaszi „Együtt a nebulókért” programunkat
követően a XXXI. Izsáki Sárfehér Napok keretében
jótékonysági vásárt rendeztünk.
A résztvevő osztályok könyvekkel, játékokkal, saját
készítésű ajándéktárgyakkal várták az érdeklődőket.
A gyerekek körében oly népszerű tetoválás elkészítésére is lehetőség nyílt.
Igazi vásári hangulatban telt a szombat délután.
Ezúton is köszönjük minden támogatónknak, vásárlónknak, hogy adományával segítette az alapítvány működését. A vásár létrejöttében támogatóink
voltak:
- Izsák Város Önkormányzata
- Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatósága
- SZMK
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tanuló képviselte.
A versenyben négy korcsoport szerint voltak besorolva a gyerekek életkoruk szerint. Norbi a második
korcsoportban játszott, ahol összesen 17 gyerek hegedült. Minden gyerek egy magyar zeneszerző által
írt, és egy szabadon választott művet adhatott elő.
Norbi műsora Sugár Rezső: Concertino és Friedrich
Seitz: G-dúr koncert op. 13. I. tétele volt. A délelőtt
folyamán az első és a második korcsoport szerepelt,
délután a harmadik és negyedik korcsoportba tartozó gyerekek játszottak. A délutánt a közös muzsikálás öröme zárta, kamarazenei művek csendültek
fel. A nap végét díjkiosztó est és a gálaműsor zárta.
A zsűrit Ácsné Szily Éva a Budapesti Tóth Aladár
Zeneiskola és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
tanára, valamint Dr. Ittzés Tamás a Debreceni Zeneművészeti Egyetem adjunktusa képviselte. Az a
nagy öröm ért minket, hogy a zsűri döntése alapján
Norbi arany minősítést kapott, és a gálaműsoron
játszhatott négy kiválasztott gyerek között. A zongorakísérő Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet tanárnő
volt, iskolánk zongoratanára.
A másik személyes örömem az volt, hogy a lányom,
Dezsőffy Kitti a Kecskeméti Kodály Zoltán Általános Iskola hetedik osztályos tanulója, a harmadik
korcsoportban ezüst minősítést ért el. Felkészítő
tanárai: Goncsarova Natalja Nyikolajevna és Juhász Ágnes hegedűtanárnők. Zongorakísérője Heibl
Anna volt.
Szeretném megköszönni a támogatást az iskola vezetésének, titkárságának és a gyerekek szereplését
segítő zongorakísérőknek.

idén is meg kell ragadni a lehetőséget, legfeljebb
nem jutunk el….de ha igen, akkor többszörösen
nyertünk.
A pályázatot az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány az Erzsébet-program
keretében, Erzsébet–tábor néven írták ki. Ez alkalomból az északi partot, Zánkát céloztuk meg.
Beszereztük a szükséges aláírásokat, szülői hozzájárulásokat, a gyermeklétszám adott volt, már csak a
jó szerencsét vártuk. Augusztusban jött az értesítés,
hogy szeptember 15-16-17.-én várnak bennünket a
gyermekvárosba. Megkezdődtek az előkészületek:
egyeztetések a kísérő kollégákkal, önrész begyűjtése, az utazás leszervezése és nem utolsó sorban
támogatók megkeresése.
Ezúton is köszönetünket és hálánkat fejezzük ki
a Szülői Munkaközösségnek és az Önkormányzat
képviselő-testületének, a nagylelkű támogatásukért.
Az Ő jó szándékuk eredményeként vált valóra egy
újabb álom, 20 rászoruló gyermek részére oly módon, hogy a kapott pénzből utazhattunk.
A táborban sok-sok színes program várt bennünket,
igyekeztünk élni a lehetőségekkel. A megérkezés
délutánján hajókirándulásra mentünk és az esti
disco előtt csobbantunk a Balatonban. Másnap az
idő nem kedvezett, így a sárkányhajózás elmaradt,
azonban egy közeli tűzrakó helyen szabadtéri játékot játszottunk. Volt részünk kerékpáros ügyességi
versenyben, és a nap hátra levő részét fürdőzéssel
töltöttük. Vacsora után a nagy sikerű Kávészünet
zenekart hallgattuk. Volt okunk egy jót bulizni,
ugyanis a délutáni verseny első és harmadik díjazottja izsáki tanuló lett. Büszkén tapsoltunk, ezzel
bizonyítva, hogy mi is jók vagyunk valamiben. Kötődtek ismeretségek, volt közös foci más városokból
jött gyerekekkel, és ki tudja még mennyi benyomás
és tapasztalás. A hazautazás napjára lett volna még
szabadtéri program, azonban az eső más irányba terelte a csapatot. Vonatindulásig meghúzódtunk egy
klubszobában, ahol összefoglaltuk az elmúlt napok
történéseit és mindenki elmondhatta véleményét.
Ez egy kellemes beszélgetéssé kerekedett, aminek
megint számos hozadéka lesz a jövőt illetően csoportunk életében. Az alkalmazkodás, az önállóság, a
mások megismerése, figyelni egymásra, együtt lenni,
a csapatszellem, a ”fogjunk össze” élménye, és még
sorolhatnám, mennyi minden velejárója van egy
ilyen eseménynek. Mi felnőttek is sokat tanultunk,
és ami nem elhanyagolható tény, megint egy lépéssel
közelebb kerültünk a gyerekekhez, és ahhoz, hogy
még inkább megértsük őket, hogy képesek legyünk
„egy nyelvet beszélni” velük a sikeresebb iskolai
eredmények érdekében.
A gyermekek, magam és kollégáim nevében köszönjük mindazok támogatását, akik hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy az itt megszerzett tapasztalatok,
és élmények által mindannyian többek legyünk.
Tóth Klára gyógypedagógus
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 25-én rendkívüli ülést tartott, ahol a „Közép-Kelet magyarországi szennyvíz–elvezetési és
kezelési fejlesztés 5. projekt konzorciumi együttműködési megállapodás” című
napirendet tárgyalta meg.
A rendkívüli tárgyalást az a körülmény indokolta, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016.(II.29.) Korm. határozat módosításra került 2016. október 14-től
és a projekt elnevezése „Közép- és Kelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési
és kezelési fejlesztés 5.”-re módosult.
Ez alapvetően a projektben résztvevő települések számának növekedésével
(Kenderes város, Jászfényszaru város, Pusztamonostor község és Tápiószőlős község), valamint a projekt költségének változásával jár együtt, ami
4.132.604.515 Ft ( korábban: 530.722.786 Ft).
Izsák település vonatkozásában a változások a következők:
____________________________________________________________________
Költségek megnevezése
elszámolható költség
változás
első változat
második változat
_____________________________________________________________________
Építés/terület előkészítés: 309.719.533 Ft
310.450.336 Ft
730.803 Ft
Egyéb szolgáltatás
(PR és nyilvánosság):
1.739.997 Ft
1.739.997 Ft
0 Ft
_____________________________________________________________________
Összesen:
311.459.530 Ft
312.190.333 Ft
730.803 Ft
Ennek megfelelőn módosult a támogatási összeg is.
_______________________________________________________
Költségek megnevezése

