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Új nagyharang az izsáki
katolikus templom tornyában

A katolikus templom tornyában immár négy harang lakik. középen a most szentelt és toronyba
emelt 625 kilós új nagyharang, tőle jobbra elöl az
1871-ben öntött 180 kilós, mögötte a 100 kilós kisharang, baloldalon a 300 kilós eddigi nagyharang
(két utóbbit 1922-ben öntötték)

családja szeretett leányuk,
dr. Nagy Izabella emlékére,
az Úr 2017. évében. Ferenc
pápa, Balázs kalocsai érsek,
Talapka István apátplébános idejében. Szent Erzsébet könyörögj érettünk!”
Amint arról múlt havi
számunkban már beszámoltunk, a harang előző
vasárnap érkezett Izsákra.
A város határában feldíszítették, majd ünnepi szent-

A november 12-én
Izsákra érkezett harangot a város határában díszítették fel, s
így érkezett a harangfogadó szentmisére

Az új harang mellett új
óra is került a toronyba
mise keretében fogadták a
hívek. A fogadó- és a szentelési szentmisén is nagy
tömeg vett részt.
Folytatás a 2. oldalon.

Tíz éves a közös
főtéri karácsonyvárás

Az idei advent vasárnapjainak estéin tizedik alkalommal gyúlnak fel a fények a
város adventi koszorúján.
Az elmúlt évtized alatt
sokak karácsonyvárásának
lett része a főtéri gyertyagyújtás, s Geiszt István felajánlásának köszönhetően
immár a közös Betlehemállítás. Noha kisebb tömeg
gyűlik össze estéről estére a közös koszorú köré,
mégis meghitt, bensőséges
hangulata van ezeknek az
alkalmaknak. Köszönhető-

en a közreműködőknek, az
elhangzó gondolatoknak, s
annak is, hogy ilyen sokan
érzik magukénak az eseményt. Kezdetben a Városi
Vegyeskar adott műsort,
mára már az óvodásoktól
a nyugdíjasokig minden
korosztály hoz valamit a

Czigler Németh Ferenc két
évtizedes festői jubileuma

főtéren összegyűlt karácsonyváró izsákiaknak,
meg azoknak is, akik a televízióban látják mindezt,
hiszen az ITV a kezdetek
óta felveszi és leadja a gyertyagyújtásokon készült
felvételeket.
Folytatás az 1. oldalról.

Czigler Németh Ferenc
izsáki festőművész, pályája indulásának huszadik évfordulóját ünnepli
ez évben. A kerek évfordulóra emlékezve, 20 év
- Izsák, ahol élek... címmel, hatvanöt munkáját
felvonultató retrospektív
(visszatekintő) tárlata
nyílt december 9-én a
Művelődési Házban, ahol
Mondok József polgármester köszöntötte az
ünnepeltet, gratulálva kimagasló művészi
munkásságához, egyben
megköszönve, hogy ezzel
városunk jó hírnevét is
öregbíti. Az egész es-

alábbiakban az ott elmondottakat idézem.
A kiállítóterembe lép-

ve, az első benyomásom
az volt - látva mindazt,
ami a falakra került -,

... Izsák...

tés program keretében
éneklő, zenélő, verselő és táncoló fiatalok is
köszöntötték a jubiláló
művészt. Őket és színvonalas produkcióikat
Molnárné Tóth Ibolya
ajánlotta a Művelődési
Házat zsúfolásig megtöltő közönség figyelmébe.
Ziegler Németh Ferenc
engem tisztelt meg azzal,
hogy e mérföldkőnek is
minősíthető kiállítása
megnyitóján néhány gondolatot mondjak róla és
munkásságáról. Szívesen
és örömmel vállaltam el,
hiszen egy előttünk indult és kiteljesedett pálya
két évtizedét méltathattam, egy olyan művészemberről szólhattam,
aki közülünk való. Az

hogy egy csodavilágba
csöppentem,. De egy olyan
csodavilágba, amely a mi
saját világunk, hiszen

galmaztam úgy, hogy e
szép pálya eredménye
nem csupán Ferencnek
öröm hanem valamennyiünknek, akik végig kísérhettük pályája, munkássága kibontakozását. Ez
az öröm részéről nyilván
sok munka, nemritkán
gyötrődés eredménye.
Részünkről, akik már
e munka eredményeit
láthattuk, az őszinte elismerés öröme.
Mindig jó értelemben

vett irigységgel, néztem
és nézem azokat, akik
képileg is meg tudják formálni, ábrázolni a körülöttünk lévő világot. Egyszerűen fogalmazva, jól
tudnak rajzolni, festeni.
Rögtön hozzátéve, hogy
ez így önmagában még
kevés ahhoz, hogy valakiből igazi művész váljék.
A kézügyesség mellett
szükséges egy intellektuális képesség is a valóság
olyan ábrázolására, amely
túlmutat az adott téma
szűk, hétköznapi valóságán. Képes felvillantani
annak belső tartalmát,
valamint azt, hogy az
alkotó miként látja ezt a
belső tartalmat, vagyis a

Fotó: Dudás László

Talapka István kanonok, apát plébános, Izsák
korábbi plébánosa szentelte meg az új harangot
December 19-én, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén került a toronyba
a tiszteletére felszentelt
6 mázsa 25 kilogrammos
új nagyharang, melyet – a
második világháborúba
elvitt elődjének pótlására
– Nagy Ferenc és családja
ajánlott fel, fájdalmasan
korán elhunyt Izabella
leányuk emlékére. A haFrankó János felajánlárang felirata: „Szóljon ez a
sával és kivitelezésében
harang Isten dicsőségére!
a templom díszmegviláÖntette Nagy Ferenc és
gítása is megújult

Ára: 150 Ft

...ahol élek ...

a képekről izsáki tájak,
utcák emberek köszöntek
rám, egy ihletett művész
láttatásában. Ezért is fo-

lényeget. Ezáltal válik alkotásuk valóban művészi
teljesítménnyé.
Folytatás az 1. oldalról.
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Új nagyharang az izsáki
katolikus templom
tornyában
Folytatás az 1. oldalról.
Egyedi élmény volt a harang
fogadása és szentelése is, hiszen ritkán kerül ilyenre sor.
Sok évtized sőt, évszázadok
is eltelhetnek egy-egy ilyen
esemény között. A katolikus
templom tornyában lévő legidősebb harangot 1871–ben,
majd a másik kettőt (melyek
elődjeit az első világháborúban vitték el) 1922-ben
szentelték.
November 19-ére az új harangot öntő őrbottyáni Gombos-művek munkatársai kicserélték a harangok régi
tartószerkezetét. Egyúttal a
három régi harangot leengedték a toronyból, s azok homokfúvással tisztításra kerültek.
A tartószerkezet elkészültével
a három régi harang visszakerült a helyére, s hangjukkal
köszöntötték új társuk megérkezését november 12-én. A
templom elé kitett újat pedig
november 19-én Talapka István apát plébános szentelte
meg. A szertartáson a Városi
Vegyeskar énekkel, az iskolások szavalattal közreműködtek. A református gyülekezet
részéről Nagyné Igaz Melinda
lelkész mondott áldást. Az
adományozó család nevében
Nagy Ferencné szólt: „Immár
megszentelve hamarosan a
helyére kerül templomunk
új nagyharangja. Ünnepi
szentmisénk végén a régi harangok hívására ő is megszólal. A harangok szava arra a
legszentebb áldozatra hív és
arra emlékeztet bennünket
nap mint nap, amelyben megélhetjük azt, hogy Krisztus
köztünk van, aki halálával és
feltámadásával megmutatta
nekünk az utat. Az utat, amelyet ha követünk, hozzá és az
Atyához érkezünk.
Hitünk és reményünk szerint Izabella leányunk, akinek emlékére e harangot
öntettük, már odaérkezett,
hiszen mindenben Krisztus
útját követte. Mély hittel
teli életével sokaknak, köztük nekünk a családjának is,

olyan példát mutatott, amelyet csak követni lehet, sőt
kell, hogy az ő nyomdokain
haladva találkozhassunk és
együtt lehessünk vele az Isten
országában. Mi, akik rövid
földi életének éveiben vele
lehettünk, csak köszönettel
és hálával tartozunk érte a
Teremtőnek. Valamennyi vele
együtt töltött percünk emléke
örökké a szívünkben él.
Tisztelettel és szeretettel
megköszönöm mindazok szolgálatát, akik közreműködésével elkészült, s ilyen szép ünnep keretében megszentelve,
a helyére kerül az új izsáki
nagyharang, amelyet Szent
Erzsébet tiszteletére szenteltünk, egyben az Ő közbenjárását kérve egyházközségünk
tagjai, családunk és Izabella
leányunk üdvéért. Isten áldja
meg Önöket!”
A szentelési szertartás végezetével a toronyba emelték a
harangot, majd kezdetét vette
az ünnepi szentmise, melynek
elején a család kérésére, Tetézi Lajos idézte fel röviden
Oreskóné dr. Nagy Izabella
példaadó, Isten, család és
emberszeretettől vezérelt
alakját, életútját.
A szentelést követő szerdán
a székesfehérvári Rancz Első
Magyar Toronyóragyártó Kft.
munkatársai beszerelték a harangok elektromos vezérlését
is, s ezzel befejeződtek a toronyban végzett munkálatok.
Az új harang megérkezése
előtti héten, október 26-án a
régi toronyórákat GPS-vezérlésű, tűzzománc-számlapos
újakra cserélték, mellyel egy
régen megoldásra váró gond
oldódott meg. Ezek költségeit szintén a Nagy-család
vállalta.
A szentelési szentmise végén
a három régi harang megkondulva hívta az újat, amely
válaszolt hívásukra. Jelezve,
hogy hazatért, s 2017. november 19-étől ismét négy harang
szava szólítja az élőket, és
siratja a holtakat az izsáki katolikus templom tornyában.

