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Közös karácsonyvárás

Emlékezés Bocskai István
fejedelemre

A Székely Himnusz hangjaival kezdődött az a megemlékezés 2017. január
1-jén a kora esti órákban
a Szabadság téri emlékkopjafánál, amelyet Bocskai
István erdélyi fejedelem
születésének 460. évfordulója alkalmából szervezett
az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete
(IKEM). Immáron tizedik
alkalommal ezen a napon
tartanak koszorúzást, a
2006-ban, Erdély győztes
szabadságharca és az 1606os bécsi béke emlékére,
felállított kopjafánál.
A négyszázhatvan éve,
1557. január 1-jén született
Bocskai István, Erdély fejedelme, az első Habsburgellenes magyar szabadságharc vezetője, aki 1604–06

között fellépésével biztosította Erdély szuverenitását
és a királyi Magyarország
jogállásának megtartását,
egyúttal pedig a tizenötéves háború lezárásában is
elévülhetetlen érdemeket
szerzett. Nagy Árpád református lelkész Bocskai
István tevékenységét méltató beszédében kiemelte,
hogy csak nagy formátumú
államférfi képes ilyen rövid idő alatt, történelSmi
jelentőségű eredményeket
létrehozni.
A fejedelem előtt való
tiszteletadást jelképező
koszorút Dr. Zayzon Gábor helyzete fel a kopjafára, majd a Magyar Himnusz eléneklésével zárult
a megemlékezés.
Faragó Gábor

Befejeződött
a külső felújítás

Szenteste napját megelőzőleg felkerült a református templom torony alatti
főbejáratának homlokzatára az a bronz címer,
amely egyben a három
évig tartó külső templomfelújítás utolsó eleme,
mintegy koronája lett a
gyülekezet számára.
Rövid hálaadás keretében, a szenteste ün-

nepi istentisztelete után
gyűltünk össze, a templomból kijövet,
hogy ilymódon
köszönetet
mondjunk
Urunknak
és átadjuk a
gyülekezetnek
mindazt, amiért Isten háza
ékessége van.
A bronz címer
igei jelmondata: „Mindnyájan Isten színe
előtt állunk”,
az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 10. részének 33.versének második
feléből való. Kornéliusz,
a római százados mondja
ezt ott, Péter apostolnak,
s azzal folytatja, hogy
azért vagyunk itt, hogy
meghallgassuk mindazt,
amit Isten rád bízott.
Folytatás az 5. oldalon.

Ára: 150 Ft

A Gellér család ismét látványos mézeskalács kompozícióval jelentkezett a karácsonyi édességszemlén. Vörös Alexandra tej és cukormentes mézes krémessel, Veres Anikó és gyermekei havas csúccsal
lepték meg a főtéri gyertyagyújtás résztvevőit

Izsákon már megszokott, hogy a karácsonyi
készülődés és várakozás
örömét, szépségét a család mellett egyre többen
a tágabb közösség tag-

jaival is megosztják. A
főtéri gyertyagyújtás,
a Városi Vegyeskar adventi hangversenye, a
karácsonyi édességek
bemutatója, a főtéri

Az ovisok a művelődési házban rendeztek egy
bensőséges karácsonyváró programot

December 27-én a 9 órai
szentmisében szentelte
meg a 2016-os év borait
Talapka István apát-plébános. A katolikus egyház hagyománya szerint
november 11-én, Szent
Márton ünnepén az újbort, míg december 27-én,
Szent János ünnepén, az
óbort szentelik meg.
A szertartáson az Arany
Sárfehér Bor- és Pezsgő-

A hittanosok pásztorjátékkal várták az érdeklődőket december 24–én délután a katolikus
templomban

Betlehem felállítása,
a gyerekek ajándékkészítési délutánjai,
pásztorjátékai jó alkalmat adnak, adtak ezen
élmények megélésére.
Idén tovább bővült a kínálat. A negyedik főtéri
gyertya meggyújtása

után Grijnovitz Anikó
és barátai (Rocky Lady
– Tóth Kriszta, Leitheizer János és Szabó
Gábor) egy ajándékhangversennyel lepték meg a művelődési
házban a szép számú
közönséget.

Grijnovitz Anikó és barátai közel kétórás hangversenyt adtak

János-napi borszentelő
rend tagjai, valamint helyi
termelők helyezték az
oltár elé boraikat. Talapka István szentbeszédében szólt a bor liturgikus
szerepéről és arról, hogy
annak megtermelése áldozatos munkát kíván,
mely munka Isten áldásával válhat teljessé. Ezért a
szentelésben áldást kért a
szőlőmunkásokra és az ő
munkájukra is.

Az Arany Sárfehér Bor- és Pezsgőrend megjelent
tagjai rendi ruhájukban vettek részt a szertartáson

A szentelés után pogácsa és bor várta a jelenlévőket a
közösségi házban, ahol jó hangulatú beszélgetés kíséretében kóstolhatták, értékelhették a 2016-os évjárat
borait, valamint névnapja alkalmából (természetesen
borral) felköszöntötték Talapka István plébánost

A bor, több mint egyszerű ital, megszentelése is
ezt jelzi
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A közmeghallgatás
margójára
Mondhatnánk megelégedettséggel: régen volt ilyen aktív
Izsák lakossága a közügyeket
és a város életének sokakat
érintő, vagy egyéni sérelmeket
előadó megnyilatkozásokat
illetően. Mégis inkább a kényelmetlenség érzése ural, - nem a
jogos felvetések miatt, hanem
annak az igyekezetemnek érzése miatt, hogy hogyan tegyem
érthetővé, hogyan bizonyítsam
világunkban, életünkben a JÓ
erősségét?! Ugyanis ez lenne a
történtek után szükséges.
Kétpólusú világban élünk, és
e kettősségben nagyon jelentős
a jó és a rossz egyszerre való jelenléte. A kérdésre, hogy melyik
az erősebb, - megtapasztalva a
sok fájdalmat, gyengeséget, hamisságot, gyűlöletet,… azonnal
kész a válasz: igen, a rossz a
győztes! – Mintha ez a nem szívesen kimondott válasz tenné
hatástalanná az elmúlt keresztyén ünnep „Jézuskájá”-nak
erejét, pedig Ő földi élete végén
kimondta: „Nekem adatott
minden hatalom mennyen és
földön!” Valláskultúránkban
a karácsony ünnepe azért vált
erőtlenné, mert a Gyermek
sérülékenységében a gyengeséget látjuk, szeretetében meg
a bizonytalanságot, pedig az Ő
szeretetében van az igazi békességet, bölcsességet és életet
szolgáló pozitív erő, a JÓ!
Már a múlt század elején szerepelt az olvasókönyvben egy
kis mese, amely igyekezett
meggyőzni a gyermekkorban
lévőket az igazi erősség titkosságának elismeréséről. A Nap és a
szél versenyéről szól a történet,
hogy ki tudja a vándor köpenyét
a válláról levenni… Nyilván a
Nap győzött, szelíd melegségével a szél erejével szemben.
Kérdés, hogy felismerjük-e a
jó erejét nagyobb hatásúnak,
a rossz kiszámíthatatlan, félelmetes és romboló hatása ellenében? A jó, a pozitív erő lassan
építhet. A rossz azért félelmetes,
mert pillanatok alatt tud óriási
negatív változást végrehajtani.
Mi, magyarok még mindig nem
tudtuk kiheverni Trianonnak
a történelmünkben végzett
páratlan gyilkosságát. Ne is
csodálkozzunk népünk gazdasági életének lassú fejlődésén.
Európában mindenki nyert, mi
veszítettünk, így nem mérhetjük senkihez magunkat.
Országunkban és városunkban is történtek és történnek jó dolgok – folyamatosan!
– amelyeket nem mindenki
tud értékelni a saját maga életének körülményeiből, vagy a
maga hibájából kialakult rossz
dolgai mögül szemlélődve. Az
önkormányzat nem tud minden
személy – egyénre vonatkozó
dolgaival törődni, - de mindenkin segít, aki a maga életében

és feladataiban hűségesen helyt
áll. Ebben az egyéni küzdelemben mindenkinek vannak
megtapasztalásai, amelyekkel
kapcsolatosan ki is alakul véleménye az országos, és a városi
vezetésről. Ezt a véleményt
vagy magukban tartják, vagy
elégedetlenségüket másokkal is
közlik. Építővé csak akkor válik
ez a magatartás, ha bizalommal
fordulnak a felelősökhöz javító,
ésszerű, elfogadható javaslataikkal. A bírálat nem lázadás!
Az önkormányzati munka nem
hibátlan. Bármely polgármester
és képviselő életében, működésében lehet kifogásolnivaló.
Ebben a kormányzati ciklusban
sok fontos feladat adódott, és
még sok szép terv végrehajtása
folyik. Kérdés csak az, hogy a
valós hibák, esetleg – szabálytalanságok „vigyázó szemekkel”
történő észrevétele milyen szándékkal történik? Igazságérzet,
vagy elégedetlenség? Sértettség,
vagy bosszú? Fontoskodás, vagy
szakértelem fitogtatás, vagy a
segítés szándéka? Az vonható
le tanulságként az év utolsó
közmeghallgatása után, hogy
térségünkben (Szabadszálláson, és most már Izsákon!) teret
nyerni akaró párt dokumentációja szerint is megállapítást
nyerhet: „Végre van valaki,
nálunk, Izsákon is, aki rá mer
kérdezni a vélt, vagy éppen valós szabálytalanságokra!”?
A különböző véleményen lévők, a kérdések különböző
módon történő megoldásokat
keresők a politika mocskosságából eredően – sportnyelven
szólva, - egymáson ne a fogást
keressék, hanem segítően – a
„demokrácia” törvényességével élve, - szabadon, nyíltan
fejtsék ki véleményüket mindenről. A sunyi és nem egyenes
módszerek senki számára sem
szimpatikusak. Nem lehet például „civil”-nek bemutatkozni,
közben álságos módon a jót tevő
és a jót tenni akaró felelős hatalom ellen megnyilatkozásokban
uszítani.
Schweitzer Albert, német orvos, teológus a múlt században
afrikai négerek között önzetlen
szolgálatokat végzett. Az ő,
jót képviselő munkája közben
kellett megtapasztalnia azt,
amit így hagyott örökül nekünk: „Az az erő, amely csak
a lázadást ismeri, kimerül.”
Keressük mindenben a jót, mert
egyedül az építő. A rosszat, a
javítanivalót pedig közösen,
összefogva tegyük jóvá! Ehhez
kérem mindenki segítségét
az új esztendőben, és az ilyen
munkához kívánok sok erőt,
békességet, türelmet, nyíltságot, szeretetet!
Izsák,2016. december 23.
Bérces Lajos
önkormányzati képviselő
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Helvécia-Izsák Térsége Szőlő- és Bortermelőinek Mezőgazdasági Szövetkezete
Tájékoztató

„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)
Ez év február10.-én (péntek
9,00-16,00) tartjuk tagjaink részére az egész napos, termesztéstechnológiai, adózási, új károsítok
elleni védekezés lehetőségei a
szőlő növényvédelmében, stb. előadásokat és konzultációt melyre
a meghívók a részletes programmal együtt kiküldésre kerültek.
Az elektronikus elérhetőséggel
nem rendelkező tagjainknak a
meghívót postáztuk. A részvétel
térítésmentes, étkezést, frissítőt
biztosítunk. Az előadásokat a
Vino étterem pincehelyiségben
tartjuk.
A népszerű kertészeti gépek
beszerzését célzó pályázatokra az
idén is lehet jelentkezni. Aki időben leadja pályázatát, beférhet az
1500 nyertes közé, a 18 milliárd
Ft-os keretbe.
A géppályázatokhoz szükséges
igazolásokat továbbra is kérhetik
és biztosítjuk tagjainknak.
A szőlőültetvények még mélynyugalmi állapota miatt az idei
fagyok remélhetőleg nem okoztak jelentős károsodást eddig. A
hónap második felétől viszont a
tartós fagyok már veszélyeztethetik az érzékeny tömegfajtákat,
amennyiben a takarás, a kondíció
nem biztosított az ültetvényben.
Új lehetőséget, konstrukciót kínálnak, egyes biztosítók, amely a
téli és tavaszi fagyokra is köthető.
A részletek tisztázása, pontosítása az ajánlatot tevő biztosítókkal

folyamatba van. Természetesen
az idei évben már csak a tavaszi
fagykárok elleni biztosítási konstrukció lehet a tárgyalás alapja.
Vizsgálatot folytat a Gazdasági
Versenyhivatal (GVH) annak
kiderítésére, visszaéltek-e gazdasági erőfölényükkel egyes szőlőfelvásárló pincészetek, amikor az
ősz folyamán indokolatlanul alacsony árat fizettek a szőlőért, sőt
néhány napra be is fagyasztották
a felvásárlást. A GVH a napokban
a beadvány kiegészítésére kérte
az ügyet elindító Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsát.
A hivatal nemrég pontosítást
is kért a benyújtótól arról, mely
borászatokat vádolják a felvásárlás és az árak manipulálásával.
Az ügy hátterében az áll, hogy
néhány borszőlő-felvásárló pincészet túlságosan is alacsony,
70–75 Ft-os kilogrammonkénti
árat szabott meg tavaly a termelőknek, ráadásul a szüret közepén
pár napra be is fagyasztotta a felvásárlást, amivel a gazdálkodók
körében pánikot okozott. A termelők szerint arra hivatkoztak,
hogy az összehangolatlan gépi
szüret miatt megteltek a pincék,
és a helyzetet csak így lehetett
kezelni. A szőlőtermelők azonban
úgy vélik, hogy az akció csupán az
árak további letörésére irányult.
Ami be is következett, hiszen a
rövid szünet után a felvásárlások
már 60–65 Ft-os áron folytatód-

tak. A szőlőtermelők a piaci és
a szabályozási visszásságokat
olyan súlyosnak tartják, hogy
februárban tüntetést szerveznek
a parlament elé.
A történet nemcsak a kunsági
borászatokról szól, bár valóban
csak az itteni szőlőtermesztők
emelték fel hangjukat a visszásságok miatt – közölte az
agrárszektor.hu-val, a Kunsági
Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.
A Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetsége úgy véli, a helyi
fogyasztás saját kapacitásból
is kielégíthető lenne, így ebben
a helyzetben az osztrák példát
kellene követni. Ausztriában
csak akkor hozhatnak be bort
külföldről, ha az igényeket a saját
termelés nem tudja fedezni. Ráadásul hazánkban a pályázatok is
csak a termelők egy szűk rétegét
segítik, így például az ültetvényesek többsége nem kapja meg
az Agrár-környezetgazdálkodási
(AKG) támogatást, amely 200
ezer forintot tehet ki hektáronként.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, interneten,
helizsmgsz@gmail.com, vagy a
06-30-9457181 telefonszámon
kereshetnek bennünket.
Minden szövetkezeti tagunknak
kívánunk békés, boldog, eredményes újévet.
Vezetőség