elszámolható költség
változás
első változat
második változat
_____________________________________________________________________
Építés/terület előkészítés: 292.711.130 Ft
293.401.801 Ft
690.671 Ft
Egyéb szolgáltatás
(PR és nyilvánosság):
1.644.444 Ft
1.644.444 Ft
0 Ft
_____________________________________________________________________
Összesen:
294.355.574 Ft
295.046.245 Ft
90.671 Ft
A támogatási arány: 94,5084 % nem változott. Az önerő mértéke a korábbi
17.103.956 Ft-ról 17.144.088 Ft-ra módosult.
Az önerő biztosítása az Uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.(XII.30.) Korm. rendelet
22.§ (2) bekezdés, valamint a 23.§ (4) bekezdése, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1084/2016.(II.29.) Korm. határozat 2. számú melléklete alapján történik.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelete
A díszpolgári cím, valamint az IZSÁKÉRT emlékérem alapításáról,
adományozásáról és a díszpolgári cím viseléséről.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ának 1 és 3. pontjaiban
biztosított jogkörében eljárva, valamint Magyarország címerének és zászlajának, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
I.
1. A díszpolgári cím alapítása
1.§
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város Díszpolgára kitüntetést alapít azon természetes személyek munkásságának elismeréséül, akik a város fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek,
munkásságukkal, alkotásaikkal elismerést szereztek a városnak.
2. A díszpolgári cím adományozásának szabályai
2.§
Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható.
3.§
Az Izsák Város Díszpolgára címet a város lakossága nevében Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
adományozza annak az élő, vagy elhunyt, magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren kiemelkedő munkájával, vagy életművével a városban, regionálisan, országosan vagy nemzetközi viszonylatban
elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Izsák város jó hírnevének öregbítéséhez.
4.§
Az Izsák Város Díszpolgára címmel – az 5.§ kivételével – tárgyjutalom, erre a célra készített emlékplakett
és díszoklevél jár.
5.§
(1) Elhunyt személy részére adományozott (posztumusz) díszpolgári címmel díszoklevél és emlékplakett jár.
(2) A díszoklevelet és az emlékplakettet az élő házastársnak, nem léte esetén a törvényes öröklés rendje
szerinti legközelebbi hozzátartozónak, megegyezésük hiányában a legidősebb élő legközelebbi hozzátartozónak kell átadni.
6.§
A díszpolgári cím adományozására írásban, részletes indokolással ellátott – az életutat és a közéleti, szakmai
munkásságot bemutató – javaslatot tehet bármely személy, közösség, szervezet.
7.§
(1) A díszpolgári cím odaítélésére a polgármester kizárólag a kitüntetés átadását megelőző 30 nappal
bezárólag, a határidőre beérkezett javaslatok figyelembe vételével terjeszti javaslatát döntésre a képviselőtestület elé.
(2) Az adományozásra vonatkozó határozati javaslatot, a javasolt személy életútját, közéleti és szakmai
munkásságát bemutató indokolással kell ellátni.
(3) A cím adományozásáról – kizárólag a határidőre beérkezett javaslatok alapján – a Képviselő-testület
minősített többséggel dönt. A határozat a kitüntetett családi és utónevét tartalmazza, valamint az odaítélés
indokát.
(4) A kitüntetés odaítéléséről hozott testületi döntés nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik.
8.§
A kitüntetés odaítéléséről meghozott döntés után a kitüntetett ( vagy az 5.§ (2) bekezdés szerinti legköze-
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lebbi hozzátartozóját) nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e az ünnepélyes átadás alkalmával, illetve
azt követően a helyi médiában az adományozás indokolásában szereplő rá vonatkozó személyes adatok
nyilvánosságra hozatalához.
9.§
A díszpolgári címet tanúsító díszoklevelet és emlékplakettet a város kiemelt rendezvényén a Sárfehér
Napok nyitóünnepségén - amennyiben ez nem kerül megrendezésre akkor az Október 23-ai ünnepségen
– a polgármester adja át.
3. A díszpolgári cím viseléséről
10.§
(1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti az őt
megillető alábbi kiváltságokat:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein,
b) hivatalos az önkormányzat által rendezett városi ünnepségekre,
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat és intézményei által szervezett városi
rendezvényeket,
d) ingyenesen jogosult az Izsáki Hírek önkormányzati lap átvételére,
e) elhalálozása esetén- ha az elhunyt végakaratával nem ellentétes, illetve családja beleegyezésével – az
önkormányzat saját halottjának tekinti és ingyenes sírhelyet biztosít számára.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogok érvényesítéséért a jegyző a felelős.
11.§
(1) A kitüntetettek nevét a városháza emeleti feljárójánál elhelyezett táblán fel kell tüntetni.
(2) A kitüntetettekről díszes kivitelezésű albumban nyilvántartást kell vezetni.
(3) A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett nevét, foglalkozását, az adományozás évét és mellékelni
kell az adományozásról szóló határozatot. A nyilvántartással kapcsolatos adminisztrációt a polgármesteri
titkárság köztisztviselője látja el.
12.§
Az elismerés és a juttatás költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.
4. A díszpolgári cím visszavonásának rendje
13.§
(1) A díszpolgári címet a Képviselő-testület visszavonja, ha a kitüntetett az adományozást követő, vagy az
adományozáskor nem ismeretes tevékenysége miatt a bíróság szándékos bűncselekmény miatt, jogerősen
végrehajtható szabadságvesztésre ítélte, és (vagy) a közügyektől eltiltotta.
(2) A cím visszavonására bárki írásban, indokolással ellátott javaslatot tehet. Az (1) bekezdésnek megfelelő
javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.
(3) A beérkezett javaslatról, illetve a visszavonásáról a díszpolgárt a polgármester tájékoztatja.
(4) A visszavont díszpolgári címmel kapott emlékplakettet és díszoklevelet a kitüntetett köteles visszaadni.
(5) A címtől megfosztott díszpolgár nevét a városháza emeleti feljárójában elhelyezett tábláról le kell venni
és a kitüntetettek nyilvántartásából törölni kell.
II.
5. Az IZSÁKÉRT emlékérem alapítása
14.§
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁKÉRT emlékérmet alapít azon természetes személyek
és szervezetek munkásságának elismeréséül, akik a város fejlődéséért eredményes és maradandó munkát
végeztek.
6. Az IZSÁKÉRT emlékérem adományozása
15.§
(1) IZSÁKÉRT emlékérem évente legfeljebb 10 db adományozható.
(2) IZSÁKÉRT emlékérem adományozható annak a természetes személynek, családnak vagy szervezetnek, aki(k) a város gazdasági és kulturális életében, a városi egészségügy, oktatás, nevelés és közművelődés területén, a településfejlesztésben, vagy a város szépítésében eredményes és maradandó munkát
végzett(végeztek).
(3) Az emlékérem tíz év elteltével ismételten adományozható.
(4) Az eljárási szabályokra a 6- 9. §-osok rendelkezéseit kell alkalmazni.
16.§
(1) Az emlékéremmel együtt a Képviselő-testület döntésének megfelelően tárgyjutalom is adható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.
7. Záró rendelkezések
17.§
(1) E rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a díszpolgári cím, valamint IZSÁKÉRT emlékérem alapításáról
és adományozásáról szóló 7/1997.(VIII.6.) számú rendelet és a módosító 6/2002.(VIII.27.) számú rendelet
hatályát veszti.
(3) A díszpolgári cím emlékplakettjének, emléklapjának és az IZSÁKÉRT emlékérem plakettjének leírását
a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
I z s á k, 2016. szeptember 20.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
12/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
Izsák Város Díszpolgára kitüntető cím emlékplakettjének és emléklapjának,
valamint az IZSÁKÉRT emlékérem emlékplakettjének leírása
1. Izsák Város Díszpolgára cím emlékplakettje
Bronzból készül, köralakú, 8 cm átmérőjű plakett, melynek egyik felén a város címere, a díszpolgár neve
és az adományozás éve felirat van a körív formáját követve, a plakett hátlapján pedig a kiosztás sorszáma
szerepel. Az emlékplakett velúr külsejű, selyemszövet borítású díszdobozban kerül átadásra.
2. Izsák Város Díszpolgára cím emléklapja
Az emléklap könyv alakú, A/5 méretű, fényezett keménypapír íven, összehajtott formában kerül kiadásra,
melyet kívülről zöld velur borításban kell tenni. Az emléklap első, külső oldalán papirusztekercs formátumú
rajzon- melyen alul függőpecsét van- IZSÁK VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím kerül felírásra.
A lap bal belső oldalán a város látképéből a városháza raszteres formátumú rajza látható. Az ív jobb belső
oldalán a következő felirat szerepel: „Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozata a díszpolgári
cím odaítéléséről” a dátummal, a polgármester és a jegyző aláírásával, valamint a város díszpecsétjével.
Az ív külső, hátsó oldalán a díszpolgári címről szóló rendelet kivonatos szövege szerepel a díszpolgár jogaival.
Az ív hátsó borítóján belülről süllyesztve az emlékplakett helyezendő el.
3. IZSÁKÉRT emlékérem
Bronzból készül, köralakú, 8 cm átmérőjű plakett, melynek első oldalán a város címere, „IZSÁKÉRT”
felirat ás az adományozás éve felirat látható.