Két évtizedes jubileum
Folytatás az 1. oldalról.
Akik járatosak a festészet
történetében tudják, hogy a
különböző irányzatok valójában arról szóltak - persze
nagyon leegyszerűsítve -, s
azért születtek, hogy forradalmasítsák, megváltoztassák
azt az ábrázolásmódot, amelyet realizmusnak nevezünk.
Mondván, hogy valami tartalmi plusz kell. Azt is tudjuk,
hogy ezek a kezdeményezések,
stílusirányzatok meglehetősen
változó sikerrel találtak utat a
közönséghez.
Ziegler Németh Ferenc festészete, stílusa egyértelmű
elfogadásra talált. Ezt mutatja
az is, hogy eddig száz egyéni és
félszáznál több csoportos kiállításon láthatták alkotásait a
művészetkedvelők. Ausztriában, Romániában, Kínában
Németországban, Svájcban is
vannak képei.
Munkásságának szakmai
elismerését mutatja, hogy
2016-ban a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tagjai közé fogadta.
Tagja a megyei Műhely Művészeti Egyesületnek, a Magyar Alkotóművészek Szabad
Társaságának, 2014-ben a
képviselő-testület művészi
munkásságának elismeréseként Izsákért emlékéremmel
tüntette ki. Ugyanebben az
évben a megyei PRIMA DÍJRA is jelölték. 2010-ben a
DÉMÁSZ országos pályázatán
az Eredet c. képével harmadik
díjat nyert.
De hogyan is indult ez a szép
pálya? Egy 26 éves fiatalember
a 90-es évek közepe táján egy
hajdúszoboszlói nyaraláson
rácsodálkozik az ott dolgozó
portrérajzolók munkáira, s
megérik benne a gondolat,
hogy ő is grafikákat fog rajzolni. Esténként, a munka után
így is tett. Aztán úgy két évvel
később megfesti első olajképét
(ilyeneket is látott az emlékezetes hajdúszoboszlói nyaraláson), egy csendéletet. A
nagymamától kapott kedvenc
váza mellé tett egy almát, egy
paprikát, s lefestette. Ennek
a pontos időpontja is megvan,
hiszen a hátuljára ráírta a dátumot: 1997. szeptember 22.

Tíz éves a közös főtéri karácsonyvárás
Folytatás az 1. oldalról.
Amolyan igazi kis karácsonyi
ajándék minden egyes alkalom. A
közösen megélt öröm ajándéka,
ami oly ritka a rohanó és felületes világunkban!
Az idei második gyertya meggyújtásakor, az évforduló alkalmából, a kezdeményező és az
alkalmakat évről évre megszervező dr. Bozóky Imréné Mónika
mondta el gondolatait:
„Kedves Karácsonyvárók!
Szeretettel köszöntök mindenkit advent második vasárnapján.
Tíz éves az ez évi gyertyagyújtás,

ma harmincnyolcadszor gyúl ki
a fény! Az itteni adventi estéinknek az a története, hogy több
mint tíz évvel ezelőtt Marizellben
jártunk a családdal, ahol egy esti
séta során láttuk meg a város
főterén a gyönyörű, nagy adventi koszorút, egy szökőkút köré
fonva. Ekkor fogalmazódott meg
bennem a gondolat, hogy Izsáknak is kellene egy ilyen gyönyörű
adventi koszorú, és milyen szép
lenne, ha minden adventi estéből
közös ünnepet csinálnánk.
Az ötlethez első szóra csatlakozott az önkormányzat, polgár-
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mester úrnak csak egy kérdése
volt; miben tudok segíteni? Kerestem Tetézi Lajost és Attilát,
akiknek első reagálásuk az volt;
gyerünk, csináljuk! Amikor Prikkel Lacival beszéltem a tervről
első szóra azt mondta; mi ott leszünk. Nagyon jóleső érzés volt.
És jóleső érzés volt az is, hogy az
egyházak szolgálatukkal felkarolták ezeket az adventi estéket.
Jóleső érzés az is, hogy minden
évben örömmel készülnek az esti
műsorral az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub tagjai, egy-egy vasárnapi
estét elvállalva iskolánk tanulói,

Tudjuk, vannak az ember
életében kitüntetett pillanatok. Németh Ferenc életében
bizonyosan ez az egyik. Tulajdonképpen ettől kezdődik az ő
festői pályája. Szorgos kitartással tanulta a műfaj tudnivalóit. Maszlik István, GayerMóricz Róbert, Bozsó János,
Bruncsák András, Gyenes
Péter, Szappanos István, Mág
Balázs, Matteo Massagrande,
Meszlényi Attila, Gyalai Béla,
Pósa Ede, Vince László. E
kiváló művészek úgy emberi,
mint szakmai értelemben
meghatározó hatással voltak,
vannak Ferencre és munkásságára. Ahogyan ő fogalmaz
róluk, ők nemcsak kiváló
művészek, hanem jó emberek
is, ami számára igen fontos.
Mindegyiküktől sokat tanult.
Ahogy a különböző hazai és
nemzetközi alkotótáborokban,
valamint a Kecskeméti Művészeti Szabadiskolában szerzett ismeretek is hatékonyan
formálták az idők folyamán
kiforrott egyéni stílusát.
Témaválasztásában tetten
érhető a szülőföldhöz, Izsákhoz való ragaszkodása. Elkötelezettsége az itteni táj és
emberek iránt. Alkotásaiból
jól látszik, hogy kiszakíthatatlanul ide gyökerezett, mint
azok a fák, amelyek kedvelt
témáiként vissza-vissza térnek vásznain is. Az itthon és
az itt élők iránti elkötelezettség motiválja teljes egészében
művészetét. Tájban, emberben egyaránt ezek foglalkoztatják. Minden munkájában
ott a személyes élmény, a
személyes érintettség. Nem
egy fényképszerűen elkapott pillanatot látunk képein,
hanem egy hangulatot, egy
gondolatot, ami messze több a
prózai valóságnál. Különösen
erősíti mindezt az a technika,
amellyel a téma lényegére
fókuszál azzal, hogy a környezetet kicsit elnagyolva, vagy
elhomályosítva viszi vászonra. Megerősítve mindezt egy
sajátos fény-árnyék játékkal.
Művészetében a realista és az
impresszionista stílusjegyeket
ötvözi. A plein air festészet
legjobb hagyományait követi,
klasszikus elődök, Ferenc-

zy Károly és Mednyánszki
László művészete előtt tisztelegve. Színvilága és sajátos
képkivágásai alapján könnyű
azonosítani alkotásait. Saját,
megélt, valós élmények adják számára az inspirációt.
Személyes kapcsolatba kerül
témáival. Nemcsak az emberábrázolásban, hanem a tárgy
és tájábrázolásban is. A látvány egy hangulattá, érzéssé
formálódik képein, melyek a
külső szemlélőt is magukkal
ragadják. Ez a legnagyobb
erénye az ő művészetének.
Németh Ferenc csendes,
szemlélődő ember. Alkotásainak témáiban, azok kidolgozásában is ez a csendes
szemlélődés köszön vissza. A
tájat és a tárgyakat is szinte
megszemélyesíti.
Fáradhatatlan a munkában.
Egyik alapítója az 1999-ben
indult izsáki nyári festőtábornak, majd elindítója és
szervezője a 2011-ben indult
őszi alkotótábornak.
Akik valamilyen szinten figyelemmel kísérték, kísérik Németh Ferenc pályáját
nyilván egyetértenek azzal,
hogy egy gyönyörű fejlődési
ív mentén foglalható össze
az ő eddigi munkássága. Látványos jutalma ez annak a
szorgalomnak és alázatnak,
amellyel ő a festészet felé fordult. Ziegler Németh Ferenc
mára elismert művész, akinek
képeit keresik a műgyűjtők és
művészetkedvelők.
A művészet, azon belül a
képzőművészet lelket gyönyörködtető élményeket ad a
hétköznapokban, de az ünnepnapokat is szebbé varázsolja.
Ziegler Németh Ferenc e varázslat mesteri közvetítője és
megvalósítója. Két évtizedes
munkássága ékes bizonyítéka
mindennek, melynek méltatása megtisztelő volt számomra
jubileumi kiállítsa alkalmából!
Az est zárásaként az ünnepelt meghatott szavakkal
köszönte meg családjának, a
művésztársaknak, a támogatóknak, s a jelenlevőknek azt
a szeretetet, segítséget, amely
sokat segített neki pályája
húsz éve alatt.
Tetézi Lajos

tanáraikkal, a néptáncosok, a katolikus és református csoportok,
óvodások. Különösen szép az,
hogy ezeken az estéken közösségünk tagjai, izsákiak teszik széppé az ünnepet! Nincs kirakodó
vásár, nincsenek sztárok, de van
gyerekek által otthon készített
sütemény, ajándéktárgy, és van
adománygyűjtés a rászorulóknak, és van sok szép vers, dallam,
emlékezetes előadás. Ettől meghitt az este, az ünnep. Fontos
ez mindannyiunknak. S, hogy
mennyire fontos azt jól bizonyítja az a beszélgetés, amelynek
akaratlanul is fültanúja voltam
az egyik üzletben. Két hölgy

beszélgetett: „...vasárnap úgy öt
körül átmegyek hozzátok...” - a
válasz: „...ne gyere, nem leszünk
otthon, a gyertyagyújtáson vagyunk akkor!”
Köszönet mindenkinek, hogy
itt vannak! Hiszen a karácsonyváró esték legnagyobb
támogatói, biztatói és élvezői
ÖNÖK! Kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, mindenki, akik
itt vannak!
Ma az óvodások adják a műsort. Reméljük, ez is biztosíték
lehet arra, hogy ez a 10 éves
hagyomány még sokáig folytatódik. Köszönet mindenkinek
az elmúlt 10 évért!”
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Boldogság-koncert
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Táncház Izsákon
A Sárfehér Néptánc Egyesület hagyományaihoz híven idén novemberben is
megszervezte a Márton napi
táncházat. A városi programok bősége miatt egy hét
csúszással ugyan, de érdemes
volt várni rá!
Nagyon örültünk, hogy sok
táncos, azok családja, és számos érdeklődő tisztelte meg
jelenlétével a rendezvényt. A
kisebbek Frankóné Horváth

Zsúfolásig megtelt az Izsáki
Táncsics Mihály Művelődési Ház,
2017. december 10-én délután, A
SZERETET ÖSSZETART – önfejlesztő, motivációs koncerten
Bagdi Bellával és zenekarával.
Akik részt vettek a koncerten,
maguk is átélhették, hogy a
boldogság érzését sugárzó énekesnő miként ragadja magával a
közönséget. Vele együtt énekelve
maguk is részeseivé váltak az
emelkedett, pozitív életérzést
árasztó hangulatnak.
Az izsáki fellépés Izsáki Házitészta tulajdonosainak meghívására jött létre és az álló vastapssal

TETÉZI LAJOS

jutalmazott koncert végén Juhászné Cseri Ilona virágcsokorral
köszönte meg az énekesnőnek a
feledhetetlen előadást. Ismeretes,
hogy Bagdi Bella nemcsak a dalaival tanít. hanem készségfejlesztő
tréner és életvezetési tanácsadó
is. Elindítója annak a boldogságprogramnak, amely már több
mint száz klubon keresztül üzeni,
hogy a boldogságra való képességünk fejleszthető és tanulható. Az
iskolai boldogságórák ötleteket
és módszertani segítséget adnak
a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály
számára.
-fg-

Gondolom...