A Kerekasztal négy éve
„Van-e értelme egyáltalán bármiféle közösségi munkát végezni,
amikor az emberek ennyire közönyösek?” Sokszor felvetődik ez a
kérdés azokban az aktivistákban
is, akik belső indíttatásból mégiscsak abban hisznek, hogy a másokért végzett közös munka olyan
pozitív energiákat felszabadító
valódi közösségi élmény, amely
annak is jó, aki adja és annak is,
aki kapja. Annál is inkább szükség van rájuk, hiszen az értékválsággal küzdő világunkban, ahol a
tisztességgel elvégzett munkából
is egyre nehezebb megélni, ahol a
közbeszéd végzetesen megosztja
az embereket, ahol az emberek
bizalmatlansága soha nem látott
mértékű, ott ez jelenti az egyedüli megoldást. Rávilágít arra
az elengedhetetlen szükségletre,
hogy társként érdemes élni az
életünket, egymással törődve,
egymásra figyelve, egymást segítve: egymást szeretve.
A kétkedők sokszor felvetik,
nincs is közösségi élet minálunk.
Kétségtelen, messze vagyunk
még a kívánatostól, de ha ez sem
volna, milyen lenne az életünk?
Helyettünk senki sem fogja megoldani a nehézségeinket. Igazából
rajtunk múlik, milyen közösségi
életet alakítunk ki. Egymásra
figyelő, egymást segítő, egymásra
vigyázó, vagy hagyjuk, hogy a káosz ránk telepedjen? Ma még csak

néhány bosszantó cselekménnyel
találkozunk a környezetünkben,
ma még csak a gyerekeinket nem
engedjük el sötétedés után, de
mi lesz, ha már a felnőttek sem
mernek kimenni az utcára? Elég
sok szomorú példát vetít elénk
a média.
Hát ezért van hatalmas jelentősége a legapróbb közösségi
kezdeményezésnek is. Ezért jár
elismerés és megbecsülés mindazoknak az aktivistáknak, akik
ilyen rendezvények megszervezésében, megrendezésében, előkészítésében és lebonyolításában
szerepet vállalnak. De elismerés
azoknak is jár, aki részt vesznek
ezeken az alkalmakon, hiszen
nélkülük a programok sem tudnak megvalósulni és nélkülük
nem teljes a közösségi életünk
sem.
A fentiek szellemében azért
gyűlnek össze az Izsáki Civil
Kerekasztal (ICK) székfoglalói
immáron negyedik évfordulós
ülésük alkalmából, hogy megosszák egymással tapasztalataikat
és tovább keressék, a minél
eredményesebb együttműködés lehetőségeit. A decemberi
közmeghallgatás alkalmából
elhangzott meghívást elfogadva, városunk önkormányzati
testülete is részt vesz az ülésen,
lehetőséget teremtve ahhoz, hogy
összehangoljuk az önkormányzat

és a civil szervezetek közötti
együttműködés gyakorlatát. A
megbeszélendő témák között
helyet kap, az Önkormányzat
részéről a civil szervezetek működését segítő anyagi támogatás,
valamint a kapott pénzeszközök
felhasználásáról szóló be- és
elszámolás kialakult gyakorlatának a kérdésköre.
Továbbra sem megoldott, ezért
tovább kell keresni a plakátozás
hatékony és kulturált megvalósításának a lehetőségeit. Ugyanakkor új lehetőség a rendezvényekről szóló programajánlók és
beszámolók szélesebb körű megismertetéséhez, a régió kulturális
eseményeiről hírt adó internetes
honlap ? a VIRAMAGAZIN
(http://vira.hu/), amelyhez az
izsáki rendezvényekről szóló
információt az ICK készíti.
Kérjük, hogy ezúttal az évfordulós ülésen ne csak a székfoglalók
delegáltjai, hanem a szervezetek
vezetősége, és a legaktívabb
közreműködői is vegyenek részt!
Ismeretes, az ICK nem egy zárt
csoport, hanem olyan ahol minden, a városunkért tenni akaró
lokálpatriótának helye van. Kérjük, kihasználva az évfordulós
ülés adta lehetőséget, csatlakozzanak az ICK lokálpatrióta
együttműködéshez!
Faragó Gábor
ICK koordinátor
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Gondolom...

...talán vannak, akik emlékeznek még a régi
Neoton sláger sokat mondó soraira: „Ha elmúlik karácsony, / a szeretet lángja halványabban
ég.” Hát igen. Egy könnyed dal, nem is oly könnyed és nagyon igaz megállapítása. De vajon a
most elmúlt karácsonyban mindenkinek jutott-e legalább ebből
az „ünnepi szeretetből” valamennyi? Mindez annak kapcsán jut
eszembe, hogy még szenteste előtt hallottam egy rádióműsort,
amelyben kisgyerekek karácsonyi kívánságairól érdeklődött a
riporter, hogy mit is szeretnének a fa alá. Szinte rutinszerűen
jöttek a válaszok: babát, kisvonatot, biciklit. Egyszer csak egy
szomorú hang felrobbantotta ezt a rutint: szeretetet. Szinte
tapintható lett a csönd, a riporter is megakadt, majd a következő kis megkérdezett rátett még egy lapáttal, ő meg a szüleit
szeretné karácsonyra.
Gondolom, ilyeneket hallva sokunknak jut eszébe, bárcsak soha
ne múlna el karácsony. Maradna meg örökre. Benne ezeknek
a gyerekeknek a megvalósult kívánságaival. Sajnos tudjuk, a
karácsony nagyon gyorsan elmúlik, s az ünnepi szeretet lángja
is könnyen kihuny. Már, ha egyáltalán sikerült azt fellobbantani.
Mert a világ ilyen és egyre ilyenebb lesz.
Gondolom, sokan látják, mind több gyerek számára marad be
nem teljesült kívánság a szeretet és a boldog család. Bizonyára
azzal is tisztában vannak sokan, hogy ennek fő oka, az a liberálisok által indított eszmei rombolás, amely szerint simán át kell
lépni az olyan évezredes alapértékeken mint a család, a hit, a
hagyományos nemi identitás és szülői szerep, vagy a nemzethez
tartozás. Ellentmondást nem tűrően rombolnak eme „új hit”
felkentjei és fensőséges sértődéssel veszik tudomásul, ha „áldozatos” erőfeszítéseik ellenére vannak, akik mindezekről másként
gondolkodnak. Szerintük ezek begyöpösödött, maradi, homofób,
rasszista, sőt fasiszta, kigúnyolni való senkik. Mert nézetük szerint egyetlen szent dolog létezik a világon. Az egyén kizárólagos
érdekein alapuló szabadsága. Ebben nem korlátozhatja őt felelősség, meg hasonlók. Ha ma azt gondolja, hogy gyereket akar,
majd holnap úgy dönt, hogy mégsem, akkor elhagyja. Az ő szent
és sérthetetlen emberi jogai biztosítják számára, hogy megtegye.
Ahogy ahhoz is joga van, ha nagy szabadságában embereket
gyilkol halomra, ahogy a norvég Breivik, akkor luxuscella, extra
ellátás és szégyenletesen rövid börtönbüntetés járjon neki. Ahogy
a belga rendőrség sem foghatta el éjjel a gyilkos terroristákat
(meg is szöktek), mert az eszement liberális törvények szerint
emberi jogaikat sértették volna a késői „zaklatással”. Ahogy
tudhatóan terrortámadásra készülődőket sem tartóztatnak le a
nyugati országokban, míg el nem követnek valamit, mert sérülnének az ő szent emberi jogaik. Ahogy a német zöld párt vezetője
rasszistának bélyegezhette a rendőröket, mert azok ki merték
mondani, hogy bevándorlók voltak a szilveszteri randalírozók.
És még folytathatnánk a sort. Tényleg megőrült a világ?
Gondolom, könnyen belátható, ha a józan többség sokáig tűri
ennek az erőszakos, arrogáns, a józan ítélőképességét rég elveszett kisebbségnek a terrorját, akkor tényleg globális őrület veszi
kezdetét, s gyorsan eljön az az idő, amikor már nem lesz sem
karácsony, sem család, sem szeretet, s talán még gyerekek sem
lesznek, akiknek mindezek hiányoznának...
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Idén is gyűjtöttünk
2016-ban ötödik alkalommal kapott kis csoportunk (a
Magyar Katolikus Karitász
Izsáki Csoportja) lehetőséget a
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől, hogy a rászorulók
részére élelmiszert gyűjtsön
Kiskőrösön a Tesco áruházban.
Még november elején le kellett adni a pályázatot. Vállalkozó szellemű karitász-tagok
ekkor jelentkeztek a gyűjtés lebonyolítására, melyet
elvégeztek a hónap utolsó
péntek-szombat-vasárnapján. A kapott élelmiszerekről
részletes listát készítettek,
mely a szétosztáshoz és az
elszámoláshoz szükséges.
Mert két alkalommal én is
gyűjtöttem, leírhatom: bár
nehéz kérni, mégsem megalázó. A szórólapot és a megszólításunkat sokan elhárítják,
de annál nagyobb öröm látni,
hogy vannak több gyermekes
családok is, akik a gyerekeik
két kezét is telepakolják értékes élelmiszerrel, hogy a
mi gyűjtő kocsinkba tegyék.
Kisnyugdíjasok valami kisebb
csomagot tesznek, fiatalok
egy-egy nyalánkságot, tehetősebbek akár tíz kilós cukor,
liszt csomagot is.
Ugyancsak november elején
adták le a karitásztagok a
listájukat, melyen az általuk
megnevezett rászorulókat
sorolták fel. Ezeken csak a valóban rászorulók, és az általuk
személyesen ismert családok
szerepelhetnek. Tehát nem
mindenki kaphat csomagot. E
listákra jelentkezni nem lehet,
továbbá mi magunk és csa-

ládunk sem
szerepelhetünk rajta.
A listák adatainak összesítése után
az eltartott
gyermekek
száma szerint történik
az élelmiszerek szétosztása. Fontos
kérdés; hány
felnőtt neveli
a gyermekeket, van-e kicsi gyermek.
Nem mindegy, hogy két
felnőtt nevel egy gyermeket,
vagy egyedül nevel valaki két
gyermeket. A család létszáma
mindkét esetben három. Sajnos az egyedül élő időseknek
nagyon kicsi csomagocska
jut.
Az elkészült végleges nagy
lista alapján történik a csomagok elkészítése. Mozgalmas
órák! Sürög-forog az önként
jelentkezők kis csapata. Olvassák a listát, pakolják az előre
feliratozott szatyrokba a kiírt
élelmiszereket, viszik a másik
terembe, leteszik a karitásztag
neve szerint csoportosítva.
Hol a búzadara? Ki látta…?
Bizony egy-egy kis tételű élelmiszert együtt keresünk meg,
hogy bekerüljön a csomagba.
A vége felé: mindenkinek
meglesz minden, ami fel van
írva? Mi legyen a maradékkal?
Kinek a csomagjába tegyük? A
szaloncukrot hogyan osszuk
szét? És a többi kérdés.

…És jönnek átvenni az ajándékot. Bizony, ez a legszebb
része az egésznek! Jó látni
az örömöt az arcokon. Jó
tudni, hogy bár igen csekély,
de mégiscsak segítség. Sajnos
az egész évben, sokszor akár
éveken át meglévő problémát
orvosolni nem tudjuk. Azt is
jól tudjuk, mások is szükséget
szenvednek. Mi csak azt oszthatjuk szét, amit Kiskőrösön
a kosarunkba tettek.
Minden kedves karitásztag társamnak köszönetet
mondok az általa elvégzett
munkáért. Voltak, akik „csak”
gyűjtöttek, mások „csak” értesítést vittek, megint mások
„csak” csomagoltak. Köszönet
az évek óta kapott almáért és
támogatónk horgolt angyalkáiért is! Szerintem mindenki
az idejéből, energiájából adta,
amit lehetett.
Áldjon meg minket az Úr.

Konkoly Rózsa

Épül az új iskola

MEGHÍVÓ
A XIX. KARITÁSZ BÁLRA
A bál időpontja: 2017. február 4.
(szombat)
A bál helyszíne: Vino Étterem pincéje

A bál programja:
19 óra: Vendégvárás
19:30 óra: Vidám műsor
20 óra: Vacsora (aperitif, marhapörkölt)
Fiatalok nyitótánca, majd
mulatság hajnalig. Közben 11 órakor tombolasorsolás
Belépőjegy: 3000 Ft/fő
14-18 éves kor: 1500 Ft/fő
Pártoló jegy: 500 Ft, 1000 Ft
Jegyek kaphatók a Karitász-tagoknál,
valamint a Traktoralkatrész boltban.
Szeretettel várunk mindenkit!
NE FELEDJÉK,
HA ELJÖNNEK, SEGÍTENEK!