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
-81. A rendelet célja
1.§
Izsák város történelme, földrajzi elhelyezkedése, természeti adottságai , a hagyományok ápolása, a település oktatási- kulturális igényei és a jelenkor kihívásai kötelezettségként veti fel a kulturális javak, értékek
megőrzését, ápolását és továbbfejlesztését. Ezek figyelembevételével a helyi közművelődés célja:
a) A település lakosságának a kulturális örökség javainak megismerésére, feltárására, megóvására és
közkinccsé tételére vonatkozó jogának érvényesítése, művelődési igényei kielégítéséhez közművelődési,
közösségi színtér biztosítása, szervezési, tartalmi segítség nyújtása.
b) A közösségi művelődéshez megfelelő és méltó környezet és infrastruktúra biztosítása.
c) Helyi alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek kulturális tevékenységének támogatása.
d) A város természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele (fesztiválok, bemutatók, kiállítások szervezése, kulturális turizmus elősegítése).
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e) A településhez kapcsolódó hagyományok ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése,
népművészeti, hagyományőrző közösségek (ideértve a nemzetiségi hagyományokat is) működtetése.
f) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
g) A város intézményeiben folyó szakmai tevékenységek koordinálása, a tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapítás, kompetenciafejlesztés támogatása, a kulturális tevékenységek és a programkínálat fejlesztés
érdekében a pályázatok előkészítése és benyújtása.
h) A testvér települési kapcsolat ápolása és fejlesztése.
2. A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre,
b) az önkormányzat mindenkori közművelődési intézményeire, közösségi színtereire, továbbá ezek fenntartóira és alkalmazottjaira,
c) a rendelet által szabályozott közművelődési megállapodás alapján vagy más módon támogatott szervezetekre, vállalkozásokra és intézményekre,
d) a képviselő-testületre és szerveire.
3. A helyi közművelődési feladatok meghatározása
3.§
Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.tv.) 76.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott közművelődési tevékenység
megvalósításának módja különösen:
a) a nevelési- oktatási intézmények tanulóinak (óvodásainak) tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának, kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és
programkínálat fejlesztése.
b) képességfejlesztő, mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő programok, tanfolyamok szervezése, szakkörök,
klubok működésének támogatása.
c) az iskolarendszeresen kívüli tanulás támogatása a nyilvános könyvtári ellátás segítségével.
d) életminőséget és életesélyt javító felnőttoktatási lehetőségek támogatása a közfoglalkoztatás szervezésében résztvevő szervezetekkel történő együttműködés keretében.
4.§
A Kult. tv.76.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltak megvalósításának módja különösen:
a) a honismereti tevékenység támogatása,
b) helytörténeti, településtörténeti, képzőművészeti kiállítások rendezése, tudományos emlékülések szervezése, támogatása, gyűjtők anyagának bemutatása,
c) helyi értékek védelme érdekében együttműködés a Helyi Értéktár Bizottsággal,
d) helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása,
e) település virágosítási verseny meghirdetése, felügyelete, értékelésének előkészítése,
f) Izsáki Sárfehér Napok, a Városi majális programsorozatok megszervezésének támogatása,
g) a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei tevékenységének bemutatása, ismertté tétele
elsősorban helyi kiadványok útján.
5.§
A Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak érdekében:
a) városi és nemzeti ünnepek megszervezése (Március 15-e, Augusztus 20-a, Október 23-a),
b) roma nemzetiségi programok (gyermeknap, táncház) szervezése.
6.§
A Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés d) pontjában foglaltak megvalósítása érdekében:
a) amatőr művészeti csoportok, egyesületek, klubok, körök tevékenységének anyagi támogatása, működésükhöz helyszín biztosítása,
b) koncertek, kiállítások, irodalmi, zenei és színházi esték, TIT előadások szervezése.
7.§
A Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés e) pontjában közvetlenül vagy a 12. §-ban felsorolt, a közművelődési feladatok
ellátásában közreműködő intézmények, szervezetek együttműködésével történik. Rendszeres együttműködés
a civil szervezetekkel ( Civil Kerekasztal).
8.§
A Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés f) pontjában meghatározottak alapján biztosítja a német testvértelepüléssel
fennálló kapcsolat kulturális együttműködése keretében meghatározott programok megszervezését.
9.§
A Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés g) pontjában meghatározottak keretében a tárgyi, technikai feltételek biztosítása, ennek keretében a civil szervezetek és a civil szervezetnek nem minősülő szervezetek működéséhez szükséges helyiség biztosítása. ( Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub, Civil Kerekasztal, Tegyünk Izsákért Egyesület).
10.§
A Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés h) pontjának megvalósulása különösen:
a) színházi előadások, egészségnevelési előadások szervezése,
b) számítógép, internet használati lehetőségek biztosítása a könyvtárban,
c) a kulturális turizmus ösztönzése,
d) helyi újság kiadása, helyi televízió működtetése.
11.§
A Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően:
a) előadások, kiállítások szervezése a könyvtárban, könyv- és könyvhasználati órák, könyvtári vetélkedők,
kézműves foglalkozások szervezése gyermekek számára,
b) a település örökség részét képező tárgyak állagmegóvása, vagyonbiztonságának megteremtése, a látogathatóság biztosítása és az állomány gyarapításának támogatása.
-114. A helyi közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
12.§
(1) Az Önkormányzat az 1 §-ban meghatározott közművelődési feladatok ellátását az Izsáki
Általános Művelődési Központ fenntartásával biztosítja.
(2) A közművelődési feladatok megvalósítását segítik:
a) Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
b) Izsákért Közalapítvány,
c) városban működő civil szervezetek, egyházak.
d) Izsák Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
5. A helyi közművelődési feladatok finanszírozása
13.§
(1) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a közművelődési intézményfenntartás,
a beruházás, fejlesztés kiadásait. Az 1.§-ban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény működtetése
érdekében az önkormányzat az intézmény fenntartási és működési kiadásait állami és önkormányzati
támogatásból, részben a saját és átengedett központi bevételekből, valamint a pályázati úton elnyert
összegekből fedezi.
(2) Önálló nagyrendezvényre az Önkormányzat saját költségvetésén belül biztosítja a költségvetési támogatást:
a) Sárfehér Napok,
b) Német testvértelepülés látogatása,
c) Tavaszi Majális,
d) Az állami és nemzeti ünnepek helyi megrendezéséhez kapcsolódó kiadások,
e) Civil szervezetek, civil szervezetnek nem minősülő egyéb szervezetek támogatása pályázati úton.
(3) Az önkormányzati költségvetésben elkülönített keretösszeg felosztását, a felhasználás és elszámolás
szabályait külön önkormányzati rendelet szabályozza.
6. Közművelődési megállapodás
14.§
(1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Kult.tv.
rendelkezéseinek megfelelő jogi személlyel vagy magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.
(2) A közművelődési megállapodás kezdeményezését pályázati formában a Képviselő-testülethez kell
benyújtani.
7. Záró rendelkezések
15.§
(1) E rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba
(2) Hatályát veszti Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési
feladatainak ellátásáról szóló 6/2009.(VI.4.) számú rendelet és a módosító 9/2002.(IX.17.) számú rendelet.
I z s á k, 2016. szeptember 20.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Hűtlenség
Szenzációk, a maguk
rendkívüliségükben
nagy szellemi éhséggel
olvasottak. A régmúlt
történések eseményei is,
ha pozitív tanulságokat
adnak át az új nemzedéknek, igazán hasznos
olvasmányok, de nem
szívesen szembesülünk
olyan írásokkal amelyek
a ma igazságtalanságait,
hazugságait, nemtörődömségeit, hűtlenségeit
rögzítik és tárják a jelenben az elkövetők elé,
leleplezően, figyelmeztetően.
Az egyik ilyen életet
értékessé, békességessé, kiszámíthatóvá tevő
magatartásformában, a
hűségben látunk nagy
hiányosságokat. Azért
tartjuk jogosnak szóvá
tenni ezt, mert nem csak
a hit, remény és szeretet lesz a hűség által
hatékony, de alapja a
gazdasági, politikai és
társadalmi életnek is.
Hűség fogalmába tartozónak értjük a megbízhatóságot, az igazságosságot, a bizakodást,
a hitelre méltóságot is,
és ezeknek mind magatartásban megnyilvánulónak kell lenniük. Csak
küzdelemben marad hatunk hűek. Elméleti
hűség nincsen!
Kétféle kötődés van,
és mindkettőben egyértelmű hűség lenne
szükséges, - nem csak
magunk miatt, hanem
az ügy értéke miatt is.
Az egyik, amibe beleszületünk, a másik amit
mi vállalunk. Az elsőben
felsorolandók mindegyike – manapság – elgyöngülőben van. E témában
először lássuk a magyar
nemzethez tartozás tényét, amelyre a Szózat
mindenkori éneklésekor
felhívja határozottan a
figyelmünket. – Hűtlenségek sora özönlik elénk,
kezdve azon, hogy a haza
iránti szeretetre, hűségre nevelt gyermek fogja
magát és itthon mindent
felszámolva, családjával
együtt tengerentúlra
költözik,.. De a külföldön
való munkavállalás sem
menthető, bármennyi
ésszerű mentséget hozunk is fel, mert a hazai
gazdaság is igényelné a
felkészült szakmunkásokat. A hazához való
hűségnek meg kellene
nyilvánulnia a jelentős
történelmi eseményeink
emléke méltó ápolásában
is. A március 15-én tartott városi ünnepségen
aránylag kevesen vagyunk, az október 23-ra
emlékező ünnepünkön
már a koszorúzás által
megmutatkozó tisztelet