...sokan megtapasztalták már, ha valami
rosszat tettek, kívántak, attól a saját közérzetük is rosszá vált. Az olyan emberen, aki
állandóan ellenségeskedik, folyton valami
negatív dolgon töri a fejét, egy idő után már fizikálisan is
látható jelek mutatkoznak ettől, hiszen a folytonos negatív
viselkedés előbb-utóbb beteggé tesz. Erre bizonyára mindenki számos példát tudna idézni akár a saját környezetéből is.
Ahogy arra is, ha valami jót cselekszünk, akkor a közérzetünk is mindjárt jobb lesz. S ha netán meg is maradunk a
pozitív gondolkodásban még az egészségünk is tovább javul,
s békésebbé, nyugodtabbá válunk.
Gondolom, ilyenkor advent táján többeknek eszébe jut, hogy
milyen jó is lehetne ez az önkéntelenül is egy kis nyugalmat
hozó, de legalábbis azt sugalló alkalom arra, hogy megváltoztassuk a gondolkodásunkat. Ha most elindulhatnánk egy
olyan úton, amelyen nem a rosszat, hanem a jót keresnénk
magunkban és másokban.
Gondolom, nincs aki vitatná, hogy az az út, amelyen Jézus
a kétezer év előtti szentestén elindult, alapjaiban változtatta
meg a világot, hiszen a legpozitívabb útra, a szeretet, a békesség útjára terelgette az emberiséget. Ez az út azóta is itt
van, még akkor is, ha gyarlóságainkban igen-igen gyakran
letévedünk róla. Azzal együtt is itt az az út, ha naponta kell
szembesülnünk azzal, hogy a mai világ többsége már nemhogy le-letéved erről az útról, hanem jó része azt sem tudja,
hogy létezik ilyen út.
Gondolom, aki veszi a fáradtságot, s eltűnődik mindazon,
ami a világban történik sejti, hogy sürgősen vissza kellene találni a szeretet, a békesség útjára, mert ha nem így lesz, igen
kemény idők jönnek. A megtagadott Jézusi út helyett persze
vannak más utak, melyeken arra ösztökélik az embereket,
hogy senkire, semmire ne legyenek tekintettel, csakis saját
önös érdekeikre. Sőt legyenek ebben könyörtelenek, még
akkor is, ha jól láthatóan romlás lesz a vége. Tagadjanak meg
hitet, múltat, kultúrát, nemzetet. „Könnyűnek” mutatkozó
út ez, hiszen nem kell gondolkodni, sőt élni se nagyon, csupán
vegetálni. Az emberiség jövőjével orosz rulettet játszók egyre
nagyobb sikerrel hitetik el a rászedhetőkkel, hogy ez az az
út, amire vágynak. De őszintén tegyük fel a kérdést, gondolhatja-e épelméjű ember akár egy percre is komolyan, hogy
megtagadott hittel, múlttal, nemzettel, kultúrával bárhová
is juthatunk. Aki felelősséget érez gyermekeink, unokáink
jövőjéért, életéért, ezt az utat messzire elkerüli...

eszem-iszom-ból meríthetett
új energiát.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt az együttes 2018.
január 20-án tartandó félévzáró műsorára és az azt
követő táncházba!
További képek a www.facebook. com/sarfeherneptanc
oldalon láthatók.
SNE vezetősége

Petra vezetésével elkészíthették a hagyományos libát
- igaz, hogy csak papírból.
A Drozdovszky Dóra által
kezdeményezett játék remek
bemelegítője volt a későbbi
tánctanulásnak, mely során
Bőtös Barnabással együtt
a legbátortalanabbakat is
sikerült megmozgatniuk. A
talpalávalót a Suttyomba
zenekar húzta, melynek tag-

jai a szünetben rögtönzött
hangszerbemutatót is tartottak. Néhányan olyannyira
kedvet kaptak a mulatsághoz
– idős és fiatal egyaránt - ,
hogy „táncra adták a fejüket”
és megjelentek az együttes
következő heti próbáján is!
A kitartóak néhány új népdalt is megtanulhattak Dóri
vezetésével. Aki kifáradt, s
a „batyukban” összehordott

Együtt moccantak a gyerekekért

Immáron negyedik éve rendezi meg Bencze Erika Fitten
és egészségesen csapata a
Moccanjunk együtt! jótékonysági megmozdulásukat
az izsáki tehetséges rászoruló
gyerekek javára.
2017. december 6-án, a Mikulás naphoz kapcsolódóan,
mikulás jelmezt és más ki-

egészítőt viselő futó, bicajozó
és gőrkorizó csapat este hat
órakor az általános iskola
elöl indulva, jó hangulatban
kocogott végig a város főutcáján oda-vissza, hogy végül
a közös adventi koszorúnál,
forró tea és sütemény mellett,
kellemes társalgással zárják a
rendezvényt.

A jótékonysági célú adománygyűjtést még 2017. december 18-ig tovább folytatják. Az adományokból vásárolt, a sportolásukat elősegítő
ajándékokat Karácsony előtt
fogják eljuttatni a legrászorultabb gyerekek részére, szebbé
varázsolva az ünnepüket.
-fg-
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Az ICK átalakítása

Az Izsáki Civil Kerekasztal
(ICK) 2012-es megalakítása
óta sikerült kialakítani a civil szervezetek és a rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában szerepet
vállaló aktivisták együttműködésének gyakorlatát.
Az idei augusztus 20-i ünnepség, a Sárfehér Napok
felvonulásának megszervezése és lebonyolítása élő
példáját adta egy közösség
alkotó erejének. Az egyes
alkalmak méltó megünneplése mellett, a megvalósításban részvevők maguk is
érezhették a közösségben
végzett tevékenység felemelő hangulatát.
Az ICK székfoglalóinak
köszönhetően a programtárban folyamatosan követhető, mikor - hol - milyen
rendezvény van, továbbá
a fontosabb eseményekről
a VIRA magazinban és a
Facebook-on olvashatnak
online tudósítást, képet
kapva arról, mi zajlik városunkban.
Az öt éve eltervezett főbb
célokat a lokálpatrióta
együttműködés megvalósította, a továbblépéshez
viszont változtatások szükségesek. A legfőbb célkitűzés továbbra is a programok szervezői közötti
együttműködés erősítése, a
tervezett rendezvényekről
szóló programajánlók és az
azokról szóló tudósítások
közzététele marad, némileg
csökkentve a fórum jelleget.
Az Izsáki Civil Kerekasztalt
online hírportállá alakítjuk
át!
A Facebook-on már meg-

történt a platformváltás.
Az Izsáki Civil Kerekasztal
oldal archiválásra került,
az Izsáki Civil Fórum pedig
HIRportál Izsák néven, a
korábbiakban megszokott
tartalommal működik tovább. Fontos tudni, hogy a
Facebook működési sajátosságából következően, azoknál sem jelenik meg minden
bejegyzés, akik „követik” az
oldalt. A friss információért
célszerű gyakrabban ellátogatni a HIRportál Izsák
Facebook oldalára.
A továbbiakban az Izsáki
Civil Kerekasztal honlapja
is csak archívumként lesz elérhető. Helyette a hírportál
jellegnek jobban megfelelő
új honlap (hirportal.izsak.
hu) fog indulni előreláthatólag 2018 első felében,
ahol a programtár, kiemelt
hírek, közérdekű információk, és a közreműködők
(a korábbi székfoglalók)
elérhetőségei, egy felületen
lesznek elérhetők.
Ezzel az átalakítással Izsák
város lakossága, az Izsáki
Hírek havilap, az ITV hírműsora és képújsága, valamint az alkalmi plakátok
és szórólapok mellett, egy
állandóan elérhető internetes hírforráshoz jut.
Reméljük, hogy a napjaink
közéletét jellemző általános
visszafogottság ellenére, a
városunkban megvalósuló
jó dolgokról hírt kapva, egyre többen ismerik fel, hogy
érdemi változás csak aktív
közösségi részvétellel érhető el. (A portál logója, Makai Marianna munkája.)
Faragó Gábor

Katolikus egyházközségi
hírek
- Dec. 24. Advent IV. vasárnapján 9 órakor szentmise.
Mise után a IV. osztályos
gyermekek karácsonyi műsora. Du. 5 órakor ünnepi
szentmise Kisizsákon. Este
22 órakor karácsonyi ünnepi
szentmise
- Dec. 25. Karácsony Ünnepe
– Urunk születésének ünnepe. 7.30-kor szentmise Kisizsákon. 9 órakor ÜNNEPI
SZENTMISE Izsákon.
- Dec. 26. Karácsony második
napja – Szent István első vértanú ünnepe. 7.30-kor szentmise Kisizsákon. 9 órakor
ünnepi szentmise Izsákon.
- Dec. 27. Szent János apostol
és evangélista ünnepe. Du.

5 órakor ünnepi szentmise,
borszentelés.
- Dec. 31. Szent család vasárnapja. 9 órakor szentmise, családok megáldása. Du. 5 órakor
szentmise és hálaadás.
- 2018. jan. 1. Újév napja
- Mária Istenanya ünnepe.
7.30-kor szentmise Kisizsákon. 9 órakor ünnepi szentmise Izsákon.
Mindazok, akik szeretnék lakásukat megáldatni-megszenteltetni az új évben, Isten áldását kérni családi otthonukra, azok jelezzék a Plébánia
Hivatalban, vagy szentmisék
után a sekrestyében.
Szentmisék előjegyzését várjuk a 2018 évre.

2017. december 18.