A karácsonyi és újévi ünnepek, valamint a hideg idő miatti munkaszünet után, január 7-étől
folytatódik az iskolaépítés. A főépület falai december vége óta állnak. Most a belső lépcsőház
és a lépcső kizsaluzása is megtörtént, plusz a sportcsarnok vázszerkezetére is felkerültek az
áthidalók.
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2016.
évi utolsó ülését december
20-án tartotta. Napirend előtt
a lejárt határidejű testületi
határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést tárgyalta meg
a testület és a négy határozat
végrehajtásáról szóló anyagot
elfogadta, a tett intézkedéseket jóváhagyta.
Első napirendi pontként a
„Beszámoló a Polgármesteri
Hivatal munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól” szóló előterjesztésem került megtárgyalásra,
mellyel kapcsolatban a Képviselő-testület a következő
döntést hozta: „Izsák Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri Hivatal
munkájáról, a felügyeleti
ellenőrzések tapasztalatairól
szóló beszámolót elfogadja.
Szükségesnek tartja, hogy
a Hivatal fokozott figyelmet
fordítson a lakosság naprakész tájékoztatására, informatikai rendszere biztosítsa
a határidők megtartását és
az eljárások gyors és szakszerű lefolytatását, továbbá
kerüljenek végrehajtásra a
szükséges eszközfejlesztések és
az ASP rendszer alkalmazási
feltételei pályázati pénzeszközök bevonásával kerüljenek
kialakításra. Határidő: azonnal, illetve 2017. december
31.Felelős: Mondok József
polgármester, Bagócsi Károly
címzetes főjegyző.”
Második napirendi pont keretében módosításra került
Izsák Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016.(II.23.) számú
rendelete. A teljes szöveg
közzététele e lapszámban
megtörténik.
Az ülés első felének zárásaként hangoztak el a polgármesteri bejelentések az
alábbiak szerint: „- Ismerteti
hogy a Polgármesteri Hivatal
2016. december 27. napjától
december 30. napjáig közigazgatási szünetet tart. Az
anyakönyvezési feladatok a
megadott mobil szám hívásával kerülnek ellátásra.
- Köszönetét fejezi ki a Városi Vegyes Karnak a 2016.
december 17-i színvonalas
műsorért.
- Ugyancsak köszönetét fejezi ki a négy adventi ünnepi
műsorért a résztvevőknek, a
szereplőknek. Úgy látja, hogy
a nyolc éve megtartásra kerülő
rendezvény iránt van igény.”
A kialakult gyakorlatnak
megfelelően zárásként ismertettem az előző zárt ülésen
hozott testületi határozatot:
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete kk. Budai
Áron és kk. Budai Fanni 6070
Izsák, Erkel Ferenc u. 21.
szám alatti lakosok részére

ingyenes étkeztetés céljára
rendkívüli települési támogatást biztosít 173.060 (százhetvenháromezer hatvan) Ft
összegben a 2017. évi költségvetés terhére. Felhatalmazza
a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: azonnal, illetve 2017.
február 21.Felelős: Mondok
József polgármester.”
Az éves kötelezően tartandó
közmeghallgatás 15 órakor
kezdődött, ahol két televízió
(ITV és az Nl TV) is készített
felvételeket és 9 izsáki lakos
vett részt. A teljes anyagot
megtekinthetik a város honlapján (www.izsak.hu) a testületi jegyzőkönyv részeként,
így most csak néhány kiemelt
területet szeretnék érinteni
(tudom, hogy ez további vitákat gerjeszthet).
A bevezetőben Mondok József polgármester adott tájékoztatást a 2016. évi eredményekről, eseményekről. A
tájékoztató után Mesznéder
Klára egy Uzovics Jánost
ábrázoló festményt adott át a
polgármester úrnak és ismertette a kép előkerülésének körülményeit, valamint a képen
látható személy családjának
történetét, továbbá javasolta,
hogy utcaelnevezéskor ne
feledkezzen el a testület Madarasi László volt főbíróról.
S. Juhász Magdolna több alkalommal tett fel kérdéseket,
ezek röviden a kerékpárút
használatával, a közúton történő csoportos közlekedéssel,
a Gondozási Központ ideiglenes működési engedélyével, az
iparűzési adó állítása szerinti
40 millió forintos csökkenésével és a Sárfehér Napok
támogatásával, a 2017. évi
koncepcióban szereplő gépjármű/vek. vásárlásával, a 2016.
évi pénzmaradvány tervezett
felhasználásával, az önkormányzattal szemben indított
per állásával, a perrel kapcsolatos testületi tájékoztatással,
a pénz felhasználásával, a
pernyertes fél izsáki kötődésével, a per tartalmi elemeivel,
a fizetés körülményeivel, az
INNOTERV Zrt. és a PRO
KOLÓNIA Kft. tevékenységével, a kötbérről történő
lemondással, a szennyvíztelep
ideiglenes működési engedélyével, a peres eljárásban
eljáró jogi képviselő személyével, a részére kifizetett
ügyvédi díjjal továbbá az ügy
várható lezárási időpontjával
és az iratbetekintés lehetőségével voltak kapcsolatban.
Egy további kérdéskörben
még felmerült a napelemek
elhelyezésének ügye a városházán, a termelt energia
mennyisége és a térfigyelő
kamerák működése
Az első két kérdéskör továbbításra került a rendőrséghez,

ahonnan válasz is érkezett.
„Ebben hivatkozott a közúti
közlekedés szabályairól szóló
1/975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet( KRESZ) 54.§
(1) bekezdésének szabályaira.
Tájékoztatást adott, hogy
amennyiben a kerékpárosok a
kiépített kerékpárút helyett az
úttesten közlekednek, akkor
szabálysértést követnek el. Mivel ők az idősebb korosztályhoz
tartoznak, akik úgy nőttek fel
és szocializálódtak, hogy az
úttesten „szabad” csak kerékpározni. Az említett korosztály
esetében – szociális helyzetük
miatt - a szolgálatos rendőrök
empatikus módon szinte kizárólag a figyelmeztetést, mint
legenyhébb rendőri intézkedést alkalmazzák. Ismétlődés
esetén döntenek súlyosabb
szankciók alkalmazásáról.
Nyilvántartási adataik szerint
2016. évben nem történt olyan
közlekedési baleset, melynek
oka az úttesten történő kerékpározás lett volna.
A csapatosan vonulók
esetében amennyiben jelzés
érkezik a rendőrségre, abban
az esetben azonnal megfelelő
létszámú rendőri erőt irányítanak a helyszínre, akik a
szükséges és indokolt rendőri
intézkedést lefolytatják. A
bejelentésben jelzett jelenség
felszámolása érdekében fokozzák a közterületi szolgálat
gyakoriságát a város fő, illetve
mellékutcáira koncentráltan.
A bejelentés tartalma az izsáki
rendőrőrs teljes személyi állományával ismertetésre került,
a baleset-megelőzés, illetve a
másokat megbotránkoztató
magatartásformák megszüntetése érdekében a soron kívül
végrehajtandó feladatokat
részükre a parancsnok meghatározta.”
A Gondozási Központ ideiglenes engedélye vonatkozásában elmondtam, hogy az
ideiglenes működési engedély
azért van, mert az idősek
napközbeni ellátása szolgáltatás jelenleg nincs biztosítva,
holott ez jogszabályi kötelezettség. A megoldás a Gorkij
utcai iskola épületének átalakításával adott lesz.
Az iparűzési adóval kapcsolatban írásos választ ígértem:
„Az Ön által elmondottakkal ellentétben nem csökkent az előző
évhez viszonyítva az iparűzési
adóból származó bevétel, mivel
a 2016. évi számított előirányzat 108.900.755 Ft, a 2017. évi
összeg 116.360.559 Ft.
Izsák Város Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről
szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. számú
melléklet 1. számú tábla 15.
sora szerint a tervezett előirányzat 110.000.000 forint.
A költségvetési számlára utalt
összeg: 112.782.549,- Ft. Fi-

zetési halasztást 1 vállalkozó
kapott 2016. évben. A 2016.
augusztus 30-án benyújtott
adóbeszámoló nevesíti azokat
a vállalkozásokat, akik 2015.
szeptember 1-jétől felszámolás, végelszámolás alá estek
és tartozásuk az államháztartás számviteléről szóló
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet
1.§ (1) bekezdés 1. pont b) alponja szerint behajthatatlan
követelésként a számviteli
nyilvántartásokban átvezetésre kerültek. Az intézkedés
minden esetben törvényszéki
végzésen alapul.”
A gépjármű vásárlás valóban szerepel a koncepcióban,
azonban a Jogi- Pénzügyi
és Városfejlesztési bizottság
javaslata alapján a testület
bővítette a fejlesztési-karbantartási célokat és azokhoz
nem rendelt forintosított
előirányzatot. Erre megfelelő
előkészítés után a januári
első fordulós tárgyalás során
kerül sor.
A 2016. évi pénzmaradvány
összegének végső meghatározására a 2016. évről készült
beszámolók elkészítése után
lesz lehetőségünk.
Az Önkormányzat és a megnevezett vállalkozás felszámolója között valóban volt
per, mely első fokon az Önkormányzatnak, másodfokon a felszámolónak adott
igazat. A per tárgya döntően
kamatszámítás és magánvéleményem szerint még nem
befejezett az ügy, így az a
végeredményt befolyásolhatja
a teljes körű nyilvánosság.
Elmondtam, hogy várhatóan
2017 februárjára fejeződik be
az ügy és reményeink szerint
nem lesz fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak.
Bővebben a külön levélben
lesz tájékoztatás. A kötbérrel
kapcsolatos tájékoztatás több
testületi ülésen és egy városi
fórumon is téma volt, így erről
teljes körű volt a tájékoztatás.
Az Önkormányzatot képviselő
ügyvéd részére 2014-2016
között bruttó 3.048 ezer forint
került kifizetésre. A kivitelező
vállalkozás előlegezte meg a
beruházáshoz szükséges önerőt, a pénzmozgások számlák, kölcsönszerződések és
egyéb kapcsolódó iratokkal
alátámasztottak. Az ügy zárása után az iratbetekintést
az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján biztosítani
fogjuk.
A napelemeket egy szakmai
cég szerelte fel, évente egy alkalommal történik leolvasás a
termelt mennyiségről, ez először 2017 márciusában lesz.
A három térfigyelő kamerából
kettő működik, a benyújtott
„Zöld város” projekt pályá-

zatban 10 kamera felszerelése
tervezett.
Bíró László is több témát
érintett hozzászólásában,
így szólt a tanyagondnoki
szolgálat szükségességéről, a
gyógyszerellátás helyzetéről,
a kisizsáki kápolna használatbavételi engedélyével kapcsolatos problémákról és kettő
zászlótartó rúd kereséséről.
A falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás ügye
szerepel a 2017. évi koncepció 8. oldalán a következők
szerint: „Az alapvető előkészületeket még 2014-ban megtettük, amikor megalkottuk
az önkormányzati rendeletet,
elfogadtuk a szakmai programot és pályázatot nyújtottunk
be gépjármű beszerzése. A
feladat szerepel Izsák város
gazdasági programjában.
Már az előző évi koncepcióban
is szerepelt a feladat azonban
érdemi döntés csak annyi volt,
hogy pályázzunk. Mivel ilyen
pályázat 2016. évben nem
volt, így egy igényfelmérés
elvégzése után dönteni kell,
hogy saját erőből végrehajtjuk
az eszközfejlesztést és igényeljük a kapcsolódó költségvetési
normatívát, ami szolgálatonként 2,5 millió forint.”
A gyógyszerellátással kapcsolatos vélemény továbbításra
került a gyógyszertár vezetője
részére, aki válaszlevélben
ismertette álláspontját és
erről a bejelentő tájékoztatást
kapott. „ A nem kiváltható vények számát és arányát illetően a vállalkozó gyógyszerész a
beérkező igények kb. 1 százalékában határozta meg, melynek
jelentős része önhibájukon kívüli (gyártói, nagykereskedelmi) okból keletkezik. Szakmai
és gazdasági kérdésekbe nem
kíván részletesen elmélyülni.
A délutánra, illetve másnapra történő gyógyszerbeszerzés
pedig teljesen elfogadott, országos jelenség, jogszabály
által biztosított lehetőség.
Természetesen céljuk, hogy lehetőségeikhez mérten a legjobb
gyógyszerellátást biztosítsák
a településen és erre fognak
törekedni a jövőben is.”
A kápolna ügyében többen
próbáltak eljárni, azonban
tényleges eredmény nincs.
Az alapítvány felügyelete az
ügyészségre tartozik, azonban álláspontom az, hogy egy
fennmaradási tervdokumentáció elkészítésével a probléma megoldható. A zászlótartó
rudak esetében a keresés
jelenleg is folyik.
Sajtos Dezső hozzászólásában kiemelte, hogy a Katona
József utca Csokonai – Kölcsey utcák közötti szakasza
nagyon rossz minőségű és
egy 500 méteres szakaszt fel
kellene újítani.
Folytatás az 5. oldalon.
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Folytatás a 4. oldalról.
Elmondta, hogy azok a dűlőutak amerre járni szokott
jól karbantartottak. A polgármester úr válaszában
elmondta, hogy jelenleg saját
erőből jelenleg nem tudják
megoldani, figyelik a pályázatokat.
Beke Gyula érdeklődött,
hogy miért szűnt meg Kisizsákon a közmeghallgatás
és a 2017. évi tervek között
szerepel-e a kisizsáki két földút. Válaszomban elmondtam,
hogy jogszabályi módosítás
alapján megszűntek a részönkormányzatok, de amennyiben településrészi igény
van közmeghallgatásra, úgy
jelezzék és megtartják.
Dancs Zsolt volt bérbeadó
egy fogorvosi rendelőből leszerelt bojler elvitelének
jogosságát vetette fel. Egy
rendelői alkalmazott állítása szerint 2000. évben a
Kht. szereltette fel, amikor
tönkrement egy kisebb kapacitású átfolyós vízmelegítő.
A tájékoztató levél részére
megküldésre kerül.
Faragó Gábor is több témakört szedett csokorba. A kerékpárút problémái részben
oldódtak csak meg. Külön
kiemelte a civil szervezetek
városi tevékenységét és javasolja, hogy az Önkormányzat
és a civil szervezetek között
javuljon a koordináció, a
támogatások céljelleggel és
elszámolási kötelezettség-

gel kerüljenek biztosításra.
(Zárójelben jegyzem meg,
hogy az alapvető szabályokat
az államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és átadásáról szóló 19/2015.(XII.2.)
önkormányzati rendelet tartalmazza.) Javasolja, hogy
az Izsáki Civil Kerekasztal
legyen az a fórum ahol a fenti
kapcsolattartás megtörténne.
Szeretné ha a város honlapján több teret kapnának az
izsáki eseményekről szóló
civil beszámolók.
A közmeghallgatás végén
még az N1 TV. stábjához
tartozó Szilvási Péter kérdést
intézett a Képviselő-testülethez, hogy a peres ügyről
tudtak-e az önkormányzati
képviselők és hogy az önkormányzatnak hány cégben van
érdekeltsége. Az első kérdésre nem nyilatkozott senki, a
másodikra pedig kettő volt a
válasz.
Tisztelt Olvasók! Igyekeztem
a biztosított helynek megfelelő tömörséggel, hiteles
tájékoztatást adni a testületi
ülésről. Tudom, hogy lesznek,
akik különvéleményüket kinyilvánítják, de kérem lássák,
hogy alapelveim közé tartozik
a problémák megoldásának
segítése, a város érdekeinek
képviselete. Ezen dolgozunk
és dolgozzunk együtt valamennyien. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Befejeződött a külső felújítás
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016.(XII.21.)önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.23.)önkormányzati rendelet módosításáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör.) 2.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2016. évi költségvetésének
főösszegét
a) költségvetési bevétel összegét
b) költségvetési kiadás összegét
állapítja meg.