is hiányzott - a 60 évvel ezelőtti hűséges hősök emléke előtt! Annak
igazolására, hogy minden korban, még a múlt
század ötvenes éveiben
is szükségesnek tartották zászlókra hímezni a
jelszót:”Hűség a néphez!
Hűség a Párthoz!”
Beleszülettünk egy vallási körbe is. Még mindig
van ennek ereje, pedig a
szocializmus 40 éve alatt
született, és a mában
szülővé válók nem mindegyike igényli ennek a
„tartozásnak” meg-vallását. A múlt század első
felében az egyházak még
a maguk törvénye szerint
igyekeztek híveiket megőrizni, -/pld. „reverzális”
által, ami arra szolgált,
hogy vegyes felekezetű
házasságok ne alakuljanak ki, vagy ha mégis,
kötelezték a másik felet
egy nyilatkozat aláírásával arra, hogy születendő
gyermekeit átadja a kedvezményezett felekezetnek./ Ez az igyekezet
jogos volt, mert már nem
csak a négy történelmi
egyház, /római katolikus,
református, evangélikus,
zsidó/ küzdött egymással
tisztasága megmaradása
érdekében, de jelentkeztek az őket ostromló kis
létszámú vallásos irányzatok és lelkiségek is,
amelyek sokakat orvul
kiragadtak belőlük.
Ma már mindenki kedve
szerint intézi lelkiismeret-furdalás nélkül
ezt a dolgot, pedig jó
lenne mindenkinek abban maradnia amelyben
született. A fontos az
lenne, hogy mindenki
a maga egyházában az
Isten ígéreteibe bele nem
illő képzelődések és ötletelések felismerésével,
és azok figyelmen kívül hagyásával kiszűrje
magának azt, ami belső
békességére juttatja és
bizonyossá teszi a kegyelemből megnyerhető
üdvösségéről. Így nem
eshet ezen a téren hűtlenség bűnébe.
A család a legkisebb társadalmi egység amelybe
beleszülettünk. Fel sem
sorolható a megbontó tényezők száma, amelyek
hűtlenségre késztetik
a tagok valamelyikét.
Ezek között nem csak
a nemzedékek közti a
meghatározók, de sok
más is, pedig a családi
névhez való ragaszkodás,
annak hűséges őrzése
magyar történelmünk
során komoly áldozatok
árán is megvédett volt,
harcokban és gyermekáldás vállalása által. Sok
a hűtlenség ezen a té-