A városi nyugdíjas klub élményekben
gazdag szép napjai
Az ötlet már korábban megszületett, de bátortalanul fogtam a megvalósításhoz. Mégis
megtettem és amikor befejeződött nagyon boldog voltam,
mert olyan élményekben volt
része a csapatnak, amit el
sem tudtam képzelni. Egy is
„túra” keretében körbejártunk néhány helyet, s amiket
ennek során láttunk röviden
úgy foglalhatjuk össze, hogy
az egy csoda.
A tésztaüzemmel kezdtük
egy hónappal korábban. Filmvetítéssel kezdték a bemutatást. Láthattuk a kezdeteket,
amikor kézzel történt a gyúrás, a metélés, a pödrés. Most
már modern gépek dolgoznak
a tojás feltöréstől egészen a
kész, szárított termék előállításáig. Sorolhatnám még
sokáig, de egyszóval: minden
művelet elbűvölő, ezt látni
kell. Szilvike fáradhatatlan
energiával, mosolyogva foglalkozott velünk órákon át.
Icuka odaadó figyelemmel,
anyai szerető gondoskodással,
vendéglátással gardírozott
bennünket, hasonlóan ahhoz,
ahogyan hosszú évek óta a
klub életét is szemmel kíséri,
segíti. Köszönetünket fejezzük ki az egész családjának,
azért, amit értünk tesznek!

Amikor újra útra keltünk,
az első állomásunk az ágasegyházi „védelmi bunker”
meglátogatása volt. Itt van
a szomszédban és mégis kevesen tudnak róla. Pedig
már több évtizede ott áll a
település közepén. Köszönet
Fazekas úrnak, hogy lehetővé
tette a látogatást. Érdekes
élmény volt.
Következő állomásunk az
izsáki pezsgőüzem volt. Itt
Fóriánné Emike fogadott bennünket és adott tájékoztatót.
A legszembetűnőbb az óriási
technikai változás, bővítés
volt, a korábbiakhoz képet.
E mellet mindenhonnan finomság, elegancia sugárzott.
A régi dolgokat muzeálisan
őrzik meg. Látványos volt a
palackozó gépsorok működése a petpalackok készítése.
Látogatásunkat egy hangulatos pezsgőkóstolóval zártuk.
Mindezekért köszönet az
Ungor fivéreknek!
Utunkat a Plastizs műanyagüzem megtekintésével folytattuk. Egy kicsi üzem udvarába
érkeztünk, de annál nagyobb
szertettel fogadott minket az
üzem tulajdonosa Losonczi
Misi. Tájékoztatást kaptunk
hogyan kezdték és hová jutotottak, miket gyártottak, gyár-

tanak. A termékek gyártását
a gyakorlatban is bemutatták.
Csodálatos idő lévén, az udvaron egy kis vendéglátásban is
részesültünk, Losonczi Misi
szeretetével és kedvességével
felajánlva. Köszönet és hála a
bemutatásért, a vendéglátásért
és azért, hogy állandóan figyelemmel kíséri tevékenységünket, s segít ha kell.
Következő állomásunk a
Biczó csárda volt. Többen
voltak a csoportban, akik
nem ismerték sem a régi,
sem a mostani formájában. A
különbség egyébként óriási.
Rengeteget bővült, fejlődött és
szépült az épületegyüttes és a
környezet is. Itt elfogyasztottuk az estebédünket. Házigazdánk pezsgővel búcsúztatott
bennünket, ezzel zárult egy
csodálatos napunk.
Köszönet minden segítőnek,
akik mindezt lehetővé tették
számunkra. Én pedig boldog
voltam, hogy egy kedves napot
szerezhettem csapatunknak.
Nagy büszkeség tölt el minket,
hogy ezek a kincsek Izsákon,
a mi településünkön vannak.
Nem kell messzire elmenni,
hogy értéket és szépet lássunk.
Köszönettel:
Árvai Istvánné
klubvezető

Irodalmi Kávéház január 26-án
1989 óta, január 22-e (Kölcsey1823-ban e napon fejezte
be a Himnuszt) a Magyar Kultúra Napja. Ehhez kapcsolódóan január 26-án, pénteken
18 órakor Irodalmi Kávéházba invitáljuk az izsáki irodalomkedvelőket, érdeklődőket.
Immár másodszor teszünk
így, hiszen tavaly igen nagy

sikerrel debütált a kezdeményezés. A Művelődési Házban,
az „Én versem” mottóval
megrendezésre kerülő programban, hasonlóan a tavalyi
alkalomhoz, izsákiak olvassák
fel, illetve mondják el egyegy kedvenc versüket, vagy
prózarészletüket. Érdeklődés
esetén a közönség soraiból

is csatlakozhatnak hozzájuk
az arra vállalkozók. Igazi
kávéházi hangulat (asztalok,
kávé, sütemény), közvetlen
irodalmi élmény, tartalmas
est vár mindazokra, akik elfogadják az invitálást. A belépés
díjtalan. Mindenkit hívunk és
várunk!
Szervezők

„Minden zenél, rezdít míg neszez,
Szentkarácsonyi üzenetem ez!”

Vázlat a boldogságról
Elindulok vékony fényéren
a csendes karácsonyi éjben
szürke homályokon áthatok,
mögöttem bolygók, és csillagok.
Tudom, most éppen engem várnak
bugyraiban a sárvilágnak
s borzol a vad decemberi szél,
ti vártatok, hát eljöttem én!
Ajtókon szűrődik a lárma
e sivár korszak földterén.
Nézek a villanydíszes éjbe,
hiányoknak üres terébe,
feltárulnak homályos foltok,
itt, nem lehet az ember boldog!
Az éden kulcsa már elveszett,
kulcs helyett örömöket keres.
Olcsó a vágyak luxus fénytere,

mily szomorú az ember szeme!
Keres! Azt se tudja mit keres,
szeret tán, de messziről szeret!
Nem tudja, hogy engemet keres!
Elfeledte azt is, ki vagyok,
ki tart ma velem születésnapot?
Én, ma éjjel, mindenkihez jöttem.
Csillag?- Az nem jár most fölöttem.
De jer közel! Látod? Sugárzom,
túl korokon, seben, halálon.
Kezemben tartom mind, amit keressz,
Ismétlem újra, hogy: szeress! Szeress!
Hideg szívedben meggyújtom a lángot,
Vagyok, és leszek a te boldogságod!
Magyar Gyuláné
2017 Karácsonyán
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A remény ünnepe – Isten irántunk
tanúsított szeretetének ünnepe
Várakozó és vágyakozó szívvel reményekkel
érkeztünk meg az Ünnep kapujába.
Be akarunk lépni, a részévé akarunk válni
az Isten ajándékozó végtelen szeretetének.
Felkészítettük szívünket–lelkünket arra hogy
befogadjuk Jézust?
Mi a karácsony varázsa és szépsége? Túl
a karácsonyfa csillogásán, a kapott és adott
ajándékokon és a dúsan terített asztalokon
az, hogy karácsonykor egy titokzatos utazást
teszünk meg.
Útra kelünk és a lélek útján elzarándokolunk régi, szép karácsonyokba. Látjuk magunkat mint kisgyermeket, aki táguló szemmel nézi csodálja a karácsonyfa csillogását, a
gyertyák sejtelmes lobogását, a csillagszórók
sziporkázását.
Boldogan vesszük kezünkbe újra a hajdan
kapott ajándékot, amelyet már ’rég elveszettnek hittünk. Látjuk magunkat újra gyermekként testvéreink körében. Látjuk szüleinket
még fiatalon és boldogan, akiknek az öröme a
mi örömünk volt. Minden karácsonykor újra
álmodjuk a régi szép, elmúlt karácsonyokat;
amikor még minden jó volt, amikor a világ
szépnek és az élet egyszerűnek és ígéretesnek
látszott. Karácsony egyik csodája az, hogy
elvezet bennünket a múltunkba.
Az a gyermekkori ház, az a szülői otthon,
azok a boldog karácsonyok már nincsenek
többé – elborították a múlt fekete vizei – és
mégis azok a régi karácsonyok megvannak,
mert bennünk élnek s mindig is élni fognak!
Karácsonykor ebbe a régi emlék-otthonba
zarándokolunk, visszaszállva az időben,
gyermekké lévén megint, s ezzel együtt
megint békésnek, boldognak és örvendezőnek
érezzük magunkat – mint a vándor, ki hosszú
bolyongás után végre hazatalált.
Az ünnep hangulata megdobogtatja a
szíveket, megszólítja a lelkeket. Jobban
odafigyelünk egymásra, miközben arra gondolunk, mit nyújthatnánk szeretteinknek, és
mindazoknak, akik fontosak a számunkra.
Ez a mi legfőbb, mondhatjuk legemberibb
értékünk.
Egymás felé fordulunk és átgondoljuk, mit
cselekedtünk helytelenül, és ezen miként
változtathatunk. Most, amikor ismét nehéz
helyzet előtt állunk, és amikor szinte összezavarodni látszik körülöttünk a világ, a legtisztább emberi érzésekre van szükség, és egyre
nagyobb szüksége minden egyes embernek.
Csak úgy tudunk túljutni a nehézségeken,
ha elindulunk egymás felé, és segítő kezet
nyújtunk embertársainknak.
Sok embernek ez a múltba való boldog zarándokút jelenti a karácsonyt.
Vannak azonban, akik tovább mennek vissza a múltba, és lélekben elzarándokolnak
az első karácsony helyszínére: Betlehembe.
Az ünnep békés és meghitt perceiben felrajzolódik előttük a betlehemi jelenet. Látják a
vendégfogadót, a szent szülőket, a jászolba
fektetett kisded Jézust, a szelíden éjszakázó
állatokat. Látják a betlehemi csillag fényét,
hallják az angyalok. Énekét. A pásztorok
előttük érkeznek meg, hogy elsőként lássák
meg a világ Megváltóját, akit aztán oly’ sokan
vágyódnak látni.
Feltűnnek a messzeségből a csillag fényét
követő keleti bölcsek, a Három Királyok,
akiknek első dolga, hogy leborulva imádják
a megszületett Isten Fiát – elsőként az előtte
majdan leboruló embermilliók közül.
Aztán átadják az ajándékaikat: aranyat,
tömjént és mirhát. Látják a gyermekben a
megígért Messiást, a Názáreti Jézusban a
Krisztust, a Isten egyszülött Fiát.
Valamit megéreznek a Betlehembe zarándoklók abból a csodábó1, amelyet János
evangéliuma így fejez ki: „Az Ige testté lett!”
(Jn. 1:14).
A betlehemi gyermekben Isten ígéretei