636.649 ezer forintban
636.649 ezer forintban,
636.649 ezer forintban

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege:
ből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege:
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:

560.384 ezer Ft, mely470.974 ezer Ft.
89.410 ezer Ft.

2.§
Az Ör. 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek főösszege 636.649 ezer forint, melynek
forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet
tartalmazza.
3.§
Az Ör. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:
(1) Az önkormányzat 2016. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az
alábbi részletezéssel határozza meg:
Megnevezés:					
		
Működési kiadások előirányzata összesen:
560.384 ezer Ft,
melyből
a) személyi juttatások:
247.551 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
62.812 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások:
230.910 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
14.111 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások:
5.000 ezer Ft
4.§
Az Ör 7.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Szüts Tamás kiskunfélegyházi szobrászművész alkotása

Folytatás az 1. oldalról.
Az igei jelmondat közepén a
Magyar Református Egyház
középcímere (a nagycímer
még kiegészül az Atya Istent
jelképező Nappal és a Szentlélek Istent jelképező főnix
madárral) látható, a zászlós
Báránnyal.
A feltámadt Jézus a keresztes zászlóval a vállán, Aki a
két könyvön, az Ószövetségen
és az Újszövetségen áll, mint
minden isteni kijelentés Középpontja.
Fölötte és mögötte a keresztyén élet teherviselésének törvényére utaló pálmafa, amely
a terhek súlya alatt is megnő,
és meghozza gyümölcsét, mint
a Krisztushoz ragaszkodó
emberi élet.
A hálaadó imádságban arról
szóltunk, hogy reménység

szerint, mindenkit, aki betér
az izsáki reformátusok istenházába, erre a lelki hozzáállásra
emlékezteti az igei jelmondat...
Damásdi Gábor gondnok testvérünk pedig rövid bizonyságtételében arra emlékeztette a
jelenlévő ünneplő gyülekezetet,
hogy juttassa eszünkbe az Ige
szava azt is, hogy mindig-mindenkor Isten színe előtt vagyunk mi emberek ezen a Földön, ennek tudatában éljünk.
Füle Lajos verses buzdításával
erősítve az üzenetet.
Imádsággal, áldásmondással
és a reformátusok Himnuszának eléneklésével zártuk
Isten iránti hálás jókedvünk
megpecsételését.
Mindenért egyedül Istené a
dicsőség!
Nagy Árpád
izsáki lelkipásztor

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét
607.877 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 2. számú
melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 275.859
ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások
215.096 ezer Ft,
melyből
- személyi juttatás:
80.129 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó:
14.835 ezer Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások:
101.061 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
14.071 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás:
5.000 ezer Ft,
b) felhalmozási kiadások
- beruházások:
- fejlesztési célú céltartalék

60.763 ezer Ft, melyből
38.000 ezer Ft
22.763 ezer Ft
5.§

Ez a rendelet 2016. december 22. napján lép hatályba.
Izsák, 2016. december 20.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Eredményes évet zárt a Kiskunsági Nemzeti Park
Az alábbi összeállítás, az Izsákon
is jelentős és értékes területekkel
rendelkező Kiskunsági Nemzeti
Park elmúlt évi munkájába ad
betekintést.
A Bács-Kiskun Megyei Értéktárba is bekerült a délvidéki
földikutya
A 2013-as év egyik legjelentősebb
felfedezése volt, hogy egy addig lezárt katonai területen Baja mellett
a szakemberek egy jelentős méretű délvidéki földikutya állományt
fedeztek fel. Egészen addig azt hitték, hogy ennek a rágcsálófajnak
mindössze 300 példánya maradt a
déli határvidéken és Szerbiában.

2016-ban a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság elindította a
bajai földikutya-élőhely védetté
nyilvánításának folyamatát. Lakossági egyeztetés után a védetté
nyilvánító javaslatot felterjesztette
a Földművelésügyi Minisztériumnak elbírálásra.
Ezzel párhuzamosan olyan területeket is vásárolt az igazgatóság,
amelyek alkalmas élőhelyként
szolgálhatnak olyan földikutyák
számára, amelyek áttelepítése
valamilyen okból szükségessé
válik (például fennmaradásuk veszélyeztetett és nem biztosítható
más természetvédelmi eszközzel).
Kilenc egyed sikeres áttelepítése
meg is történt.
Új hazai fészkelő faj
Idén kora tavasszal rekordszámban jelentek meg bütykös ásóludak a Böddi-széken, 80 példányt
számoltak meg a nemzeti park
szakemberei. A területről készült
virtuális térkép segítségével pedig számítógépünkről vagy okostelefonunkról is körbenézhetünk

a területen. http://www.boddi.
hu/panorama/
Madarászkörökben fontos esemény volt, hogy a hazánkban
egyelőre rendkívül ritka kucsmás
sármány első bizonyított magyarországi fészkelését dokumentálták tavaly a Kiskunsági Nemzeti
Park működési területén (Csávoly környékén).
Májusban fészekkamera került
egy szalakótaodúba Sándorfalva
határában a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesülettel (MME) folytatott „A szalakóta
védelme a Kárpát-medencében”
című LIFE+ projekt keretein
belül a Filmdzsungel Stúdió
jóvoltából. A tojásrakás, költés
és fiókanevelés a kamerák előtt
zajlott. Júniusban pedig jeladót
helyeztek Apaj, illetve Szatymaz
környékén két szalakótára, akik
az Eleven és a Bukfenc nevet
kapták. Eleven ősszel 8000 km-t
repült Botswana déli részéig és
jelenleg ott tölti téli szabadságát, Bukfenc Kongóban táborozott le. http://www.satellitetracking.eu/inds/showmap/?check_
295=295&check_292=292
Új platform a térség települései és a nemzeti park
együttműködésében
Az 50.523 hektár kiterjedésű
Kiskunsági Nemzeti Park területének csaknem fele bioszféra
rezervátum. 2016-ban megalakult a Kiskunsági Bioszféra
Rezervátum Fórum, ezzel egy új
platform nyílt meg a rezervátum
területével érintett települések
önkormányzatai, a Földművelésügyi Minisztérium és a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közötti együttműködés
terén. A Fórum keretein belül
az önkormányzatok és a nemzeti
park a természetvédelemhez,
ökológiai gazdálkodáshoz vagy
idegenforgalomhoz kötődő elképzeléseit egyezteti majd, közös
cselekvési programot állít össze,
adott esetben közös pályázatot
nyújthat be.

Újra a Kiskunságból került
ki az ország Ifjú Kócsagőre
2016-ban negyedik alkalommal
került megrendezésre az országos
Ifjú Kócsagőr Program, melynek
döntőjét a Körös-éri Tájvédelmi
Körzetben, Mórahalmon rendezték meg. A zárórendezvényen
nyolc hazai nemzetipark-igazgatóság, valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
egy-egy kócsagőr-jelöltje mérte
össze tudását. A győztes Hábenczyus Alida Anna lett, akit Kis Viktor, a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi
őre készített fel. Érdekesség, hogy
2015-ben szintén egy, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa által
felkészített versenyző vitte el az
első helyet.
Alakul a madárparadicsom
Tiszaalpáron
Aki járt mostanában a tiszaalpári
Nagy-tó környékén, az bizonyára
észrevette, hogy jelentős munkálatok folynak a területen. Ősz
óta zajlik ugyanis a madarak százainak otthont adó vizes élőhely
helyreállítása, melynek most már
látható eredményei vannak. Elkészült a vízrendszer működésének
kulcsát jelentő zsilip, valamint a
holtág és a Nagy-tó közötti közvetlen kapcsolatot biztosító csatorna
felújítása. Folyamatban van a tó

kotrása, a kotróanyagból pedig
költősziget épül a madaraknak.
A Nagy-tóhoz szervesen kapcsolódó tőzegbányató félszigeteinek
rekonstrukciója is elkészült, és
megépült a tőzegbányató és a
Nagy-tó összeköttetését jelentő
csatorna is.
Természetvédelmi célú területkezelés őshonos háziállatokkal
A nemzeti parknak meghatározó szerepe van az őshonos
háziállataink közül a magyar
szürke szarvasmarha, a bivaly,
a Furioso North Star lófajta és
a mudi génmegőrzésében, a legjobb génállománnyal rendelkező
egyedek szaporításában. 2016-ban
729 szürkemarha anyaállata volt
a nemzeti parknak és 497 borjú
jött a világra. A 250 anyaállatból
álló bivalyállománynál 210 borjú
született, a Furioso North Star 20
kancából álló tenyészetében 5 csikó látta meg a napvilágot tavaly.
Az őshonos magyar pásztorkutyák közül a mudi fajtával dolgoznak a nemzeti park gulyásai a
szürkemarhák és a bivalyok mellett, így a területkezelés mellett
fontos génmegőrzési feladatot is
ellát az Igazgatóság.
2016 a pályázatok éve volt
A nemzetipark-igazgatóság 10

KEHOP pályázatot nyert az évben, összesen 1.888.101.309 Ft.
értékben, és egy VEKOP pályázatot 420.655.896 Ft. értékben. Partnerekként veszünk részt két olyan
LIFE pályázatban is, melyeket
tavaly nyertesnek fogadtak el.
Rendezvények, túrák minden
időben
Tavaly is számtalan rendezvényt
szervezett a nemzeti park. A
tavasz első nagy rendezvénye a
Túzokünnep Bösztörpusztán, ahol
kb. 600 résztvevő ismerkedett meg
a szikes puszták élővilágával és a
szerencsések még dürgő túzokkakasokat is megfigyelhettek.
Minden évben nagy siker a gólya
road-show, amikor a nyilvánosság
részvételével gyűrűzik meg a településeken levő gólyafészkekben
kikelt fiatal gólyákat.
Az V. Fehértavi Darvadozás
résztvevőihez novemberben nem
volt kegyes az időjárás, de az egész
napos eső ellenére is mintegy
600-an mentek el, hogy a látványos, több ezres darucsapatokat
megfigyeljék.
Az év során több mint 40 hétvégi
túrát szervezett a nemzeti park,
melyeken közel 2000-en vettek
részt. Több mint 5000 gyereknek
tartottak foglalkozásokat a nemzeti park szakemberei iskolákban,
tanösvényeken és a Természet
Házában Kecskeméten.

Munkát, állást, képzést
keresők figyelmébe!
Tisztelt Érdeklődők!
Szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Magyar Máltai Szeretetszolgálat új szolgáltatását,
amely a pályakezdőket, munkanélkülieket, Gyed-Gyesről visszatérőket és a hátrányos
helyzetűeket segíti.
A program célja, hogy megpróbáljunk Önöknek abban segíteni, hogy munkát találjanak, vagy képzésben
tudjanak részt venni.
Ahhoz, hogy ehhez a szolgáltatáshoz hozzá tudjanak jutni, jelentkezni kell az önök személyes segítőjénél,
mentornál, aki megtalálható az Izsáki Polgármesteri Hivatal emeletén a családsegítők irodája mellett,
január 24-én és utána kéthetente keddenként 8 és 12 óra között. Telefonszám: 06-30-252-4026.
Szeretettel várok mindenkit:
Rákóczi Katalin mentor
TOP.5.1.1-15-BK1-2016-00001 „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért”

Újévi koncert, bécsi keringőre
Újévi keringő
A végtelen, sík kék egen mozdulatlan a fény,
de felragyog szememben, és ujjongva látok én!
A messzit látom, ami mély, a kékes tengerek
felszínén hullám, és a szél, épp most mozdítja meg.
Ki van velem, a földön itt? Mozdulatlan a tér,
hol járom élettáncomat határolt idején.
Kering velem a szürke tér, s én bele simulok,
suhanni vágyom végtelen útra, úgy mozdulok.
Szemem lehunyom, messze lát, befogja tág terét,
a láthatatlan látható, s lesz a nagy messzeség.
Előre, s vissza, körbe jár, kering a testem itt,
Valaki fogja két kezem, és szívéhez szorít.
Hallom, hogy csattan hangosan csapóajtó közel,
de átölel aki vezet, tudom nem enged el
Hiába rezg a félelem, erő lesz, és öröm,
Annak, ki tart, és megemel főhajtva köszönöm!
Csak lép a láb, de ott marad helye kötött terén,
oly szép e tánc, bár vége már, határolt idején!
Bezárt szívemnek ajtaján, most valaki belép,
megrezdül tőle, fellobog, és szikrázik az ég.
Az a parázs, amely fölött a pernye volt az úr,
felszítja bennem lángjait, s lelkem hozzá simul.
A Bécsi Filharmonikusok hatására, újévkor.
Magyar Gyuláné
2o17.