ren, mert sok a kihaló
család!
A magunk által választott kötődésben az első a
házasság. Hosszabb, rövidebb ismeretség után
az összeköltözés és a
közös tervezgetés, de az
egymáshoz való alkalmazkodási kényszer is
sok konfliktust okozhat.
A női egyenjogúság még
bonyolította a helyzetet.
Ígérgetések, fogadkozások, sőt esküdözések
ellenére is szinte mindenütt beront – ilyen-olyan
módon – a hűtlenség,
romboló hatásával. /Példabeszédek 20:6. „Ki
találhat hű embert?”/
Az benne az ördögi, hogy
kiszámíthatatlan következményei lesznek újra
és újra, - emlékeiben is
békétlenséget okozva.
Egyedül az igazi bocsánat adhat megbékélést. A
nézetkülönbségek idején
ha emlékezünk a magunk által hozott döntés
őszinteségére, valódiságára, - minden kérdés
megoldható!
Másik vállalásunk a
foglalkozás, a munka.
Ebben a döntéshozatalban legyen szem előtt a
körülöttünk élők igényének felmérése. Először a
bennünk lévő tehetség,
adottság felismerése,
utána, hogy hogyan tudom szolgálni közelebbi
és távolabbi közösségemet. Mesteremberekben
hiány van városunkban
is. A „Javítsd meg!” helyett a „Vegyél újat!”
felszólítás dívik, ezzel
mintegy kényszerítve
a szükségben lévőt a
dömpingárut termelő
ipar egyszer használatos
termékeinek megvásárlására. A végzett iparos
emberek legtöbbje nem
azt a munkát végzi amire
felkészült, hanem másban szorgalmatoskodik,
vagy külföldre megy jobb
fizetésért. Mondhatjuk-e,
hogy ez is hűtlenség?
Krisztusunk – ígérete
szerinti visszajövetelére várva, - az adventi időben felismerjüke várakozásunk igazi
szükségességét, mert
sok a bajunk, amikre
csak Ő tud megoldást
nyújtani. Ha hűtlenül,
nem teljes odaadással
várunk, a várakozási
időben nem kapjuk meg
az igazi felkészüléshez a
segítségét, és nem tudjuk
felkészíteni magunkat a
megítéltetésünk idejére.
Használjuk fel az adventi
vasárnapok városunk főterén tartandó alkalmait
is, szeretetteljes közösséget vállalva!

Bérces Lajos
önk. képviselő
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Izsák karácsonyi csemegéi 2016
A főtéri gyertyagyújtáshoz kapcsolódóan, ismét
meghirdetjük a karácsonyi süteményszemlét.
Advent negyedik vasárnapján, a negyedik gyertya meggyújtásakor várjuk a szemlére nevezők

süteményeit, bejglijeit,
tortáit, illetve bármilyen édességet, amelyet
karácsony alkalmával
szoktak készíteni a családnak. A csemegéket
16 órától a régi posta
épületében lehet leadni.

A résztvevőknek egy-egy
emléklappal köszönjük
meg a fáradozásukat.
A felvonultatott finomságokat a szokásokhoz
híven, a közös gyertyagyújtáson résztvevők
meg is kóstolhatják.