öltöttek materiális formát: bűnbocsánata,
kegyelme, emberekhez lehajló szeretete.
Boldog az, aki karácsonykor lélekben Betlehemben jár!
Mindezeken a nosztalgikus-romantikus
érzelmeken túl, karácsony mégis csak ott
lesz valósággá, ha valaki a jelenben, a mában
találja meg a Megváltót!
Krisztus nemcsak egy múltba zárt emlék,
hanem élő valóság: feltámadott, s Istennek
jobbján ül, onnan lészen eljövendő – mondja
az Apostoli Hitvallás.
Karácsony útja a jövő felé is vezet! Hiszen az
övéi az ő második eljövetelét – visszajövetelét
várják.
Azt az időt, amikor megjelenik és helyreállítja Isten szuverenitását ebben a világban.
Ez az eljövendő Krisztus már most jelen van
titokzatos módon az Egyház igehirdetésében,
a szentségekben, jelen van Szentlelke által az
Egyházban, a hívek közösségében és hit által
él a hívek szívében! Ezért karácsony nagy alkalom az élő Krisztussal való találkozásra!
Csak azok látják meg a világot a maga valóságában, akiknek a szemét tisztára mosták
a könnyek.
Karácsony közeledtével, ebben a rohanó
világunkban megállunk egy-egy pillanatra,
és számvetést készítünk az elmúlt évről, vagy
éppen talán az egész életünkről.
Felidézzük a legszebb pillanatokat. Azt
a sok szépet és jót, melyet elraktároztunk
magunkban, amely jót tett a lelkünknek, és
amelyre szívesen gondolunk. Visszaidézzük,
hogy ebből meríthessünk erőt az újesztendőben, és az elkövetkezendő időszakban is.
Karácsonykor a keresztény világ Jézus születésére emlékezik. Az Adventtel megkezdődik
az új egyházi év. A sötétség megszűnésének
reményével őszinte, tiszta szívvel várjuk a
Világ Világosságának az eljövetelét.
Legyen az alábbi ima mindenki számára egy
személyes gondolat egy belső fohász, amely
elindít egy Isten felé vezető úton.

Karácsonyi ima

Te, ha este van, nyugovóra térsz
Tető helyett, feletted a csillagos ég
Ha a fejed ott hajtod le, ahol éred
Akkor én, imádkozok érted
Kivert kutya behúzott farokkal
Útszélen lapul, éhes korgó gyomorral
Végtelen hűségét senki sem kérte
De én azért imádkozok érte
Koldus, szegényen ül az utcasarkon
Kezét kinyújtja, arcán szomorú remény
Elfordulnak a fejek, nem veszik észre
De én, ha tudok, mondok egy imát érte
Barátok, kik néha cserbenhagytok
Rátok nem orrolok, rátok nem haragszok
Barátságunkért ti semmit sem tettetek
De azért én mégis imádkozok értetek
Hajléktalannak adj menedéket
Éhező kutyának egy kis eleséget
Koldusnak kezébe tégy alamizsnát
Barátaidnak bocsásd minden hibáját
Költözzön béke háborgó szívedbe
Mert ma van karácsony szent estje
Ha megbékélsz, beismered te is hibádat
Akkor a Jóisten meghallgatja az imádat
Kívánom, hogy minden ember érezze meg
Isten szeretetét és közelségét, szívében és
életében! A Karácsony öröme töltse be otthonaikat, életüket és mindazokat, akik fontosak
életükben.
Bajkó Zoltán plébános
Az egyházközségi hírek a 4. oldalon
olvashatók

Református múltunk 96.
„1825. november 14-én Romana
Catholica nemes Bakó Verona, a helybeli prédikátornál, Ladányi István,
helybeli plébános úr utasítása után,
jelentést és panaszt tett az eránt: hogy
jóllehet Kozma János református ifjú,
a nevezett személyt kétszer teréhbe
(sic!) ejtette, és neki erős esküvések
s borzasztó átkok alatt fogadást tett,
hogy magának feleségül elveszi: még
is magát esküvése megfogadása ellen
mással lekötelezte, s a tőle származott
gyermekekről semmit tudni nem akar;
- kérte továbbá a prédikátort: hogy
mivel ő; így lévén a dolog, a nevezett
ifjúhoz férjhez menni éppen nem
kívánna: legalább a tőle származott
nyomorult gyermek sorsa könnyebbítésére, a prédikátor valami segedelmet
eszközölne.
A prédikátor az ifjat hívatván s
minden oldalról kihallgatván, az ifjú
ajánlása után, a panasztevőt, illyen
egyező írás mellett botsátotta el, mellyet a jövendőkre nézve ide feljegyezni
jónak tetszett és hasznosnak:
Alól írt, minek utána vélekedésem szerint Kozma Jánostól két ízben teréhbe
estem, és ezen kétszeri terhességből
származott, született, s most is élő
gyermekek sorsa könnyebbítése végett,
a nevezett ifjútól adandó valamelly se-

gedelem kieszközlése eránt, a helybeli
izsáki kálvinista ekklésia prédikátorát
tiszteletes Váradi István urat megkerestem va.; adom tudtokra azoknak,
akiknek illik: hogy már említett Kozma
János ifjú 18Wftbéli önkényes (értsd:
önkéntes – N.Á.) ajánlásával, tellyesen
és tökélletesen megelégszek; és hogy
többé soha legkisebb keresetet is, sem
a könyörületesség után, sem más akármelly után és módon nem próbálok;
főképpen pedig, hogy Kozma János
mátkáját, s majd feleségét, semmi
némű bosszúval s keserűséggel, mint
mátkája s majd férje bűnétől ártatlan,
s tiszta személyt nem illetem; magát is
pedig Kozma Jánost ezen túl mindentől
a mi közte és felesége közt, …lenséget
okozhatna, annyival inkább maga után
valamelly formán … vonhatna, nem
illetem: arról adtam ezen saját kezem
kereszt vonásával megerősített kötelező levelemet. Izsák, Nov.25-kén 1825.
Én előttem: Váradi István prédikátornak, Bakó Verona saját kezem
vonása,
Én előttem: Kis György autor mk.,
Én előttem: Horváth Péter mpr.
előljáró”
(P.IV.: 105.ol.)
közli: Nagy Árpád

A múlandóság pergése, és az emberi gyarlóság nem ismer különbséget hétköznapi és ünnepnapi témák között. Így eshetett ez az egyházfegyelmi ügy éppen az
Úr 2017. esztendejének várakozási idejére. Emlékeztessenek a fentiek minket
arra, hogy milyen hosszútűrő a mi Urunk és szabadítónk, ha lassan immár
kétszáz éve így tetézzük a magunk és utódaink bajait… Isten népe pedig ilyen
„ügyintézéses” erőtlenséggel tud(-ott) csak közreműködni ilyen „sósesőjű sírást”
termő emberi sorsokban…
Kérjük a bűnöket megbocsátó és eltörlő Istent, hogy adjon erőt nekünk ahhoz,
hogy a látszat- és műkedvelő keresztyénségnél többre jussunk Karácsonyban: az
örök Élet erejére, örömére!
-na-

Gyülekezeti hírek
- december 24-én (vasárnap), 15 órakor: gyermekek Karácsonya a templomban
- december 25-26-án, 10 óra: ünnepi istentiszteletek. Délutáni istentisztelet
nincs!
- december 25-én (hétfő), 13.30-kor: karácsonyi istentisztelet Kisizsákon az
ökumenikus kápolnában
- december 31-én: 10.00: istentisztelet; 16.00: Óévi istentisztelet.
- január 1-én (hétfő), 10.00: Újévi istentisztelet
- 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet az ökumenikus kápolnában
Mindenkit szeretettel várunk !
Kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartói járulékaikat, sírhely
megváltásaikat ne mulasszák el rendezni! Csak azoknak tudunk díjainkból
kedvezményt biztosítani, akik rendszeres egyháztagjaink; a közös teherviselésből kiveszik részüket. Köszönjük!
Minden Krisztust hívő, jóakaratú embernek áldott Karácsonyt és Újesztendőt kívánunk !
Isten, áldd meg a magyart!

IKEM hírek
- január 1-jén (hétfő), 15.00 órakor koszorút helyezünk el a Bocskay emlékkopjafánál, Bocskay István fejedelem születésének 461. évfordulóján.
Szeretettel várunk minden megemlékezni szándékozót!
„Vándor székely reménységét, Jézus áldd meg Erdély földjét!”

IZSÁKI Hírek

. oldal

Elfogadás és ellenállás
A teljes tapasztalatlanság, a
butaság , de az érzéketlenség
is, amik miatt nem alakulhat
ki egy természetes önvédelem.
Sok kisgyermek jut halálos veszedelembe esztelen cselekedete
miatt. Értékeink felismerése
után már kialakul a magunkra
való vigyázás, mert nyilvánvalóvá válik, hogy van mit megvédenünk. /Sokkal nyitottabbnak
kellene lennünk a környezetünk
felé, és sokkal vigyázóbban kellene szemlélnünk a körülöttünk
végbemenő történéseket!/ Ez
a bevezető gondolat rámutat
pillanatnyi vallási és politikai
helyzetünk nagy kérdésére sőt,
kérdéseire: Van-e mit elfogadnunk az ajándékozó SZERETET
nagy ünnepén, és van-e mit
megvédenünk az európaiságunkat átszervezni akaró igyekezettel szemben? Az egyik, az első
lelki, szellemi ügy. Énekeljük
még mindig sokan: „Szívembe
jöjj, ó áldott Jézus!” Ünnepeljük
díszesen – színből, vagy hittel,
- az emberiséget bűneiből megszabadítani jött Krisztust, aki a
világ népességének legnagyobb
része számára legfeljebb egy
„próféta” csupán, … A másik
kemény gazdasági és politikai
ügy. Van hazánk, – igaz, hogy
már nagyon keverten, de – van
magyar népünk, vannak történelmi küzdelmeink és munkás
erőfeszítéseink révén eredményeink.
E kettő, el nem választható
témában kell döntenünk, például: kell-e a Teremtő Istennek
a megváltó Jézusban adott első
karácsonyi ajándéka? E kérdés
igenlése határozza meg a másik
üggyel kapcsolatos válaszunkat
arra, hogy kell-e szép magyar
nyelvünk, kellenek-e még a
kicsivé nyirbált kis hazánk kies
tájai, kellenek-e a történelem
hősi eseményeinek eredményei
és tanulságai? - Mert ha minden felvetődött kérdésre az a
válaszunk, hogy nem érdekel!
– akkor teljesen felesleges a
gyermekek hittan oktatása, a
történelmi évfordulók ünneplése, de a befejezett nemzeti
konzultáció is! /Más, nyugati
népeknél a nemzet és a haza fogalmak már régen értéktelenné
váltak, és ez a „romlás” másokra is hatással van. Ennek igazolásaként egy Németországban
felnevelkedett magyar család
serdülő lányát a nagymamája
tájékoztatta hazalátogatásakor
tett magyar országi kirándulásaik kapcsán a trianoni nagy
veszteségeinkről, - amire csak
az volt az unoka válasza: „Hát
aztán …?”/ Az egy nemzethez
tartozás áldásainak semmibe
vétele mellett az egyén romlása
is dívik nyugaton, - de újabb hír
szerint – Ausztráliában is! – a
szabadjára engedett „szabad”
gondolkodás és a nemiség megtagadása által: „Majd eldöntöd
– kedved szerint,- hogy fiú
vagy-e, vagy lány, vagy valami
köztes-lény!”
Nem csak hivatásom kapcsán,
de a reformáció 500. éves év-