Új keringő
Az új keringő réveteg,
csak a láb járja azt,
nem hatnak már a fényjelek
a szellem sugarak!
Keringőzik embercsapat
alkalmi zene szól,
hogy új keringőt járjanak,
késztetetik valahol
-hogy: pénz, a gép, a szám korát
tanulja lépni meg,
új keringőt jár e világ,
de a lába remeg.
Kóros erőtér a világ
benne, az ok, titok,
vonzások vannak, új imák,
s idegen krisztusok!
Vonzás se nincs, se találkozás,
ki az, ki úgy ölel,
hogy az örömnek sugarán,
az egekbe emel?
Valahol éles fény dereng,
Ember! Ó hozd közel,
Isten szelleme az a fény
hívjad, és átölel!
Magyar Gyuláné
2o17.
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v a l l á s
Katolicitás, katolicizmus
és reformáció 1. rész
A reformáció 500. évére készülve „A szembenállástól a
közösségig” című könyv alapján
egyfajta emlékezéssel és elmélkedéssel készülünk az évfordulóra.
Emlékezünk és nem ünneplünk,
ahogyan a dokumentum helyesen írja. Ez az évforduló emlékeztet arra is, hogy az egység,
amit Jézus az utolsó vacsorán
kért a Mennyei Atyától és amit
Pál apostol az efezusi hívekhez
írt: „igyekezzetek megtartani a
Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy test, és egy a Lélek,
aminthogy egy reménységre
kaptatok elhívást is. Egy az Úr,
egy a hit, egy a keresztség. Egy
az Isten és Atyja mindeneknek,
ő van, mindenek felett és mindenek által a mindenekben” /4,3-6/
- sajnos nem valósult meg. Van
okunk a megbánásra, de mindenképpen a tanúlságok levonására
és könyörgésre az egységért.
Szabad legyen személyes kiegészítést is tennem. A Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
Ökumenikus Bizottság elnökeként saját szélesebb körű
családomban tapasztaltam meg
a megosztottságot. Anyai ágon
evangélikus, apai ágon református őseim vannak, és már
gyermekkoromban fájdalmasan
éltem meg, hogy az élet minden
területén segítettük egymást, de
felekezeti hovatartozásunkról,
a feszültségekről nem nagyon
beszéltünk és az ünneplések is
katolikus, evangélikus, református templomokba vitték el
a rokonságot, újabb időkben a
vegyes párok ide-oda is elmennek.
A címben megjelölt témakör oly
hatalmas és oly átfogó elemzést
kíván, hogy erre alapos választ adni nem lehet. Legfeljebb
lexikonszerűen lehet ezeket
a fogalmakat, mint katolicitás, katolicizmus és reformáció
megemlíteni. Az ökumenikus
Hiszekegyben mi katolikusok
jobban szeretjük továbbra is
az egyház jelzőinél a katolikus
szót mondani, mint az egyetemest vagy általánost. Nem
felekezeti szűkkeblűség miatt,
hanem történeti okok alapján.
Ez a szó nagyon korán fordult
elő az egyház jelzőjeként. János
apostol tanítványa Antiochiai
Szent Ignác Kr. u. 110-ben már
használja. A későbbi zsinatok,
amelyek megfogalmazták közös
hitvallásunkat görög nyelven
szintén felhasználták, így az
ún. nicea-konstantinápolyi is
tartalmazza, amelyet az egész
keresztény világ elfogad. Hamarosan latin fordítás készült róla,
amelyben egyetlen görög szót
hagytak érintetlenül a kat-holon
eredetből származó katolikust.
A reformátorok változtatás nélkül elfogadták ezt a hitvallást,
Melanchton az ágostai hitvallás
magyarázatakor latin és német

nyelven magyarázza a katolikus
szó, szerinte felfogott értelmét. (Die Bekenntnisschriften
der evangelisch-lutherischen
Kirche, Göttingen, 1955. 235.)
Megmarad az egyetemes szónál,
amit azt jelenti, hogy az egyház
térben és időben egyetemesen
minden néphez küldve van. A
katolikus szónak még mélyebb
értelme van, ami miatt nem
változtatunk rajta. A sztoikus
filozófiából átvett fogalom így
adható vissza: egyszerre egész,
vagyis az egyháznak az egy,
szent, apostoli tulajdonságán
kívül az egész, a teljes krisztusi
örökséget hordoznia kell. Tehát
Luther ragaszkodott későbbiekben a katolikus szó általános
jelentéséhez. A katolikus jelleget
elvitatta a meggyőződése szerint
immár nem katolikus római egyháztól. Kálvin a katolikusságot
a láthatatlan egyház jellegzetességének tartotta, szemben
az intézményes egyházzal. Meg
kell jegyeznünk, hogy Szent
Ágoston a IV. században a katolikus szó szinonimájaként az
igazhitűségnek is mondta. E
tekintetben a keleti ortodoxia
önértelmezése szerint az egyre
jobbá, katolikussá vált egyház
egyre jobban ortodoxszá válik,
azaz igazhitűvé. „A római katolikus” szűkítés kezdetei a IV-V.
századra nyúlnak vissza (I.
Gyula /+ 352/, I. Ince /+ 417/):
Róma helyi egyháza minden más
helyi egyház anyja (ez persze
korábban Jeruzsálem volt) és
feje. Miután 1054-ben véglegesség vált a szakadás Róma és a
keleti egyházak között, Róma
megerősödött, így jelentette ki
VII. Gergely (+ 1085), hogy az
Ecclesia Romana sohasem tévedett és sohasem fog tévedni. Ám
az így értelmezett rómaiság a XI.
századtól kezdve a XX. századig
egyre erőteljesebben a pápa
személyében összpontosult, így
megállapítható egy második
értelmi szűkítés is: római katolikus, tudniillik a pápa egyháza.
A XVI. században bekövetkezett
szakadások (Anglia és a protestáns egyházak) és a különféle
felekezeti egyházak kialakulása
révén a római katolikus a sok
felekezeti egyház egyikének
megjelölésévé válik.
Innén már csak egy lépés, hogy
a felekezeti harcokban izmussá
váljék, amint volt protestantizmus, úgy lett katolicizmus is.
Ez végképp ellentmond Jézus
végakaratának. Most már csak
az a kérdés és feladat, ha a reformáció egyházai szintén vállalják
a katolicitás jelzőjét fordításukban egyetemest, számukra milyen módon valósul majd meg az
ökumenizmusban és a krisztusi
hit letétemény teljességéből mit
fogadnak el.
Folytatás az 8. oldalon.

Református múltunk 87.
„ 1821. november 21. Minekutánna a Parochia építéshez
némelly legszükségesebb materiálék bé szereztettek. Építő Mesterről kezdett az Elöljáróság gondoskodni; és a ki
tett napon minden Elöljárók:
Horváth Péter ő kegyelmét
kivévén, a Prédikátor és még
Asessor Nztes Bankos János
kv. jelenlétében is, minekutánna a helybeli Kőmívesek
úgy mint a két testvér Hospisok, tsak magáért a Kőmíves
munkáért 500 Wft, 12 mérő
búzát és 6 akó bort kértek,
meghatároztatott.
Hogy betsületes Deputatusaink Curator Czirkos János
és Szegedi Pál ő kegyelmek
Ketskemétre menjenek, és ott
több Kőmíves és egyszersmind
Áts munkát is értő betsületes
Magyar Mester Embereknek
munkáikat megnézvén, a ki
nékik munkáiból leginkább
megfog tetszeni, meghalgatván azomba a mások vélekedéseiket is, azzal szemök elött
tartván az Ekkla. javát erre
eggyezzenek. És így készült
meg a szükséges visgálás és
hallás, tudakozódás után az
egyesség, mind a Kőmíves,

mind az Áts munkát értő Ketskeméti Betsületes lakosokat,
Kováts István ő kegyelmével
600 Wftba, egy akó borba és
magának s legényeinek tartásába szállásadásba. Adodott
ugyan akkor Deputatusainknak egy Assessor Bankos
János úr által feltett plánum,
olly czélból, hogy látván ebből
a Mester ember az Elöljáróság
gondolkozását az építésről,
abból ő tsináljon egy ollyan
tökélletes Rajzot, a mellyen
az Elöljáróság megnyugodjon,
és a melly szerént az Építés
végre hajtasson. Kívánságunk
szerént el készítette a Mesterember a Rajzot, adván az
Épületnek hosszába 17, szélességébe pedig 6 ölet és két
suhot( magyarul= láb –N.Á.)
(ma: 12X32méter, 384 m2
–N.Á.), a mellybe a fel osztás
szerént lesz a Feőház: öt szoba, konyha, speis (sic!-N.Á.),
secessus (folyosó – N.Á.), s
alatta 3 1/2 öles pintze és egy
más kis költséges pintze.
A fent említett egyességnél
fogva köteles a Mester ember
mind a Kőmíves, mind asztalos munkát, egy szóval az
egész épületet tökélletesen

Sokat megtudhatunk a fenti sorokból arról,
hogy mi minden is kell egy jó házépítéshez.
Azon felül, hogy Kőműves Kelemen óta az sem
titok a magyar házépítők előtt, hogy „…asszony
is kell a házhoz!”, kell még áldozatkészség,
összefogás, egyesség, sorkoszt… és akkor még
az eluralkodó germanizmusok is beleférnek…
Legfőképpen annak látása szükséges, hogy
mindezt miért is vállalja egy gyülekezet.
Hat esztendő múlva, ha az Úristen megadja,
megérjük, hogy 200 éves lesz az a lelkészi lakás,
melyet az 1822. esztendő január 7-ik napján

lábra állítani.
1822.január 4. Közelgetvén
az idő, a melyben a Mesteremberrel, a múlt esztendei
Katalini Ketskeméti Vásárkor
tett egyesség szerént , bé kellett küldeni, hogy legényeivel
együtt kihozattasson és a
munka a faragásra nézve elkezdődjön: bé hívódott az Érdemes Elöljáróság, és meg is
jelentek Szegedi Pál és Fekete
István ő kegyelmeket kivévén,
a végre, hogy a Mester emberek tartásokról rendeléseket
tegyenek.
E végre a földdel bíró Gazdák
közül 86-an öszve íródtak,
hogy ezek tartanák tehetségek szerént a Mesterembereket, nem kénszerítvén senkit
sem az ételek minéműségére,
sem hogy valaki mennyi ideig
gyakorolja ezen jó szívűséget.
Ugyan ezek a következett
Vasárnap megkérödtek ezen
az Ekklával közlendő jótéteményekre, ami január 7-én
megérkezvén és munkához
fogván a Mesteremberek el
is kezdödött. (…) folytatása
következik.
(P.IV.: 87-88.ol.)
közli: Nagy Árpád

elkezdtek faragni. Elég jó alapra építettek az
atyák, ha a homokon ennyit dacoltak e falak a
morzsoló idővel. Arra a kérdésre pedig, hogy
az Úr sohasem hiányzó segítségén kívül, meglesz-e az építők és újítók őrállói hite, látása és
áldozatkészsége, magunk tartozunk megadni
a feleletet. Építsen minket az a jézusi hitben,
az örök Élet teljességének várására, Aki utatmódot mutat abban is, hogy miként kell e múlandóságban jelként munkálkodnunk addig is,
amíg Isten sátora újra az emberekkel lesz!
-na-

Gyülekezeti hírek
- Január 29-én, 13.30-tól istentisztelet a kisizsáki ökumenikus kápolnában.
- Egyetemes imahét alkalmai: január 16-21. között, 17 órától a szokott rendben.
- Hitmélyítő (evangelizációs) hét: február 6-11. között, 18 órai kezdettel. A hét témája: Jézus
boldogmondásai. Szolgálattevő: Szabó Zsolt (Szabadszállás). Vasárnap (febr.12.) megterítjük
az Úr szent asztalát.
- Megkezdtük a gyűjtést templomunk belső felújítására és a 148 éves orgonánk felújítására.
Szeretettel kérjük és várjuk minden jószándékú testvérünk adományát! Isten fizesse!

IKEM hírek
- Rendes évi közgyűlés: március 3-án, 16 órától, a református gyülekezeti házban.
- Március 18. (szombat), 16 óra: „Mennyei virágok-festett kazettás mennyezetű templomok
a Kárpát-medencében” címmel tart vetítéssel egybekötött előadást Hegedűs Zoltán tanár úr.
Helyszín: református gyülekezeti ház.
- Az előadások továbbra is ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

IZSÁKI Hírek

. oldal
Folytatás a 7. oldalról.
Csak egy gyakorlati példát
hozok fel: az Evangélikus Élet
című újság hasábjain nyomon
kísértem az evangélikus istentisztelet liturgikus megújulását.
A megújított liturgia külső szemlélőnek már nagyban hasonlít a
katolikus miséhez. Amint tudjuk, ezt nem fogadta el minden
egyházközség.
A reformáció ugyanilyen hatalmas témakör. Tisztázni kell
azt, hogy mire szűkítjük le ezt a
kifejezést. A II. Vatikáni Zsinat
Lumen Gentium kezdetű egyházról szóló konstitúciójában
írja: „Miként Krisztust az Atya
azért küldte, hogy „örömhírt
vigyen a szegényeknek, … gyógyítsa a megtört szívűeket” /Lk
4,18/, „keresse és üdvözítse, ami
elveszett” /19,10/, hasonlóképpen az Egyház is szeretettel
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veszi körül mindazokat, akiket
az emberi gyengeség gyötör, sőt
szegény és szenvedő alapítójának
képmását ismeri föl a szegényekben és szenvedőkben, próbál
könnyíteni nyomorúságukon és
bennük Krisztusnak akar szolgálni. Krisztus azonban szent,
ártatlan, szeplőtelen /Zsid 7,26/,
bűnt nem ismert /2Kor 5,21/, s
csak azért jött, hogy a nép bűneit engesztelje ki /vö. Zsid 2,17/,
a bűnösöket is magába foglaló
Egyház viszont egyszerre szent
és mindig megtisztulásra szorul,
ezért szüntelenül a bűnbánat
és a megújulás útját járja.” (1.
fej.8.) Tehát a katolikus egyház
is a reformáció egyházává kell,
hogy váljék.
A történelmi reformáció, amelynek 500. éves évfordulójára ké-

szül a keresztény világ roppant
sokrétű. Megkérdezhetjük: teológiai reformációt értünk rajta?
Egyházi reformációt? Egyház
strukturális reformációját? A
kereszténység által a társadalom
reformációját? Vagy ha történelmi távlatban tekintjük, akkor a
reformációnak a deformált változatát is ide kell számítanunk,
amely a reformáció egyházaiban
is ellenkezésre talált? A német
hitvalló egyházzal szembeni
német nemzeti egyház? Vagy a
szocialista idők diakóniai teológiáján alapuló reformáció? Az
idő rövidsége miatt maradnék
a hitbeli reformációnál. Luther
Márton jelszavaiként említett
Solus Christus – Sola Scriptura,
Sola Gratia, Sola Fide – nézetem
szerint hasonlít Jézus Hegyi

Beszédében elhangzott, kiélezett
hasonlatokhoz, amelyek felhívják a figyelmet a hit és erkölcsi
igazságokra, de ugyanakkor
magyarázatra szorulnak. Ezeknek a jelszavaknak az elsődleges
magyarázatához a történelmi
távlatot figyelembe kell venni,
hogy mikor és hol hangzottak
el, és milyen visszásságokra
akartak reagálni, amit maga a
katolikus egyház is a későbbi
tridenti zsinaton jóllehet apologetikus éllel, de helyre tett.
Ezért mondta azt Adolf Harnack:
ha a tridenti zsinat előbb lett
volna egy pár évtizeddel, nem
lett volna reformáció. (Lehrbuch
der Dogmengeschichte, Tübingen, 1910., 3. k., 622-623. o.) A
helytelen gyakorlat váltotta ki
Lutherből ezeket a Sola meg-

fogalmazásokat, mert ha csak
a Sola Fidere gondolok, ez így
nincs a Szentírásban, csak annyi, hogy a hit által (Róm 3,28).
Egyetlen régi kéziratban sem
szerepel. A kegyelem elsőbbségét is, melyet már a Kárthágói
Zsinat (418) nyolc kánonban
szövegezett meg a pelággiánusok
ellen, ugyancsak az Orange-i
Zsinat (529) 22. kánonja szintén
kegyelem, szabadakarat a hit
témájáról, nagyon árnyaltan a
hitet kiemelve fogalmazza meg,
amelyet már Luther Márton
előtt jóval definiáltak a zsinatok.
(folytatjuk)
Dr. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek
Elhangzott az Evangélikus
Egyetemen,
2016. október 12-én

Tanári elmélkedések
A 2017. évet köszönteni illik nagy tisztelettel.
A különböző óévbúcsúztató és újév-köszöntő ünnepek
sorában hagyományos vallásos, népi és őstörténeti
elemek sokasága vesz körül bennünket.
Jelenlegi szokásrendszerünkben január 6-án bontjuk le
a karácsonyfát: vízkereszt, illetve a három királyok napja az ábrázolásokban „mágusokként” jelennek meg.
A Megváltót ígérő jövendölések teljesültek Sokan
valamilyen világi ünnepnek tartják a karácsonyt. A
hitetlenség, vallástalanság nagy károkat okoz.
Attila nagy király (névírás követi a hagyományt!)
népünnepe január 7. A hagyományőrző különböző
csoportok és történészek némelyike (így a Krónikáink
szerzői) Árpád ősapánk vezetésével a 896 évre tehető
Kárpát-medencei népességet Attila örököseinek tartják
(+495).
Tápiószentmártonban nagy területen létesült emlékpark állít emléket: szobor és a hun-fejedelem vélt nyári
palotájának felállításával. Sok mondát, legendát, valós
és vélt titkokat hallani a hunokról (A koporsója…)
Raffaelló nagy Itáliai festő ábrázolása azt a kegyelmi pillanatot őrzi meg, amikor Attila találkozik Leo pápával
és az égen számára megjelent angyal figyelmeztetését
követve visszavonul Róma falai alól. Győztes ütközetei,
küldetéstudata és halála foglalkoztat sokakat.
A reformáció éve nagy emléksorozatokat hoz elénk,
ünnepélyes keretek között nyitották meg az évfordulót. Máig nagy bátorságnak tartom Luther Márton és
társai áldozatokat sem kímélő cselekedeteit. A hibák
és tévutak feltárásával talán a vallásos nézetek ellen
is tettek.
A magyar irodalom, tudomány, kultúra … levén több
kiemelkedő személy, esemény évfordulója kötelez minket, kései utódokat. Lórántffy Zsuzsanna.