Segítő karácsonyi gyűjtés
A Tegyünk Izsákért
Egyesület ez évben is
megrendezi karácsonyi
adománygyűjtési akcióját a főtéri gyertyagyújtások alkalmából. Az első

három gyertya meggyújtásának alkamain adhatók le sátruknál a nehéz
sorsú családoknak szánt
adományok. Tartós élelmiszereket, könyveket,

játékokat várnak. Ruhaneműt nem gyűjtenek.
Kérik, minél többen segítsenek a szükséget látó
családok karácsonyát
szebbé tenni.

Egymillió csillag a szegényekért
A Katolikus Karitász
ez évben is megrendezi
az Egymillió csillag a
szegényekért
elnevezésű adománygyűjtési akcióját. A
kezdeményezés 1999

karácsonyán Franciaországból indult. Hazánk
2010-ben csatlakozott.
A helyi karitász csoport
is azonnal bekapcsolódott a mozgalomba, s a
templomban, valamint a

közös főtéri gyertyagyújtási alkalmakon árusítják a szeretet csillagait
jelképező karácsonyi
gyertyáikat. A bevételből
rászoruló családok karácsonyát teszik szebbé.

Advent
i
w orkshop

Elkészítheted adventi
asztaldíszed otthonod
stílus- és szìnvilágában! November 26.,
szombat, 13.00
PÌ² đŤ ² ºÌ² ²ÌŤ
anyagok kombinálása
az ünnep letisztult
ragyogásával.
A jelentkezésben kérjük jelezni milyen
színt/színeket szeretnél látni az alapokon
(arany, ezüst, fehér) kívül. Az egységárról, mely
tartalmazza a segédeszközöket
ºÌŤŤ   "Ť²£ċŤŤ  ŤBÌ²Ť
²ºÌK"Ťº ²ċŤK²² £²"ŤŤ
az üzletben vagy 06-30/8619250 telefonszámon!
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Négyzet vagy kör?
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Helvécia-Izsák Térsége Szőlő- és
Bortermelőinek Mezőgazdasági
Szövetkezete
Tájékoztató

„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)

Mit látunk a képen? Ha
elölről nézzük - kört, ha
oldalról - akkor négyzetet. Igazából ez a helyzet a népszavazás és a
migránskérdés esetében
is. A több mint három
millió egybehangzó véleményt valóban nem
lehet elbagatellizálni,
de talán nem kellene
figyelmen kívül hagyni
a távolmaradók álláspontját sem. És mindezt
persze olyan légkörben
ahol, aki nem hallgatott a hívó szóra és nem
ment el szavazni, továbbá nem „kört” látott, az
egyenesen hazaáruló,
aki veszélyezteti gyermekeink jövőjét. Megint
sikerült az embereket
megosztani…
Mert mire is vonatkozott a kormány
népszavazási kérdése
valójában? Egyrészt a
pragmatikus kérdésszerkezetben, „Akarjae,… - ide jön egy negatív
állítás”, benne van a válasz is: NEM. Másrészt
egy olyan kérdésben
kellett dönteni, aminek
nincs jogi tétje, mert
nem az Országgyűlés
feladat- és hatáskörébe
tartozó kérdésről van
szó. Ezzel nemcsak a
népszavazás intézménye
értékelődött le, hanem
a választópolgárok sem
lettek komolyan véve,
hiszen nem is tudhatták, hogy pontosan mi
az, amiről megkérdezik
őket. A népszavazás és
a kampány azt szolgálta, hogy a kormány az
emberi jogokat súlyosan
sértő, kirekesztő politikájához nyerjen további
felhatalmazást.
A menekültek Ma gyarországtól való távol
tartását már régen eldöntötte a kormány! A
népszavazás annak a közel másfél éve kezdődött
kampánynak, állami politikának a része, amely
a menekülő emberekkel
szembeni gyűlöletkeltésre, a kiszolgáltatott

emberekkel vállalt szolidaritás felszámolására
törekszik. A kormányzati nyilatkozatok kizárólag, mint potenciális
veszélyforrást (minden
bevándorló terrorista)
láttatták a menekülő
embereket, ezzel a kollektív bűnösség bélyegével illetve őket. A népszavazás és az azt kísérő
kampány végső soron
a menekülő emberek
emberi mivoltát tagadja
meg, hogy a mindenüket
elvesztett, segítségre
szoruló emberek méltatlanok a segítségre, az
emberséges (keresztényi) bánásmódra. Emellett persze javában folyik
a letelepedési kötvények
árusítása, a gazdag migráns jöhet…
Arról viszont nem esett
szó a kampány során,
hogy mi lehet a bevándorlás okozta problémák valódi megoldása.
A nemzetközi szerződésekből következően,
a valóban üldöztetés
elől menekülő embereket, be kell fogadni! A
bevándorlók kezelésére
is ki lehet alakítani a
belépésének és tartózkodásnak olyan feltételeit,
amelyek emberségesek,
ugyanakkor a jogrendünk és kultúránk meghatározó értékei alapján
állnak. Az viszont biztos,
hogy mindenki számára
elfogadható, emberséges
és hatékony megoldások
csak úgy születhetnek
meg, ha a gyűlölet szítása helyett őszinte és
racionális közbeszédben
alakítjuk ki őket. A gyűlöletben való egyesülés
az emberi kapcsolatok
legalantasabb megnyilvánulása. Ha segítek
gyűlölni, akkor már barátok vagyunk, akkor
már megvan az egység
és bármit megtehetünk,
mert többségben vagyunk? Aki csak kerítésépítésben gondolkodik,
az egyszersmind magát
is bezárja.