fordulójára emlékezve is újra
tanulmányozásra került - egyesek részéről munkálkodását
negatívan értékelt reformátor,
- Kálvin János néhány írása,
amelyekben megjelenik egyegy nép hazájával és a világban
lévő országokkal kapcsolatos
hittétel, amely alapon igenis összetartozik a hit és a „poliszi”,
politikai elfogadás. Néhány
idézet munkáiból: „Mert az, aki
azért jött, hogy mindnyájunkat
a menyek országába hívjon
és minket annak részeseivé
tegyen, nem akarta eltörölni a
földi országokat, sőt Ő és az ő
ereje tartja fenn azokat.” …”Bizonyos, hogy ennek a világnak
összes országai Krisztus erején
és jóvoltán alapulnak.” … „Mit
akarunk ennél többet: Jézus
Krisztus nem király a maga személyében /földi értelemben/, de
ő a védnöke az összes országoknak, amint hogy Ő alapította és
állította be azokat.” /Institutio
IV. 20. Római levél 13. részének
magyarázatában./
Már most, ha a keresztyén hit
szerzőjétől és ajándékozójától
megerősítést kaptunk országunknak, országunk vezetőinek és nemzetünknek Istentől
rendelt és segített állapotával
kapcsolatos meggyőződésünket
illetően, akkor kötelességünk
minden minket rombolni akaró szándék ellen fellépnünk,
ugyanis minden e rendet megzavarni akaró indulat a rendetlenséget és pusztulásunkat
készíti elő, ezért a Teremtő
által megtervezett és jóváhagyott rendet megváltoztatni
akaró szándék ellenállást szül
a hazáját szerető nép minden
tagjában.
Önmagunk értékeinek, lehetőségeinek és gazdagságának
hálaadással történő felmérése
után szellemi és lelki vakság
lenne a világban lévő azon erők
fel nem ismerése, amelyek veszélyeztetik boldogságunkat,
békénket, szabadságunkat, sőt,
létünket! Az ellenállási harc
indítója az éberség által megszületett felismerés. Fontos,
hogy okosan, reálisan értékelve
a körülöttünk lévő folyamatokat
pontosan meg tudjuk határozni,
mi az ami ellen nem csak fel kell
emeljük szavunkat, de harcolni
is szükséges. A védelem és
ellenállás fokozatait világosan
kell látnunk. Először a támadó
tudomására kell hozni azt, hogy
lelepleződött terve előttünk
és nem vagyunk ostobák. A
második lépés értékeinknek
magunk és mások számára is
hasznos voltának bizonyítása.
A harmadik lépés pedig a nem
csak szóban, de tettekben is
történő tiltakozás. Ez utóbbi
esetben az ellenfél – képességeinket meghaladó erejét látva,
- szükséges kérnünk annak a
segítségét akit Kálvin az országok védelmezőjeként nevez
meg írásaiban. /Amikor Kádár
János pártfőtitkár az 1970-es
években, Antall József miniszterelnök az 1980-as években és

Csurka István közíró-politikus
az 1990-es években figyelmeztetett az Európát rombolni
kész tervekre, - és erre senki
nem figyelt komolyan, - majdnem úgy van, mintha már késő
lenne, - csak a végveszélyben
lévőnek szóló felszólítás vált
időszerűvé: IMÁDKOZZ!/ Ezen
a ponton kell felszólítani újra
magyarságunkat a hazáért, a
vezetőinkért, a népünkért való
áldozatos, harcos imádkozásra!
Van imádságot meghallgató
Isten!
Mostani helyzetünkben fel
kell mérnünk, hogy kit és mit
akarunk megvédeni és kinek a
segítségével? Biztonságunk,
nyugalmunk és békességünk
az első. Nem szeretnénk, ha
szabad bejárás lenne hazánkba,
- mint volt két évvel ezelőtt,és éjszakánként zörgetnének
ránk, vagy bármely napszakban
rabolnák kertjeinket! Lelki
és vallásos meggyőződésünk
is védelemre szorul, hiszen
nyugaton már – gyáván megalkudva,- a kereszt motívum
használata és a karácsonyfa állítás is kockázatos lett! Vallom,
hogy különbség van a látogató,
- aki váratlanul jön el hozzánk,
a vendég, - akit meghívunk, és a
besurranó között. Keresztyéni
mivoltunkból eredően tudnunk
kell, hogy a bajban lévőket segíteni kötelességünk, de kérje
a segítséget aki támogatásra
szorul! Kinek a segítségével
teljesíthetjük a védekezés és a
segítés feladatát? Nyilván, annak a segítségével aki isteni hatalmával nem csak megvédeni
tud a megmaradás érdekében,
de bölcsességet is ad a szeretetteljes segítés gyakorlásához. Pál
apostol így tanít a II. Korinthus
8:12,.. versekben: „Mert ha
megvan a készség, az aszerint
kedves, amije kinek-kinek van,
nem aszerint, amije nincs.
Ugyanis azért, hogy másoknak
könnyebbségük legyen, nektek
ne legyen nyomorúságtok.
Ellenben az egyenlőségeknek
megfelelően a mostani időben
a ti fölöslegetek pótolja azok
hiányát, hogy máskor azok
fölöslege is pótolja majd a ti
hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen,…” Kétezer évvel
ezelőtt az ilyen módon segítők
összegyűjtötték adományukat,
és ELKÜLDTÉK a távolban
lévőknek, nem pedig meghívták őket! Ez a kidolgozott
segítési mód csak szeretet által
működtethető, ártani akaró,
titkos szándékkal nem! Az új
kor népvándorlásának elindító
ereje ártó szándékú, és álnokul
ehhez várja, - sőt, követeli! - az
áldozatos segítséget!
…Ha politikai magatartásunkban - nemtörődömségünk
miatt - megszorított helyzetbe
jutottunk, ne hagyjuk „kihasználatlanul” – a kegyelemből
mindig rendelkezésre álló - segítség-kérési lehetőséget!
Izsák, 2017-12-11.
Bérces Lajos
önkorm. képviselő

2017. december 18.

Közvilágítási korszerűsítés

Korszerű, energiatakarékos eszközökre cserélteti az
önkormányzat az utcai közvilágítás lámpaparkját. A
régi lámpatestek kicserélése
a napokban megkezdődött,

s várhatóan karácsonyra a
város egész területén az új
fényforrások világítják meg az
utcákat. A beruházás költsége
a jelentős energiadíj megtakarításból térül meg.

Újra nyitva a
„RÉGI MOZI” helyén a
KÍNAI ÁRUHÁZ!
Megújult árukészlettel várjuk
vásárlóinkat.
Minden 10.000 Ft-os vásárlás után
1000 Ft visszajár.
Nyitva tartás:
H-P: 8.30 – 17,30-ig
Sz: 8 - 12-ig
Advent vasárnapjain
8-12-ig tartunk nyitva.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
KOVÁCS IMRÉNÉ
temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
ZETKÓ GYÖRGY
temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.
A gyászoló család

2017. december 18.