Apáczai Csere János, Bod Péter és sokan mások
áldozatos munkája mellett nagyon fontos a helyiek,
egy-egy kis közösség életének a bemutatása. A média
ennek érdekében kellene haladjon. Sajnos a jelenlegi
televízió-rendszeremben 3-4 csatornán ömlik a mese,
a sorozatok. Sajnálni kell a mai szülőket, fiatalokat:
amikor azt sugallja számukra sok minden, a Hupikék
törpikéktől a Thomas motorvonatig tücsköt-bogarat
nézhetnek. Hol van a magyar népmesekincs bemutatása? Könyvet sem nagyon készítenek ebben a témában.
A fiatalság önazonosság tudatának kialakításáért a mai
felnőttek (család, iskola, média) a felelősek. Korábbi
években több fontos (kerek évforduló) ünnepe maradt
el. Csokonai Vitéz Mihályon átlapoztunk… stb.
A Magyar Kultúra Napja a Himnusz, vagyis nemzeti
imádságunk születéséhez kötődik: január 22. Kölcsey
Ferenc jogász, költő 1823. január 22-én fejezte be ezt
a szép költeményt. Megzenésítés után hamarosan
közkedvelt lett. Isten! Áldd meg a magyart – milyen
szépen kezdődik.
A későbbi sorokban történelmi helyzeteket említ fel.
Mátyás király küzdelmeit – nyögte Bécs városa. Itt
lelte máig teljesen nem tisztázott halálát az igazságos
emlékű királyunk. Majd a következőkben olvasni:
”Értünk Kunság mezején ért kalászt lengették
Tokaj szőlővesszején nektárt csepegtettél”…
Sajnos a legújabb tantervek nem teszik kötelezővé
nemzeti imádságunk megtanulását MIÉRT?
A magyar borról címen Mátyási József (Izsák, 1765) jogász, költőnk egy generációval korábban írt verset. Gróf
Fekete János birtokán Fóton éltek (később Károlyiak)
innen küldözgettek finom tokaji nedűt Franciahonba
Voltarie számára. Levelezésüket és a birtok ügyeit Mátyási intézte, titkárként. Sok látogató járt Fóton.

MEGEMLÉKEZÉS

1823. január 1. beírást találtunk Kiskőrösön az evangélikus anyakönyv bejegyzésében Petrovics Sándor
(szülők Petrovics István, Hrúz Mária). A későbbi Petőfi
Sándor nagyhatású költő keresztszülei Dingha Sámuel
– Viczián Éva Izsákon éltek. Tessék megkeresni az Izsákon mészárszékbérlő házaspár sírhelyét a református
temető ravatalozójának jobb sarkánál.
Járt-e itt Petőfi? Nem tudjuk.
Mátyási József: A magyar borról
A teremtés ugyan bölcs és jó megvallom,
Mert a mesterétől magától úgy hallom
Midőn Mózes írja, a belső szolgája:
Hogy tetszett Istennek az egész munkája.
Mindazonáltal a bort látom érdemesnek,
Arra hogy a jók közt mondjam fő-nemesnek,
A halhatatlanság nagyhírű itala
Azt tartom csak édes tokjai bor vala. […]
Drága illatjokat érzed ha szagolod,
Édesdeden csiklandik gégéd ha kortyolod.
Éltető melegét testednek nevelik,
A jó vért bővítik, s pirosra színelik,
Gyakran orvosolják a külső sebeket,
Sőt néha gyógyítanak belső sérelmeket,
S nevezhesd udvarok gyönyörűségének,
Mert tetszenek minden királyok ínyének.
Minden nemzet azért mely borunkat issza,
Éljen Magyarország! ezt kiáltsa vissza.
Izsákon a Művelődési Házban január 20-án versekkel
készülnek a Magyar Kultúra napja alkalmából tartandó
ünnepségre. A teljes verset mondom el.
Bort, búzát, békességet az új esztendőre!
Mesznéder Klára

MEGEMLÉKEZÉS
„Állunk a sírodnál némán, nem tudjuk elmondani,
hogy hiányod mennyire fáj, mert, hogy egy Édesanya
mekkora kincs, csak az tudja, akinek már nincs.
Ha majd mi is elindulunk arra az útra,
gyere elénk, hogy találkozzuk újra.”

„Én Istenem, az idő, hogy szalad!
Ma még vagyunk, holnap már nem leszünk,
múlt és emlék: minden elmarad.”
(Wass Albert)

Hajma Mihály 1947-2007.
Fájó szívvel emlékezünk halálod 10. évfordulójára

Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Nem vársz minket ragyogó szemeddel,
nem örül már nekünk szerető szíved.
Bennünk él egy végtelen szeretet,
akit soha nem felejtünk el.

Fájó szívvel emlékezünk
Baracskai János
névnapod és halálod 5. évfordulóján!

Szerető feleséged és családjaid

Papp Ernőné Irma
halálának 2. évfordulójára emlékezik 2017. február 4-én

Férje, fia, családja unokái és Édesanyja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Kiss Jánosné (Bús Eszter)
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.

A gyászoló család

IZSÁKI Hírek

2017. január 16.
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Észrevételek és gondolatok

POSTÁNKBÓL
Szösszenet a közmeghallgatásról
Tisztelt Izsáki Lakosok!
A 2000. évi csatornaberuházást
Izsákon az Innoterv budapesti
cég kivitelezte. Az önkormányzati önerő megelőlegezésére az
Innoterv ígéretet tett. A megelőlegezett pénznek, be kellett folynia
az önkormányzat számlájára.
Ennek tudomásom szerint, nincs
nyoma. A beruházást 273 nappal később fejezte be, mint az a
szerződésben elő volt írva, ezért
akkor 136.500.000,- Ft kötbért
kellett volna megfizetnie, melyről
az Önkormányzat, nagylelkűen
lemondott. Az Innoterv budapesti
cég az évek teltével, csodálatos
módon izsáki tulajdonba került,
és Izsákra költözött. Majd a cég
nevében beperelték az Izsák Város Önkormányzatát, 2000. évi
tartozás fejében. Ehhez tudni kell,
hogy a tartozás 5 év után elévül,
ha nem küld a követelő cég felszólítást, és a tartozó azt nem ismeri
el. Tehát 2005-ben, és 2010-ben
kellett az Önkormányzatnak felszólítást kapni, amiről, mint ahogy
a közmeghallgatáson elhangzott,
nem tud senki. 2015. decemberi
közmeghallgatáson, rákérdeztem
a polgármesterre, folyamatban
van-e bírósági eljárás az Önkormányzat ellen „nincs tudomásom
róla”- hangzott a válasz. Úgy látszik a memóriája kissé szelektív.
A pert 2016–ban megnyerte az
Innoterv, és az Önkormányzatnak 78.000.000,- Ft-ot (a pontos

összeget!? 2017. 01.03.-án tudtam
meg a polgármestertől) meg kell
fizetnie, és ehhez hozzájön még
a több millió forintos ügyvédi
költség. Bár a decemberi közmeghallgatáson megint félrevezetés
történt, mert úgy nyilatkoztak,
még nem fejeződött be a per, majd
februárban, mindezt én a tv-kamera jelenlétének tulajdonítom,
mert a Szegedi Ítélőtábla a végzést
hónapokkal ezelőtt meghozta.
Minderről 16 éven keresztül egyik
képviselő-testület sem tudott,
képviselő-testületi jegyzőkönyvekben nyoma nincs. Ez a tartozás
Mondok József polgármester, Dr.
Hauzman János címzetes főjegyző
Izsák város díszpolgára hivatali
irányítása alatt keletkezett.
Elgondolkodhatnak a Mondok
József polgármesterre szavazók,
hogy mindez, uralkodása második
évében történt meg, vajon mit
hagy maga után a városban élő
lakosokra az „izsáki sikerember”
az elmúlt 18 évi ténykedéséből.
Az helyett, hogy a város kulcsait
képletesen odaadták neki, jobb lett
volna lecserélni a zárakat.
Kívánok minden olvasónak boldog újévet, nagyobb összefogást a
lakosságnak, tisztább közéletet az
Önkormányzatnak.

Ünnepi szentmisén vehetett részt
tíz lelkes karitász tag november
13-án a kalocsai főszékesegyházban, amit Bábel Balázs érsek úr
mutatott be. Az ünnep egybeesett
az egyházmegyei karitászcsoportok találkozójával, valamint a
Szent Márton-év lezárásával. A
főpásztor prédikációjában kitért
arra, hogy Szent Márton mindig
ismert és kedvelt szentje volt a
magyar népnek. Példájából meg
kell tanulni az emberséget, a tanúságtételt, a tudás szükségességét,
valamint a szolgáló szeretetet. A
szentmise keretében az akolitus
avatásra készülő kispapokat arra
figyelmeztette az érsekatya, hogy
a szent nép áldozati adományai között a felajánlásban oda kell tenni
saját magukat is Isten oltárára. A
szolgálat csak akkor válik kedvessé
Isten előtt, ha abban a tudatosság
és a szabad döntés egyaránt megvalósul.
Az akolitus a következő feladat
ellátására kap megbízást.
* közösség építésére
* igeliturgia vezetésére
* felolvasásra
* áldoztatásra

* A főpásztor egy növendéket
jelölt az egyházi rend szentségének felvételére. Nagy örömünkre
szolgált, hogy ez a jelölt, az izsáki
Vadászi József és Kökény Éva fia,
a Földvári házaspár bérmakeresztfia. Isten éltesse és áldja Őt,
Krisztus örömhírét nyitottsággal
és bátorsággal élje meg az értékvesztett világban.
A szentmise végén a főpásztor
kitüntető okleveleket adott át a
szeretetszolgálatban kimagasló
eredményeket elért testvéreknek:
Nagy Ferencné, Szabó Ivánné,
B. Kiss Lászlóné, Konkoly Rózsa
és Daczi Edit részére. Gratulálunk! Közös kitartással haladjunk tovább a jó cél érdekében. A
székesegyház felújítása kapcsán
megtekintettük az építkezés,
feltárás, ásatás és a belső falak
tisztításának utolsó munkálatait,
majd együtt imádkoztak a hívek
az egyházmegye első főpásztora,
Asztrik érsek sírjánál.
A Szentmise végén terített asztal
várt bennünket. Köszönjük ezt a
szép napot!
Bognár Mária
karitásztag

Tisztelettel:
S. Juhász Magdolna
Széchenyi u. 20.

Megyei karitász találkozó
Kalocsán

IZSÁKI CIVIL
KEREKASZTAL
ÉVFORDULÓS ÜLÉSE

2017. január 27. (péntek) 18 óra
Izsáki Művelődési ház

A 2016. december 20-án megtartott közmeghallgatással
kapcsolatban levél érkezett az
Izsáki Hírek szerkesztőségébe,
mellyel kapcsolatban röviden az
alábbi észrevételt teszem:
Ha úgy érzi valaki, hogy egy ügyben meg kell szólalnia, akkor azt
tegye meg és ehhez szolgáljon valós információkkal. Ha valótlanságok kerülnek közlésre, akkor
azok nem a problémák megoldását segítik elő, hanem indulatokat
gerjesztenek és békétlenséget
szülnek. S. Juhász Magdolna állításaival kapcsolatban a jelenlegi
helyzetben az alábbiak közlését
tartjuk szükségesnek és az ügy
zárása után egy további tájékoztatással kívánunk élni.
A Polgármester és az Önkormányzat ellen jelenleg nem folyik
per. A felszámoló által képviselt
INNOTERV Zrt „fa.”kölcsön megfizetése iránt indított pert az Önkormányzat ellen az Izsák, Ágasegyháza, Orgovány települések
vákuumos csatornahálózat építése
teljes körű kivitelező munkálataihoz kapcsolódó önerő finanszírozása kapcsán. Két ellentétes döntés
van birtokunkban: Kecskeméti
Törvényszék 15.G.20.351/2014/48.
számú és a Szegedi Ítélőtábla
Gf.III.30.039/2016/5. számú ítélete.
E két ítélet rendes eljárás
keretében született, azonban
az Önkormányzat folyamatosan vizsgálja a rendkívüli
jogorvoslat lehetőségét, mivel
álláspontja szerint a kimondott
fizetési kötelezettség alapját
képező követelés már korábban
kivezetésre került a kölcsönadó könyveiből és valójában a
ténylegesen fennálló tartozás
3.549.818,-Ft kölcsön és annak
2003. január 1-jétől fennálló – a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
mértékű- késedelmi kamat. A
perújítás jogalapja olyan tény és
bizonyíték, amelyet a bíróságok
a perben nem bíráltak el.
Ennek részletes ismertetése
hivatkozással a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény.
46.§ (1) bekezdésére – A képviselő-testület zárt ülést rendelhet
el a vagyonával való rendelkezés
esetén, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás
az önkormányzat vagy más
érintett üzleti érdekét sértené.