Valószínű, hogy a népszavazástól távolmaradók egy részét valóban
nem érdekelte a kérdés. Más részük viszont
azért nem ment el szavazni, mert egyszerűen
nem értettek egyet a
bevándorlás kérdésének
ilyen formában történő megválaszolásával.
Vagy, mert nem hittek a
kormány szándékában,
hiszen rengeteg olyan
megoldatlan probléma
(egészségügy, oktatás,
közélet tisztasága, stb.)
van, amiben kérhetnék
az állampolgári megerősítést, miért pont ez
lenne a legfontosabb?
Bár a népszavazás érvénytelen lett, ugyanakkor a népszavazást
követő kampány, demokráciánk létezésének
igazolásaként, elsöprő győzelemről szólt,
amelyben „a népszavazás elérte a célját”, „a
magyarok elutasították
a szervezett és irányított
betelepítést”! A kormány nem hagyja, hogy
a „3,3 millió embernek
a véleményét semmibe
vegyék”! Azóta tudjuk,
hogy az Alaptörvény
módosítási javaslat sem
ment át, és nem jutottunk közelebb a migráció, már-már inváziónak
tűnő kérdésének valódi
megoldásához sem.
Ezzel együtt a több,
mint hárommillió ember egybehangzó véleményének valóban
hatalmas jelentősége
van. Megmutatta, hogy
milyen hatalma lehet
igazából a választópolgároknak. Képzeljük el,
ha nem egy álságos propaganda által gerjesztett
érzelmi alapon, hanem
állampolgárok tudatos,
felelősséget vállalva szavaznának.
A különböző nézőpontok láttatása helyett,
nem kéne észrevenni
végre a képen a hengert?
Faragó Gábor

Idén a szőlő és a bor mennyisége is kedvezőtlenebb a
vártnál. Van, ahol a 30-50%ot is eléri a kieső mennyiség,
miközben a szőlő felvásárlási ára alacsony maradt. A
HNT termésbecslése szerint, idén mintegy 2,7 millió
hektoliter, seprős újbor
érlelődhet a pincékben. A
mennyiség és a minőség is
kedvezőtlenebb a vártnál.
A termés mennyisége
azokon a területeken a
legalacsonyabb, ahol a
természeti körülmények
nagyon kedvezőtlenek
voltak, például tavaszi
fagy, jégverés. Az árak
a szüret kezdetén a fehér szőlőnél átlagosan
75 forint körül mozogtak
kilogrammonként, a kék
szőlőnél pedig 100 forint
körüliek voltak. Az illatos
jó minőségű szőlőért 85120 forintot adtak kilónként. A szüret harmada
után azonban már csökkentek az árak, főként a
mi borvidékünkön, ahol a
fehér szőlő kilójáért már
csak 60-65 forintot kínáltak a felvásárlók.
A borexport az idei első
hét hónapban 43 millió
eurót, 14 milliárd forin-

tot tett ki a Központi
Statisztikai Hivatal adatai szerint, ez mintegy
360 ezer hektoliter bor
kivitelét jelentette. Az
idei kivitel ugyanakkor
elmarad a múlt év azonos időszakitól, amikor
390 ezer hektoliter bort
exportáltunk mintegy 46
millió euró, 15 milliárd
forint értékben.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-felügyeleti Hatóság
adatai alapján az elmúlt
évben a magyar borimport mennyisége 197
ezer hektolitert tett ki,
az idén ez a mennyiség
szeptember közepéig 140
ezer hektoliter volt, és
a szakemberek az év végéig 170 ezer hektoliter
import borra számítanak.
A tavalyi mennyiség 78
százaléka olasz, 10 százaléka spanyol import volt.
Az idén szeptember közepéig az Olaszországból
származó borok aránya
85 százalékra nőtt, míg a
spanyol boroké 6,5 százalékra csökkent.
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az idei szőlőfelvásárlások után, akik felé
az elszámolás még nem

fejeződött be, az utolsó
részletkifizetések a hónap
végéig megtörténnek.
Jó hír, hogy az állami
minősítése az új szövetkezetünknek megtörtént.
Azon tagjaink, akik beruházási pályázatot nyújtottak be, a szükséges
igazolásokat most már ki
tudjuk adni.
A következő év január végén, február elején
tagjaink részére egész
napos, termesztéstechnológiai és növényvédelmi
előadásokat és konzultációt szervezünk, melyre a meghívót a részletes programmal együtt
időben továbbítjuk. Az
elektronikus elérhetőséggel nem rendelkező
tagjainknak a meghívót
postázzuk. A részvétel
térítésmentes, étkezést,
frissítőt biztosítjuk. Az
előadásokat várhatóan, a
Vino étterem pincehelyiségben szervezzük meg.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen,
interneten, helizsmgsz@
gmail.com, vagy a 06-309457181 telefonszámon
kereshetnek bennünket.
Vezetőség

Kipróbált receptek almával
Almás lepény
Hozzávalók a tésztához: 30 dkg liszt, 15
dkg vaj vagy 12 dkg zsír, 2 kanál tejföl
csipetnyi só. A töltelékhez: 1 kg alma, 10
dkg cukor, őrölt fahéj, (darált dió, vagy
finom morzsa, ez el is maradhat).
A tésztához való anyagokat összegyúrjuk,
két lapba kinyújtjuk, a nagyobbik felével
a tepsit (közepes) kibéleljük, és meghintjük darált dióval, vagy morzsával, erre
rákenjük a tölteléket. Majd betakarjuk a
másik lappal. Tetejét megkenjük tojással.
Villával megszurkáljuk, és forró sütőben
szép rózsaszínűre megsütjük. kockára
vágva, esetleg porcukorral megszórva
akár hidegen, akár melegen tálaljuk.
Töltelékhez: a meghámozott almát nagylukú reszelőn lereszeljük, és a cukorral,
valamint fahéjjal ízesítve sűrűre pároljuk.
Hidegre hűtve töltjük meg vele a tésztát.
Ha jól érett puha almánk van, akkor
nyersen is használhatjuk. Lereszelve, vagy
szeletelve cukorral meghintjük 20 percig,
állni hagyjuk, és a levétől kicsavarjuk. A
nyers alma alatt a tésztát, bővebben szórjuk meg morzsával, vagy dióval. Fahéjjal
ízesítjük.
Almakrémes piskóta
Hozzávalók: 7 db tojás, 7 evőkanál liszt, 7
evőkanál porcukor, 1 evőkanál kakaópor,
1 evőkanál rum, 1 kg savanykás alma.
Krémhez: 20 dkg Rama margarin, 20 dkg
porcukor, 2 és fél dl tej, 1 csomag vaníliás
puding. Mázhoz: 1 tábla Katica tej- vagy
étcsokoládé tortabevonó.
Egy közepes tepsi alját alufóliával kibéleljük, kissé megzsírozzuk, az almát
meghámozzuk, és vékonyra szeljük