Önkormányzati hírek

IZSÁKI Hírek

Izsák város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterve szerinti soros ülését
2017. november 28-án tartotta. Napirend előtt a testület elfogadta a „Jelentés a lejárt
határidejű testületi határozatok végrehajtásáról„ szóló polgármesteri előterjesztést és
jóváhagyta a benne szereplő 18 határozat kapcsán tett intézkedéseket.
Első napirendi pontként tárgyalta meg az „Önkormányzati rendeletek kötelező
felülvizsgálata a megváltozott jogszabályi környezetben” című jegyzői előterjesztést.
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.4.) önkormányzati rendelet 37.§ (1) bekezdésének második mondata szerint: „A jegyző gondoskodik az önkormányzati rendeletek kétévenkénti felülvizsgálatának előkészítéséről.” A
leírtak helyi szinten ismétlik meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21-22.§
-aiban foglaltakat, melyek előírják a jogrendszer folyamatos felülvizsgálatát és ennek
kötelezettje a helyi önkormányzati rendeletek tekintetében a jegyző. A felülvizsgálat
két eszköze az utólagos hatásvizsgálat, illetve az ennek tapasztalataira is figyelemmel
végzett dereguláció. A tartalmi és formai dereguláció segítségével biztosítható a helyi
joganyag átláthatósága, mely a jogbiztonság érvényesülésének egyik alapvető sarkköve. Ennek megfelelően 35 alap és 8 módosító rendelet felülvizsgálatát végeztem el
2009. február 4. napjától 2017. november 17. napjáig bezárólag. Az előterjesztést és a
kapcsolódó jogalkotási ütemtervet a testület elfogadta.
„Az iparűzési adóról szóló 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítása„ szerepelt második napirendi pontként, mivel a jogszabályi környezet, elsősorban az
EU. irányelvei és közleményei módosultak. A helyi adókról szóló törvény szerinti
adóintézkedés vonatkozásában akkor nem kell az uniós állami támogatási szabályokat
alkalmazni, ha a támogatásban részesített tevékenységek más tagállamok piacaira és
fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorolnak, tehát nem érintik a tagállamok
közti kereskedelmet. Egy esetleges bizottsági vizsgálat során ezért azt kell bizonyítani
(és ezért az adóintézkedés élettartama során dokumentálni) hogy az adóintézkedés
keretében támogatott tevékenységekből megvalósuló szolgáltatásokat elsősorban magyar állampolgárok veszik igénybe. Ebben az esetben az önkormányzat helyi iparűzési
adórendeletében a csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó szabályok
szerepeltetése 2017. január 1-jétől nem szükséges.
Harmadik napirendi pontként szerepel „A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása”. Az Országgyűlés 2017. szeptember 19-i
ülésnapján fogadta el a 2017. évi CV. törvényt a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról. A törvénymódosítás
értelmében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénnyel, valamint
a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Korm. rendelettel összhangban a
településkép védelméről szóló törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az önkormányzatnak a településképei rendelet megalkotásáig módosítania
kell vagy meg kell alkotnia:
- a reklámok, reklámhordozók (és cégérek) elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendeletet, és
- a reklámok, reklámhordozók (és cégérek) elhelyezésére vonatkozóan a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet teljes szövege
mellékletként közzétételre kerül.
Negyedik napirendi pontként került megtárgyalásra a 2018. évi költségvetési koncepció. Ennek elkészítését jogszabály már nem írja elő, de folytatjuk a korábbi évek
gyakorlatát, mely szerint előzetesen számba vesszük a várható bevételeket, bemutatjuk az állami támogatásokhoz kapcsolódó felhasználási célokat és tervezzük azokat
a fejlesztési kiadásokat, melyek saját forrásból biztosíthatók. A koncepció az alábbi
előirányzatokkal került elfogadásra:
- A 2018. évi költségvetés tervezett bevételi főelőirányzata:
555.678.000 Ft
- A 2018. évi költségvetés tervezett kiadási főelőirányzata:
555.678.000 Ft
- ebből: Működési kiadások főösszege:
497.228.000 Ft
a) személyi jellegű kiadások:
216.403.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
43.515.000 Ft
c) dologi kiadások
182.469.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 	39.914.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
14.927.000 Ft
Fejlesztési kiadások főösszege:
58.450.000 Ft
Létszám: 65 fő
A költségvetési koncepció a TOP pályázatokat és a közfoglalkoztatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat nem tartalmazza, mivel azokhoz önerő biztosítása nem
szükséges.
Az ötödik napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület a 2018. évi munkatervét,
melyben 10 ülés megtartása szerepel. Az előterjesztést a testület elfogadta. A testület
döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról, melynek keretében 15 hallgató részére biztosít havi 4.000 Ft támogatást, amit az állam
ugyanekkora összeggel egészít ki. A támogatás pályázat útján 10 hónapra nyerhető
el.
Ismételten téma volt a Duna–Tisza-közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás ügye, mivel a korábbi társulási megállapodást módosítani
kellett a négy új tag csatlakozása és a szervezeti változások miatt. Az előterjesztést a
Képviselő-testület elfogadta.
Nyolcadik napirendi pontként került módosításra a 2017. évi közbeszerzési terv.
A korábbi terv kiegészült Izsák Város LED közvilágításával, melynek nettó összege
66.003.080 Ft. Az előző évek gyakorlata alapján a Képviselő-testület döntött a 2018. évi
folyószámla hitelkeret összegéről. Ez az előző két évhez hasonlóan 10 millió forintban
került meghatározásra.
Az egyebek napirendi pont keretében ismertettem a Képviselő-testület zárt ülésein
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hozott határozatok rendelkező részét, mivel ezt a kötelezettséget jogszabály rögzíti.
Ezek után felolvastam egy izsáki lakos Képviselő-testülethez címzett beadványát és a
Magyar Kincstár kapcsolódó levelét, mely szerint az Önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült 78.000.000 Ft összegben. Ennek segítségével az Önkormányzat rendezni tudja a Szegedi Ítélőtábla által elrendelt fizetési kötelezettségét,
mely a szennyvízrendszer kiépítésével kapcsolatban keletkezett több mint 15 éve.
Mondok József polgármester úr a nyílt ülés végén az alábbi tájékoztatást adta:
- Október 5-9-ig 50 fős delegáció utazott Strullendorfba, köszönetét fejezi ki Sörösné
Boldoczki Tímeának, aki ellátta a szervezési és a csoportvezetési feladatokat,
- jövőre nem szeretnénk Sárfehér Napot tartani, hanem a majálist egy sportrendezvénnyel kötjük össze, melyre strullendorfi fiatalok is jönnének,
- az INNOTERV kamatterhével kapcsolatosan a pályázatuk sikeres lett,
- az 1956-os megemlékezés szervezéséért és közreműködéséért köszönetet mondott
Bérces Lajosnak és Máté Sándor szabadszállási lelkésznek,
- a régi könyvtár átköltözött az új iskolába, a megüresedett helyet szeretné használatra
megkapni a Tegyünk Izsákért Egyesület, az Izsáki Sárfehér Néptánc Egyesület és az
Izsáki Cserkészcsapat,
- Kun utcai lakosok kérelmére útfelújítást szeretnénk megvalósítani, 16 személy
aláírásával érkezett a beadvány,
- október 15-én távlovas verseny került megrendezésre Izsákon, mely megvalósulásáért
köszönetet mondott Turcsán Istvánnak,
- Bényi Jánosné ingatlanát sikerült az önkormányzatnak megvásárolnia, mely a
piaccsarnok beruházása kapcsán parkolóként fog szolgálni,
- a Rigó Bt. sorsával kapcsolatos kérdés rendeződött, aláírásra került egy megállapodás,
2018. január 1-től dr. Kovács Nóra látja el a helyettesítést,
- Bajkó Zoltán plébános kéri, hogy a Béke utca elnevezése Marosi Izidor utca legyen,
ezt az áprilisi választások után tudják megtenni.
- Az Adventi rendezvények december 3-án, 10-én és 17-én kerülnek megrendezésre.
A zárt ülésen egyetlen napirendi pont szerepelt, melyben Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete „Izsák Város közvilágításának LED rendszerű korszerűsítése”
munkák elvégzésére a közbeszerzési eljárás zárásaként a Watt – Erősáramú Tervező,
Szerelő és Szolgáltató Kft. (7627. Pécs, Pósa Lajos utca 15.) árajánlatát fogadta el és
elrendelte a döntés közzétételét. Felhatalmazta a polgármestert a döntés közzétételére.
A munkák 2017. december 11-én kezdődnek el és várhatóan még ebben a hónapban
befejeződnek.
Tisztelt Izsákiak! Megköszönöm egész évi figyelmüket, a Hivatal és részemre nyújtott
segítségüket és mindenkinek, Izsák város lakosságának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újesztendőt kívánok.
Tisztelettel és köszönettel: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Az iparűzési adóról szóló
1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és a 39/C.§
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban
– továbbá a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája által kiadott
állásfoglalása és Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014.(VI.4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2.pontjában foglaltak alapján a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1.§
(1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének az iparűzési adóról szóló 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete 2.§-a,.
a 5.§ -a,. 6.§-a és a rendelet 1. és 2 számú mellékletei hatályukat vesztik.
I z s á k, 2017. november 28.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme érdekében a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
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1. A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) E rendelet célja Izsák város településképének védelme érdekében a település területén
elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai feltételeinek, valamint
elhelyezésük módjának szabályozása.
(2) E rendelet hatálya Izsák Város közigazgatási területén a közterületen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló,
valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló
ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepét is –, aki Izsák Városában a (2) bekezdésben meghatározott
helyen reklámot tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot,
reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek
mérete hozzávetőlegesen 118 cm x 175 cm és hozzávetőlegesen 2 négyzetméter látható,
papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72”-90” képátlójú, 16:9 arányú,
álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik;
b) CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 métertől 3,5 métermagasságú két lábon álló
berendezés, amelynek mérete 7-9 négyzetméter, látható, papír- (vagy fólia-)alapú, nem
ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által
megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik;
c) funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy
más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó
lakossági igények kielégítésére szolgál;
d) információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, valamint a
CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz;
e) közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van
kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett
és engedélyezett részét.
f) közérdekű reklámfelület:olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés,
amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére,
fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől
elkülönülten kerül elhelyezésre;
g) más célú berendezés:. a pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a
reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát.
h) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából
létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői
tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését
szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt
meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;
i) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából
létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk,
közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a
közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;
j) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás,
vagy egyéb közérdekű tájékoztatás;
II. Fejezet
Reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok
1. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről látható
magánterületen
3. §
Izsák Város közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről
szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott,a
településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.)
tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.
4. §
(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.
(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével
– nem helyezhető el.
(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem
keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.
(4) Az autóbuszváróktól számítva egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán
ötven méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik
a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú
utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.
(5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó
hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.
(6) Reklámanalóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.
(7) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó
berendezésként nem alkalmazható.
2. Reklám közzététele a településszerkezeti terv alapján meghatározott területen

2017. december 18.