– a képviselő-testület zárt ülésen
megtörténik.
A pernyertes felszámoló időközben befejezte munkáját és
az INNOTERV Zrt.–vel szembeni felszámolási eljárás befejezéséről döntött a Budapest
Környéki Törvényszék a 6.Fpk.
1.071/2012/44. számú végzésével. A cég újra a tulajdonosi kör
irányítása alá került.
Mivel két ellentétes döntésről
van ítélet és a végleges rendezéshez szükséges a perújítás
végrehajtása – figyelemmel, hogy
folyamatban lévő ügyről van szó,
önkormányzati és üzleti érdeksérelem következhet be – részletes
tájékoztatással annak befejezése
után áll módunkban szolgálni.
Röviden az érintett beruházásokról:
- Izsák–Ágasegyháza-Orgovány
települések vákuumos szennyvízcsatorna hálózat építése,
illetve Izsák-Ágasegyháza-Orgovány települések szennyvíztisztító telep építése tárgyában
két vállalkozási szerződés került
megkötésre.
- Az alapszerződésben a próbaüzem befejezési határideje:
2000. december 31. napjában
került meghatározásra. Ez a
határidő két alkalommal került
meghosszabbításra, melyhez
képviselő-testületi döntés kapcsolódik:
1.) 85/2000.(10.09.) kt. sz. határozat 2001. július 31.
2.) 45/2001.(03.27.) kt. sz. határozat 2001. szeptember 30.
- Beruházások készre jelentése:
INNOTERV Ipari Fővállalkozó
Részvénytársaság 2001. szeptember 26. Műszaki átadás-átvétel: 2001. december 11.
- Vízjogi üzemeltetési engedély
száma: 59075-19/2002. (2002.
november 20.).
- A fizetés a szerződések mellékletét képező pénzügyi ütemezés
szerint történt, a beruházáshoz
szükséges önerő: 420.876.000
Ft. volt, ennek forrása: társulási hitel. Az egyéb források
utófinanszírozással kerülhettek
lehívásra, tehát az önerő mellett
a beruházás megkezdésétől a
kivitelező által biztosított kölcsönökből kerültek kifizetésre
a benyújtott számlák.
- A számla másolatok és azok
mellékletei (teljesítési igazolás,
forrás megosztás) pontosan
tartalmazzák a kölcsön összegét,
azok beérkezését az önkormányzat kijelölt számlájára.

- A számla teljes összegének kifizetése után került sor a támogatások lehívására, melynél az
eljárási határidő változó volt, így
a kölcsönök folyósítására kötött
szerződésekben vállalt határidő
nem minden esetben került
megtartásra, így kamatfizetési
kötelezettség keletkezett. Ennek
összege képezi a per tárgyának
meghatározó részét.
A beruházás pénzügyi bonyolításáról – annak nehézségeiről
- több alkalommal kapott tájékoztatást a képviselő-testület,
a viziközmű társulat vezetése
és az érintett települések képviselője, polgármestere.
A céginformáció alapján tudni
lehetett, hogy a kivitelező cégnek 2012.február 24-től 6070.
Izsák-Kisizsák, Vadvirág u.115.
alatt van a székhelye.
A tartozás „életben tartásával„
kapcsolatos kérdésére azt a választ lehet adni, hogy a kivitelező számviteli nyilvántartásában
szerepelt és egyenlegközléssel
történt a visszaigazolás. A pénz
„elköltése” a számlák kifizetésére történt. Fizetni akkor kell, ha
a pernyertes erre vonatkozóan
felszólítást küld.
Kötbér fizetését mindkét szerződés tartalmazza: a szennyvízcsatorna esetében 500.000
Ft/nap, a szennyvíztisztító
esetében 200.000 Ft/nap. Ezt
akkor kell fizetni, ha a véghatáridő és a részhatáridők
vonatkozásában a kivitelező
késedelembe esik. Ez azonban
a határidők módosításával
nem valósult meg.
A pénzügyi finanszírozás problémái miatt nem volt lehetőség a
szerződésekben elsőre meghatározott határidő megtartására, a
kivitelező kölcsöneivel segítette
a kivitelezést. A kötbér kérdése
több ülésen és fórumon felmerült (2000. október 9., 2000. december 12., 2001. június 28.). A
kötbér érvényesítésére nem volt
jogalap, mivel a teljesítési igazolás alapján kiállított számlákat
döntő mértékben a kivitelező
előfinanszírozta.
A személyemre tett megjegyzésekkel nem kívánok foglalkozni,
az utókor majd eldönti, ki és
mit tett a település fejlődése
érdekében, csak megjegyezni
kívánom, hogy eddig öt választáson kaptam bizalmat.
Tisztelettel:
Mondok József
polgármester

Kipróbált receptek
Juhtúrós krumpli
lángos
Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 2
dkg vaj, 1 db tojás, 1 dkg élesztő,
3 g törött bors, 20 dkg juhtúró, 1
csomó kapor, 3 dl olaj, só.
Elkészítés: A főtt burgonyát
áttörjük, hozzáadjuk a vajat, a
tojást és az elmorzsolt élesztőt.
Megsózzuk, és törött borssal
ízesítjük. Annyi lisztet adunk
hozzá, amennyit felvesz, és sima
tésztává gyúrjuk.
Cipóvá formáljuk, és langyos
helyen, letakarva 1/2 órát pihentetjük. Ezután a tésztát kinyújt-

juk, kisebb lapocskákra vágjuk,
és a serpenyőben felhevített
olajban, mindkét oldalát szép
pirosra sütjük. A juhtúróval
megkenjük, és a friss, apróra összevágott kaporral megszórjuk.
Ananászos fánk
Hozzávalók: 15 dkg finomliszt,
1 zacskó szárított élesztő, 2 evőkanál porcukor, 2,5 dl tej, 2 egész
tojás, 1 evőkanál rum, csipetnyi
só, 8-10 karika ananászbefőtt,
kevés ananászlé, 1 dl eperdzsem
(vagy ananászdzsem); a sütéshez: 3 evőkanál olaj.

Elkészítés: A tojásokat simára
keverjük az élesztővel, a porcukorral, a rummal, majd hozzáadjuk a tejet és a lisztet. Sóval
ízesítjük, és két órán keresztül
pihentetjük. Közben az eperdzsemet 3 evőkanál ananászlével simára keverjük. A lecsöpögtetett ananászkarikákat, először
kevés lisztben megforgatjuk,
majd a tésztába mártjuk, és bő,
forró olajban mindkét oldalán
megsütjük. Papírtörülközőre
téve a felesleges olajat lecsurgatjuk, és a felforrósított ananászos
eperdzsemmel kínáljuk.
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zatos munkájukkal, anyagi támogatásukkal lehetővé tették, hogy a zeneiskola
eszközállományát bővíteni tudjuk. További munkájukhoz sok erőt, egészséget
kívánunk szeretettel az Új Esztendőben!
Bíró Jánosné munkaközösség vezető

Zeneiskolások Jótékonysági Estje
December 10-én, szombaton 17 órakor a Művelődési Házban a zeneiskolás
gyerekek és tanáraik megrendezték a már hagyományosnak mondható Adventi
Hangversenyt.
Az este kiegészült a Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért és a Szülői Munkaközösség támogatásával és részvételével. A belépőjegy ára felnőtteknek 500
Ft-ba került, gyermekeknek ingyenes volt. A műsor közben a szünetben süteményt árusítottak az anyukák, úgy, mint farsangkor. Az osztályok egy tálca
édességgel járultak hozzá a bevételhez. A befolyt összeg (150.000 Ft) a művészeti
iskola eszközállományát bővítette. Sikerült vásárolni belőle 1 zongoraszéket, 2
db hegedűt, 2 db kürt tokot, 1db szoprán és 1 db altfurulyát, 2 db kürtfúvókát,
citerahúrokat és kottákat a szolfézstanításhoz. Az Izsákért Közalapítvány és
magánszemélyek támogatásával 2 db hegedűt tudtunk vásárolni, mely összesen
130.000 Ft-ba került. A Közalapítvány 80.000 Ft-tal járult hozzá a költségekhez.
A drágább összegű, jobb minőségű hegedű Halmi Norbert Sándorhoz került,
aki 2016 októberében Kiskunfélegyházán megrendezett hegedűversenyen első
helyezést ért el a korcsoportjában.
A hangversenyen a gyermekeken kívül bemutatkoztak a zeneiskola tanárai is,
akik megörvendeztették a közönséget gyönyörű hangszerjátékukkal. Adventi,
karácsonyi és téli időszakkal kapcsolatos hangszeres művek, énekek és versek
szólaltak meg a tanulók előadásában zongorán, furulyán, kürtön, trombitán,
gitáron, hegedűn és citerán. Zongora négykezesek, különböző hangszeres
együttesek (furulya, citera) bővítették és színesítették a műsort. A meghitt,
bensőséges estén szülők, nagyszülők, rokonok, ismerősök, tanárok hallgatták
a tanulók ügyes, szép hangszerjátékát. Szellemiségében előkészítettük a karácsonyi időszakot, az adventi várakozást. Feltöltődhettek a résztvevők, zenei
és lelki élményben egyaránt, kikapcsolódhattak mindennapi munkájukból,
feladataikból, kötelezettségeikből.
A művészeti iskola és az ott tanító tanárok nevében köszönetemet szeretném
kifejezni a Tanítók Alapítványának, a Szülői Munkaközösségnek és az Izsákért
Közalapítvány munkatársainak és azoknak a magánszemélyeknek, akik áldo-

Pályaválasztási vetélkedő
2017. január 6-án, pénteken délután rendeztük meg a nyolcadik évfolyam részére a szokásos Pályaválasztási vetélkedőnket. 5 csapat mérte össze „tudását”, ami
természetesen játékos feladatok megoldásából állt. A legtöbb pontot, a Juhász
Jázmin Katica (8.b) vezette csapat érte el. Csapattagok: Horváth Szabina (8.a),
Nógrádi Kata (8.a), Csernák Csaba (8.a), Csábi Gábor (8.a), Péter Dániel (8.b),
Varga Izabella (8.b). Végül kis versikében fogalmazták meg véleményüket:
„Itt voltunk mi nagyon sokáig,
déltől az esti órákig.
Élveztük és boldogok vagyunk,
hogy részt vehettünk ezen a programon.
Heten voltunk egy csapatban
és jókat nevettünk magunkban.”
Iskolai matematikaverseny
2016. december 7-én, szerda délután a felső tagozatosok részére matematika
versenyt szerveztünk. 73 tanuló vett részt a megmérettetésen. A győzteseknek
ezúton is gratulálunk! Eredmények:
I.hely: Szondy Anna (5.a), Szabó Enikő (6.b), Édes Barnabás (7.a), Deák
Trisztán (8.b)
II.hely: Bránya Adrienn (5.b) – Csősz Dominik (5.c), Vida Jonatán (6.b), Lévai
Bernadett (7.c), Csábi Gábor (8.a)
III.hely: Nagy Bianka Rebeka (5.a), Papp Nándor (6.a), Péter Debóra (7.a)
– Ritter Patrik (7.a), Cseh Dorina (8.a) – Péter Dániel (8.b)
Kazinczy-verseny

„Oh jól vigyázz, mert
anyád nyelvét bízták rád a
századok” /Füst Milán/
A fenti idézet szellemében rendezte meg december 14-én iskolánk
humán munkaközössége a
hagyományos szép kiejtési, olvasási versenyt a felső
tagozaton tanulók számára. A versenyzők feladata
egy ismeretlen szöveg hibátlan felolvasása volt.
Örömmel fogadtuk a szép számú jelentkezőket. Az 5-6. osztályos kategóriában
14 tanuló indult, a 7-8. évfolyamról 15 versenyzőt számláltunk. A zsűrinek
nehéz dolga volt, mire meghozták a következő döntést:
5-6. osztály
1.Balogh Babett (5.c), Szabó Milán (5.c)
2. Mészáros Lilien (6.a), Zsoldos Márton (5.a)
7-8. osztály
1.Ungor Anett (7.c)
2.Kocsis Geanina (7.a), Mikus Izabella (8.a)
Gratulálunk a győzteseknek, minden versenyzőnek köszönjük a részvételt és
kérjük őket, hogy továbbra is ápolják, vigyázzák édes anyanyelvünket!
Katzenbachné Csengődi Edit
Torna

2016. december 9-én
rendezték meg az ÖcsiBácsi Kupa megyei
tornaversenyt Kalocsán. A tanév első versenyén eredményesen
tornáztak sportolóink.
A II. korcsoportosok
(alsósok) csapatversenyét megnyerték az
izsáki tornászok (Tóth
Marcell, Vida Patrik
Énok, Csépe Bence és
Hevér Dominik)! Az egyéni összetett versenyben Tóth Marcell első, Csépe Bence
második helyezett lett. A III-IV. korcsoportosok (felsősök) csapatversenyében a
dobogó második (Bárdi
Áron és Vida Jonatán) és
a harmadik fokára (Mislei Martin, Csősz Tamás
és Bencsik István) állhattak fel tornászaink.
Az egyéni összetett versenyben a felsősök között Bárdi Áron második
helyezést ért el.
Szabó József
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Segítő szeretet
Kedves Izsákiak!
Számomra nagyon kedves történetet szeretnék megosztani Önökkel. Munkám során többnyire a segítés
egyszerűbb formájával találkozom, mely az alapvető
élelmiszerek és ruhaneműk osztásában kimerül.
Karácsony előtt azonban a segítségnyújtás különös
formájával találtam magam szemben. Több segítő
szándékú ember fogott össze a facebook segítségével, és
létrehozott egy olyan oldalt, ahol szerény körülmények
között élő családok üdültetését segítették.
Ennek az oldalnak a létrehozója ötletével keresett fel
több welness szállodát, akik pár napot biztosítottak

azoknak a családoknak, akik elmehettek ingyenesen
egy hosszúhétvégei pihenésre. Ehhez szükség volt
olyan támogatókra is, aki eljuttatták a családokat az
üdülés helyszínére és a plusz kiadásaikhoz is hozzájárultak.
Az óriási szervezőmunkának köszönhetően tíz rászoruló család (közöttük egy izsáki család is) kapott
felejthetetlen élményt három napra.
Egy másik jótékony csoport az izsáki ASO futócsapat, akik 2016. december 3-án egy jótékonysági futás
keretében összegyűjtött adományokból hét rászoruló
tehetséges sportoló gyermeket támogattak. A Tegyünk