(uborkareszelőn). Az almát az alufóliára
terítjük. A tojások fehérjét kemény habbá verjük, majd beletesszük a cukrot, a
tojássárgáját és végül a lisztet. Ebből az
összekevert masszából a felét az almára
öntjük, a másik felébe 1 evőkanál kakaóport és 1 evőkanál rumot keverünk.
Ráöntjük a sárga masszára, egy kicsit
összerázzuk, és megsütjük. (Kb. 30 perc.)
Ha kisült deszkára borítjuk, az almás
fele legyen felül. Megkenjük a krémmel,
és végül csokoládéval vonjuk be. A krém
elkészítése: A margarint habosra keverjük
a porcukorral, a pudingot a tejjel sűrűre
főzzük, ha kihűlt összekeverjük a margarinos krémmel.
Almás sertésragu
Hozzávalók: 60dk sertéscomb, fél dl
olaj,1 vöröshagyma,1 kisebb zellergumó,
só, őrölt bors, 3db savanykás alma,1 kiskanál étkezési keményítő, 2dl tejföl,1 csokor
petrezselyem.
A felforrósított olajon megfuttatjuk az
aprított vöröshagymát, majd hozzáadjuk
a kockára darabolt combot, a kisebb kockákra vágott zellergumót, és fehéredésig
sütjük. Félig felöntjük vízzel, megsózzuk,
megborsozzuk, és lefedve közepes tűzön
majdnem puhára pároljuk. A szaftját
közben vízzel pótoljuk. Rászórjuk a kisebb kockákra vágott almát, annyi vizet
öntünk rá, hogy háromnegyedig ellepje,
majd ha készre főtt, a kevés hideg vízzel elkevert keményítővel besűrítjük,
és a kevés forró lével elkevert tejfölt is
belekeverjük. Végül, sóval, borssal, az
aprított petrezselyemmel utóízesítjük.
Forrón tálaljuk.

IZSÁKI Hírek

12. oldal

Tisztelt
Izsáki Polgárok!

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

Kérjük, értsék meg, hogy Izsák város néhány utcájának egyirányúsítása kifejezetten a kerékpárúton közlekedők jogainak
és biztonságának érdekében történik. Kérjük, fogadják el ezt
türelemmel és megértéssel.
Bérces Lajos önk. képviselő
November 23. szerda
19:00: Sárfehér Napok 2016.
III. rész
November 24. csütörtök
19:00: Sárfehér Napok 2016.
III. rész (ism.)
November 29. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-testület üléséről (csak az
analóg csatornán)

Rövid időn belül több olyan információt is kaptunk, melyek
szerint az ITV-csatorna helye ugyan megvan tévéjük kínálatban, de vagy semmi nem jön rajta, fekete a képernyő, vagy csak
hangot hallanak, máshol meg csak képet látnak hang nélkül.
Ugyanakkor a szomszédnál meg minden rendben. Ahogy
egyébként nálunk is a stúdióban, illetve az általunk ismert
lakásokban. Éppen ezért kérjük mindazokat, akiknél esetleg
ilyen gondok vannak, jelezzék ezt a 375-900-as telefonszámon,
hogy kideríthessük a baj okát. Csak így tudunk segíteni, hiszen
nálunk nem jelentkezik a probléma, s kideríteni is csak úgy
tudjuk, ha a helyszínen szembesülünk vele.
ITV

Izsáki alkotók
kecskeméti kiállításai
November 3-án a Bozsó
Gyűjteményben nyílt kiállítás Balogh József izsáki festőművész és barátja,
Menyhei Szabolcs festő munkáiból.
November 4-én az Apolló

Hotelben Márki Nóra Jázmin izsáki tűzzománc készítő művész, valamint Dókáné
Kovács Erika (aki szintén
izsáki származású) és Dóka
István faszobraiból és festményeiből nyílt tárlat.

November 30. szerda
19:00: Adventi gyertyagyújtás
– 1. gyertya
19:20: Közvetítés a képviselőtestület üléséről (ism.)
December 1. csütörtök
19:00: Adventi gyertyagyújtás – 1. gyertya
19:20: Sárfehér Napok 2016.
IV. rész
December 7. szerda
19:00: Adventi gyertyagyújtás – 2. gyertya
19:20: Sárfehér Napok 2016.
IV. rész (ism.)
December 8. csütörtök
19:00: Adventi gyertyagyújtás – 2. gyertya (ism.)
19:20: Megyei Krónika
19:50: ITV Híradó
December 14. szerda
19:00: Adventi gyertyagyújtás – 3. gyertya
19:20: 19:20: Megyei Krónika
(ism.)
19:50: ITV Híradó (ism.)
December 15. csütörtök
19:00: Adventi gyertyagyújtás
– 3. gyertya (ism.)
19:20: A Szent Márton-év
izsáki eseményeiből

Az ITV nézőinek
segítségét kérjük

2016. november 18.

December 21. szerda
19:00: Adventi gyertyagyújtás
– 4. gyertya
19:20: A Városi Vegyeskar
Adventi hangversenye
December 22. szerda
19:00: Adventi gyertyagyújtás
– 4. gyertya (ism.)
19:20: A Városi Vegyeskar Adventi hangversenye (ism.)

APRÓHIRDETÉSEK
Munkájára igényes munkatársat keresek autókozmetikába! Tel.: 30/9438-972

Nagyné Fekete Melinda Attilával megbeszélte az 1/8 hirdetést!!!

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Földvári Fanni Lili – anyja neve: Pickermann
Beatrix, Petrányi Csaba – anyja neve: Hordós Julianna,
Viczián Krisztián – anyja neve: Palást Kitti
Házasságkötés: nem történt
Meghaltak: Olajos Péter Pálné sz: Hajma Etelka – 89
éves – Izsák, Gödör utca 25., Basa Sándorné sz: Miskár
Terézia – 91 éves – volt izsáki lakos, Sponga Imre – 56
éves – Izsák, Bocskai utca 55., Rendek Mihály – 77 éves
– Izsák, Hunyadi utca 104., Bőti Balázsné sz: Csikós Etelka
– 85 éves – Izsák, Muszály utca 6., Makai András – 79 éves
– Tél utca 8., Szabóné Molnár Ilona (volt Laki Istvánné)
– 84 éves – Izsák, Kodály Zoltán utca 3., Molnár Vilmos
– 47 éves – Izsák, Vadas dűlő tanya 28.

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata
Felelõs kiadó: Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ
Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,
Bálint Vilmos, Bagócsi Károly,
Dr. Hauzmann János
Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu
Hirdetésfelvétel: Izsák Innokom Nonprofit Kft.
Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla
ISSN 1587-7418