Három csodás nap
A történet úgy indult,
hogy kaptunk ajándékba
egy három napra szóló
üdülést Siklósra. Hihetetlen volt számunkra, hogy
három napig ott lehetünk
egy négycsillagos szállodában és térítésmentesen ehetünk, ihatunk és
annyit lubickolhatunk
a fürdőben, amennyi jól
esik.
Össze is készítettük, ami
kell egy ilyen utazáshoz.
December 20-án, autóval indultunk el és kb.
két órás út során sok
más dolgot láttunk. Az
autópályán haladva több
impozáns alagúton keresztül suhantunk át,
majd feltűnt előttünk
a Dunántúli-dombság
váltakozó tája. A dombok oldalában rengeteg
szőlőtábla terült el, ami a
Villányi borvidék kezdeti
szakasza volt már.
Végre megérkeztünk
Siklósra és egy gyönyörű
épület előtt álltunk meg.
a Castellon Hotel amely
a mi szállásunk volt. Belépve fehér, fekete és barna színekben váltakozó
berendezés és bútorzat
tárult elénk. A recepción
átvettük a szobánk kul-

csait és berendezkedtünk,
majd ebédelni mentünk.
Ezután jött a várva várt
lubickolás. A hotelból
zárt üvegfolyosón lehet
átmenni a fedett fürdőbe.
A fürdőben kis és egyre
tágasabb medencék váltották egymást. Van két
egészen magas csúszda is.
A víz hőmérséklete átlagosan 35 C fok körül van.
Az egyik medence falán
még televíziót is lehetett
nézni. Sokat fürödtünk,
szaunáztunk és a masszázst is kipróbáltuk.
Este fáradtan ültünk le a
vacsorához. Lefekvéskor
nem kellett ringatni senkit sem, hogy elaludjon.
Második napunk délelőttjén a siklósi vár bevételét terveztük. Reggeli
után el is indultunk erre
a túrára. Húsz percnyi
gyaloglás után már ott is
álltunk a várkapu előtt.
A várudvaron áthaladva
léptünk be az épületbe.
Sok termen és szobán
végighaladva ismertük
meg a különböző korok
embereinek életét, művészetét és tárgyi emlékeit.
A várban még manapság
is végeznek restaurálási
munkákat és teremren-

dezést is. Nekünk a sok
látnivaló közül a Tenkes
kapitány Panoptikuma
elnevezésű szoba tetszett
a legjobban. Sok képet
készítettünk a várról és
környékéről, s ezzel párhuzamosan megállapítást

nyert az hogy Magyarország egyik legszebb
műemlékét csodálhattuk
meg túránk során. Éppen delet ütött az óra,
amikor visszaértünk a
hotelba. Már a gyomrunk
is korgott s ezért megebé-

Izsákért Egyesület pedig az Adventi gyertyagyújtások
alkalmával összegyűjtött adományokat osztott szét a
rászoruló családok között.
Örömömmel tölt el, hogy városunkban egyre többen
figyelnek egymásra, s élnek jelzéssel Szolgálatunk felé,
ha bajba jutott embertársukról szereznek tudomást.
Az alábbiakban a bizonyára sokak által ismert Budai
család szeretné megosztani az ajándékba kapott welness hétvége élményeit.
Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

deltünk. A kajázás után
természetesen estig tartó fürdőzés következett.
Este pedig egy fantasztikus svédasztalos vacsora, ami rengeteg sokféle
ínyencséget tartalmazott.
Annyit ehettünk, amennyi csak belénk fért. A
lefekvésig még volt pár
óránk, és ezt biliárdozással és asztali teniszezéssel
töltöttük el. Ami azt illeti
a második nap is nagyszerűen sikerült.
A harmadik napon elég
korán keltünk fel. Nem
véletlenül, mert reggeli
után elpakoltuk a cuccainkat és rendet raktunk
a szobánkban. Kiköltözés
után a csomagjainkat a
portán hagytuk és még
utoljára elmentünk a
fürdőbe. Jól kicsúszdáztuk magunkat a vízben.
Az ebédet a fürdő éttermében fogyasztottuk el.
Közben szólt a mobil és
a sofőrünk hívott, hogy
készüljünk, mert hamarosan megérkezik értünk.
Össze szedtük csomagjainkat és elköszöntünk
a hotel dolgozóitól. Már
alkonyodott mire elindultunk Izsák felé.
Fantasztikus napokat

töltöttünk el Siklóson. A
hotel személyzete mindent megtett azért, hogy
minél jobban érezzük magunkat. Nagyon közvetlen
és barátságos embereket
ismertünk meg bennük.
Bár két nap még hátra volt karácsonyig, mi
úgy éreztük az az utazás
sokkal több, mint egy karácsonyi ajándék, mert ez
nem más, mint egy életre
szóló élmény, amit soha
nem feledünk el.
Hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni
az UTAZÓMAJOMNAK
és követőinek, Sörös Istvánnak (Izsák) és Balajti
Brigittának (Budapest) a
szervezésért. Hálás köszönet illeti Eczl Dávidot
(Budapest), aki díjmentesen vitt és hozott minket a saját gépkocsiján.
Benne is egy barátságos
és nagyszerű embert ismertünk meg.
Végezetül köszönet mindenkinek, aki segített és
tett ezért az ügyért. Boldog
új esztendőt kívánunk!
Jegyzi:
Budai László,
Budai Fanni,
Budai Áron, azaz a
Budai család

Évkezdő és farsangi szokások, hiedelmek, fogadalmak
A kimondott szó erejébe vetett hiten és az újév kiemelt
szerepén alapulnak napjaink újévi fogadalmai. Akárcsak az
újévi kívánságok, a fogadalmak is „megfogannak” ilyenkor,
ám legtöbben megmaradunk az elvek szintjén, gyakorlattá
csak a fogadalmak igen kis százaléka nemesül január 1.
kitüntetett helyzete ellenére is.
Első látogatóként férfit vártak az újévben, mert az hozott
szerencsét, sőt, férfi látogató esetén hím állatszaporulatra, nő esetén nőstény állatokra számítottak a következő
esztendőben. Ma is ismerős lehet az a hiedelem, hogy újév
napján semmit sem adnak ki a házból, mert akkor egész
éven át minden kimegy onnan. De egészében véve is jellemző az az elképzelés, hogy ami újévkor történik, az lesz
aztán egész évben: ezért például igyekeztek a veszekedéstől
tartózkodni, és volt, ahol úgy tartották, hogy akit ezen a
napon megvernek, azt egész esztendőben verni fogják…
De szokás volt újévkor korán reggel a kútnál mosdani,
hogy egész évben frissek legyenek, és arra is ügyeltek
egyes vidékeken, hogy nap közben ne feküdjenek le, hogy
a következő esztendőben ne az ágyban feküdjenek, vagyis
nehogy betegesek legyenek. Újévkor kerülték a kölcsönkérést is. Az aranyosvizet, vagyis a hajnalban kútból merített
szerencsehozó vizet is újév hajnalán merítették a kútról.
A bukovinai és moldvai magyarok január elsején kiseperték a házat, a szemetet pedig eltették, mert attól tartottak,
ha kidobnák, ezzel a szerencsét vetnék ki. És persze munkatilalom volt, mint ünnepnapokkor általában. Ma is ismert
a baromfihús evésének tilalma, mert a népi magyarázat
szerint az elkaparná a szerencsét. Ezzel szemben a disznó
kitúrja azt, ezért annak fogyasztása ajánlott újévkor. A
szemes termények – rizs, köles, s napjaink slágere, a lencse

– a kezdődő esztendő pénzbőségét hivatott biztosítani. Volt,
ahol tiltott volt ilyenkor a mákos étel, nehogy sok legyen a
bolha az új esztendőben, máshol pedig azért sütöttek rétest, hogy ezzel is „nyújtsák a gazdaságot”. De újévkor nem
csak az anyagi és testi jólétről lehetett „gondoskodni”: az a
fiatal lány, akit nagyon furdalt a kíváncsiság jövendő férjét
illetően, olyan nevezetű urat kapott majd, amilyen nevűt
újév reggelén először látott. Más elképzelés szerint a lány
újévre virradóra tükörrel a párnája alatt megálmodhatta
jövendőbelijét. A mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
található Lónyán viszont egykoron az volt a szokás, hogy
a kocsonya elfogyasztása után a lányok mindegyike kiválasztott egy csontot, kitette az udvarra: akiét a kutya elvitte
éjszaka, az a hiedelem szerint még abban az esztendőben
férjhez ment. S ha a férjhezmenetelnél tartunk, nem árt
megjegyeznünk, hogy valamikor farsang volt az esküvők
ideje, s ezzel el is jutottunk a farsangi időszakot megnyitó
január 6-ig, vagyis vízkeresztig.
A vízkereszt, a karácsonyi ünnepkör zárónapja és a farsang kezdőnapja. A keleti egyház ezen a napon ünnepli
Jézus születését, nyugaton a napkeleti bölcsekről, vagyis
a háromkirályokról, Jézus megkereszteléséről és első
csodatételéről való megemlékezés került előtérbe. Ezen a
napon katolikus vidékeken szokás volt a víz- és házszentelés (ételt majd húsvétkor szentelnek). A ma is gyakorolt,
bár jócskán visszaszorult házszentelés alkalmával a pap
az ajtó szemöldökfájára írja az aktuális évszámot és a háromkirályok nevének kezdőbetűit, vagy – más értelmezés
szerint – a három betű a latin áldásformula kezdőbetűit
jelenti, azaz „Christus Mansionem Benedicat – Krisztus
áldja meg e házat”.

A szentelt vizet egész évben használták: beszentelték vele
az állatokat, ittak belőle, öntötték a kútba, de megszentelték vele a gyerekágyas asszony ágyát, tettek az újszülött
fürdővizébe, meghintették vele az esküvőre induló ifjú párt,
a haldoklót és a háznál felravatalozott halottat, borogatták
vele a fejfájóst, itatták vele a beteget, valamint a rossz szellemek és vihar elűzésére is képesnek tartották. Vízkereszthez kapcsolódott a háromkirály-járás szokása és számos,
többnyire időjárásjósláshoz kapcsolódó hiedelem is.
Legtöbben vízkeresztkor bontják le a karácsonyfát, hisz
kezdődik farsang, amelyik a húsvétvasárnapot megelőző
40 napos böjt kezdetével zárul. Január 6. minden évben
vízkereszt, ám húsvét mozgó ünnep, így a farsang hossza
is változó. Idén március j-én lesz hamvazószerda, vagyis
ezt követően már nagyböjtben leszünk, így e dátum után
már nem lesz ildomos farsangi események, mulatságok
szervezése.
Természetesen farsang időszakához is számos szokás és
hiedelem kapcsolódik, ezek legtöbbje termékenységvarázsló, szerencsebiztosító jellegű. Világszerte jelmezeket,
maszkokat öltenek ilyenkor magukra a szórakozni vágyók.
Valamikor olyan zsánerfigurák voltak a jellemzőek, mint
a cigányasszony, ördög, török, vagy különböző állatmaszkokba bújtak. Mára ez a spektrum jóval szélesebb és jóval
esetlegesebb is. A szokásleírásokban még az szerepel, hogyan jártak a fonóba, tollfosztóba és disznótorba a különféle
alakoskodók, milyen dramatikus játékok voltak jellemzőek,
de gondoljunk bele: ötven év múltán a mi mai „szokásaink” kapnak helyet a kötetekben, azok az óvodai, iskolai
jelmezbálok, utcai és kultúrházas mulatságok, amelyek ma
a napi híradásokban szerepelnek.
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ÜGYELETEK
A háziorvosok ügyeleti elérhetősége
Hétfő: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Kedd: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes
Szerda: 12-16 óráig Dr. Bíró Sándor
Csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Péntek: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor
Tel.: 06-20-962-4594
A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől – csütörtökig: 16 órától
Pénteken: 13 órától
Szombat-vasárnap: 0-24 óráig
Az ügyeleti irányítás KUNSZENTMIKLÓSRÓL történik.
Telefon: 76/351-222
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

Január 18. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:40: ITV Híradó (ism.)
Január 19. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Sárfehér Napok 2016.
5. rész (ism.)
Január 25. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Megyei Krónika (ism.)
19:40: Mikulás a művelődési
házban
Január 26. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Mikulás a művelődési
házban (ism.)
Február 1. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Ovis karácsony a művelődési házban
Február 2. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Ovis karácsony a művelődési házban (ism.)
Február 7. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről (az analóg
csatornán!)
Február 8. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Közvetítés a képviselő-testület üléséről (mindkét
csatornán, felvétel)
Február 9. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: 30 év vászonnal, ecsettel (Maszlik István festőművész)

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

Február 15. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: 30 év vászonnal, ecsettel (Maszlik István festőművész)
20:00: Megyei Krónika
Február 16. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Grijnovitz Anikó és
barátai - koncert

APRÓHIRDETÉSEK
Könyvelőt és traktorost
keresünk teljes állásba! Érd.:
06-70/505-4441

Anyakönyvi Hírek

Születtek: Karácsonyi Larina – anyja neve: Mészáros Krisztina,
Máté Mira – anyja neve: Fekete Ilona, Bíró Lilien – anyja neve: Viszkók Viktória, Guba Milán – anyja neve: Bíró Kitti, Csonka Ferenc
- anyja neve: Csonka Vivien, Lantos Milán – anyja neve: Bozó Edina,
Szondy Szilárd – anyja neve: Moise Anna Mária, Szondy Szilveszter
– anyja neve: Moise Anna Mária, Rácz Manga Lelle – anyja neve: Virág Ágnes, Mihályi Maja Johanna – anyja neve: Petró Bernadett
Házasságkötés: nem történt
Meghaltak: Kiss Jánosné sz: Bús Eszter – 83 éves – Izsák, Kiskőrösi
utca 5., Mózes József – 68 éves – volt ráckevei lakos, Kátai István
– 72 éves – Izsák, Deák Ferenc utca 2., Z. Szabó Margit – 84 éves
– Izsák, Madách utca 15., Vida Jenő – 81 éves – Izsák, Nyár utca 5.,
Heiser János – 69 éves – Izsák, Nefelejcs utca 22., Dediczki Imréné
sz: Kocsis Mária „Erzsébet” – 67 éves – volt izsáki lakos, Perjési
Lászlóné sz: Gyenes Mária Erzsébet – 75 éves – Kisizsák, Reviczky
utca 26., Nagy Szabolcs – 35 éves – Izsák, Dózsa György tér 15.,
Juhász Sándor – 64 éves – Izsák, Kodály Zoltán utca 14.
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