5. §
(1) E rendelet1. melléklete szerinti, a településszerkezeti terv alapján meghatározott
területen reklám közzététele, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése az 1. mellékletben meghatározott számban kizárólag utcabútor alkalmazásával lehetséges.
(2) E rendelet 2. melléklete szerinti,a településszerkezeti terv alapján meghatározott
területen nem tehető közzé reklám, illetve nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés. A 2. melléklet pontjaiban meghatározott területen kizárólag
funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el.
(3) Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi területi
védelem alatt álló területeken.
3. A funkcionális célokat szolgáló utcabútorokra vonatkozó szabályok
6. §
(1) E rendelet 2. mellékletben meghatározott területen kizárólag olyan funkcionális
célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi megjelenést
hátrányosan nem befolyásolja.
(2) E rendelet 2. mellékletben meghatározott területen létesített funkcionális célú utcabútor esetén kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából.
(3) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban
és a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető el.
(4) A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés
reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb felén tehető közzé reklám. A más
célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló
berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra.
4. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok
7. §
(1) Izsák város közigazgatási területén kizárólag olyan utasváró létesíthető, amely megfelel az alábbi technológiai feltételeknek: [feltételek meghatározása jogszabályi keretek
között].
(2) Izsák város közigazgatási területén kizárólag olyan kioszk létesíthető, amely megfelel az alábbi technológiai feltételeknek: [feltételek meghatározása jogszabályi keretek
között].
(3) Izsák város közigazgatási területén a 3. mellékletben meghatározott közművelődési
intézmények számának 2-szeresével megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop
létesíthető. Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete
a 2 négyzetmétert nem haladhatja meg. A4. mellékletben meghatározott közterületen
kizárólag belső megvilágítású közművelődésű célú hirdetőoszlop helyezhető el.
(4) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű
információ közlésére létesíthető:
a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk;
b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
d) idegenforgalmi és közlekedési információk;
e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk;
továbbá gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információk.
(5) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe
reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (4) bekezdés szerinti közérdekű
információt kell,tartalmazzon.
(6) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló
árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete hasznosítható reklámcélra.
5. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények
8. §
A közérdekű reklámfelület, az utasváró és a kioszk kivételével a reklám elhelyezésére
szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán Izsák Város
Önkormányzata az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.
III. Fejezet
Közművelődési célú hirdetőoszlop létesítése
9. §
(1) Izsák város közigazgatási területén a 3.mellékletben meghatározott közművelődési
intézmények közművelődési célú hirdetőoszlop használatára jogosultak.
(2) E rendelet 4. mellékletében meghatározott, településképi szempontból meghatározó
közterületen nem helyezhető elő közművelődési célú hirdetőoszlop.
(3) Valamennyi, a 3. mellékletben meghatározott közművelődési intézmény településképi
bejelentési eljárásban kezdeményezheti a közművelődési hirdetőoszlop létesítését.
IV. Fejezet
Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól
1. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében
10. §
(1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a
jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős
esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám
közzétevője számára.
(2)A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez
szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a
reklám közzétevőjének feladata.
(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására
irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.
2. Építési reklámháló kihelyezésének engedélyezése
11. §
(1) A polgármester – településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési
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naplóval igazolt megkezdésétől számított az építési tevékenység időtartamára, illetve 3
hónapra építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.
(2) A polgármester kivételesen, különösen az építési tevékenység folytán a településkép
várható javulására tekintettel az (1) bekezdés szerinti határidőt legfeljebb egy alkalommal 3 hónapra meghosszabbíthatja, amennyiben a kérelmező a kérelmet az (1) bekezdés
szerinti időtartam lejártát megelőző 30 nappal benyújtja.
(3) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló
helyezhető el.
V. Fejezet
Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére
12. §
(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő általános településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó
elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését
megelőzően.
(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Tvtv -ben, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok
szerint folytatja le.
(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a
kiadmányozástól számított egy év.
(4) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban
foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági
engedély nem szükséges.
(5) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
13. §
(1) Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
szóló 7/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelet:
a) 3.§ (2) bekezdés a) pontjának „ hirdetőberendezés, reklámhordozó (ideértve a választási
kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezést, óriásplakátot)” szövegrésze,
b) 3.§ (2) bekezdés f) pontja, valamint
c) 4.§ (1) bekezdés d) pontja hatályát veszti
I z s á k, 2017. november 28.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

1. melléklet
Településszerkezeti terv alapján meghatározott azon területek, ahol utcabútor alkalmazása lehetséges, valamint a használható utcabútor száma:
a) A 92/2012.(12.18.) számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 2.SZ-2M
KÖZPONTI BELTERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE „A” és „B” TERVLAPJAI szerint kijelölt terület.
b) Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló 4/2009.(II.04.) Ktr.
számú rendelet 12.§ (15) bekezdése szerint a közterületek használatát helyi rendeletben
kell szabályozni.
c) A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 7/2010.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés f) pontja szerint az utcabútor elhelyezéséhez,
fennmaradásához közterület- használati engedélyt kell beszerezni.
d) Az utcabútorok számára vonatkozóan felső korlát nincs. Az elhelyezési területek önkormányzati parkok, illetve közterületek, így elhelyezésükre, számuk meghatározására
a konkrét kérelem ismeretében kerül sor.
2. melléklet
Településszerkezeti terv alapján meghatározott azon területek, ahol kizárólag funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el.
a) autóbuszvárók:
- Kossuth Lajos utca
- Dózsa György tér,
- Kecskeméti utca
b) köztéri padok:
- Kossuth Lajos utca
- Kossuth Lajos tér,
- Dózsa György tér,
- Szabadság tér.
3. melléklet
Izsák Város önkormányzat illetékességi területén működő közművelődési intézmények
- Kossuth Lajos tér 4.
- Kossuth Lajos u. 37.
4. melléklet
Településképi szempontból meghatározó közterületek
- történelmi városmag : Kölcsey Ferenc utca- Katona József utca- Kecskeméti út- Bihari
utca- Petőfi Sándor utca- Damjanich utca- Széchenyi István utca- Kinizsi Pál utca.
- KÖZPONTI BELTERÜLET az 1. számú melléklet szerint.
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Kipróbált receptek

Arab kávétorta
(különlegesen finom)

Hozzávalók: Tortalap:
6 tojás 25 dkg cukor 5
dkg csokoládé 1 evőkanál őrölt pörkölt kávé ?
csomag vaníliás cukor 4
evőkanál liszt ? csomag
sütőpor Krém: 20 dkg
vaj / margarin 15 dkg
porcukor 3 tojás sárgája
1 tojás 2 dl tej 2 evőkanál
erős feketekávé 5 dkg
főzőcsokoládé ? csomag
vaníliás cukor
Elkészítés: A cukrot a
tojások sárgáival, a vaníliás cukorral habosra
keverjük, elegyítjük a
gőz fölött felolvasztott
csokoládéval, hozzáadjuk a kávét, a sütőporral
elkevert lisztet, s a végén a tojások keményre
vert habját. Sütőpapírral
bélelt tortaformában,
előmelegített sütőben,
közepes lángon kisütjük,
kihűtjük, és két lapra
vágjuk.
A krémhez a cukrot jó
alaposan kikeverjük a tojások sárgáival, az egész
tojással, a vaníliás cukorral. Hozzáadjuk a kávét,
a csokoládét, s a tejjel
lassú lángon, folyamatos
keveréssel sűrűre főzzük. Amint kihűtöttük,
simára keverjük a vajjal.
A krémmel megtöltjük
a tortalapot, hagyunk
belőle az oldalára, és a
tetejére is. Egy kis csokimázt is csorgatunk rá,
pár dkg tortabevonóból
készítve. Csillagcsőrös
habzsákkal díszítjük.
Pite gazdagon töltve

Hozzávalók
Tésztához: 2 csomag
leveles tészta, 90 g víz.
Diós töltelék: 200 g
dió apróra aprítva, 50 g
mazsola durvára aprítva,
180 g cukor, 100 g víz.
Mákos töltelék: 175 g
frissen darált mák, 70 g
cukor, 90 g víz, 1/2 narancs reszelt héja
Almás töltelék: 2 alma,
2 ek. Cukor, 1 kk. fahéj,

250 g sűrű szilvalekvár
Elkészítés: A tésztát
hagyjuk szoba-hőmérsékletűre melegedni,
majd kibéleljük vele a
hat piteformát, a felső
szélét késsel levágjuk,
hogy pont passzoljanak.
A diós töltelékhez közepes lángon főzzük az összetevőket, míg a cukor
teljesen el nem olvad, és
a massza be nem sűrűsödik. Teljesen lehűtjük,
kiterítve egy tálcán a
hűtőszekrénybe tesszük.
A mákos töltelékhez az
összetevőket 2-3 percig
közepes lángon főzzük,
amíg elkezd buborékosan forrni. Ezt is kiterítjük egy tálcára és a
hűtőbe tesszük. Az almát
lereszeljük, a cukorral és
a fahéjjal 1 percig főzzük,
majd szintén kiterítjük
tálcára és lehűtjük.
A pite összeállítása: A
mák kerül alulra, erre
jön a dió, majd az alma,
végül a szilvalekvár. 200
fokra előmelegített sütőbe toljuk, és 25 perc alatt
sütjük készre. Hagyjuk
teljesen kihűlni tálalás
előtt.
Mokkatorta

Hozzávalók Tésztához:
175 g búzaliszt, 2 csapott teáskanál sütőpor,
175 g porcukor, 1 tasak
vaníliás cukor, 1 csipet
só, 3 tojás (közepes méretű), 175 g lágy vaj vagy
margarin Töltelékhez:
100-120 g fagyasztott
erdei gyümölcs, 1 tasak
vanília ízű desszertöntet,
Kb. 150 ml fekete ribizlilé, 1 evőkanál instant
kávépor (cukrozatlan),
100 ml meleg víz, 1 doboz
csokoládés habkrém, 200
ml hideg tejszín Díszítéshez: Kevés csokoládéreszelék
Előkészítés: A kapcsos
sütőformát (24 cm átmérőjű) kivajazzuk, és
sütőpapírral kibéleljük.
A sütőt előmelegítjük. A
gyümölcsöt felolvasztjuk,

jól lecsöpögtetjük.
Elkészítés: A lisztet a
sütőporral elkeverjük,
és egy keverőedénybe
szitáljuk. Hozzáadjuk
a többi hozzávalót, és
konyhai robotgéppel először alacsony, majd a
legmagasabb fokozaton
sima tésztává keverjük.
A tésztát a sütőformába
töltjük, tetejét elsimítjuk. A sütőformát a sütő
középső részébe toljuk,
és a süteményt megsütjük. Sütési idő 180 fokon
(alsó, felső sütés) kb. 3540 perc
A megsült süteményt a
sütőkeretet eltávolítva
egy sütőrácson hagyjuk
kihűlni, majd a tortalapot vízszintesen kettévágjuk. A megtisztított
sütőkeretet az alsó tortalap köré helyezzük.
Néhány ribizliszemet
(vagy más gyümölcsöt) a
díszítéshez félreteszünk.
A desszertöntet a tasakon lévő használati utasítás szerint, de 150 ml
gyümölcslével készítjük
el, majd hagyjuk kihűlni.
A lecsöpögtetett gyümölcsöt hozzákeverjük, majd
egyenletesen elsimítjuk
az alsó tortalapon. Az
instant kávéport a meleg
vízben feloldjuk, majd
jól lehűtjük. A csokoládé
habkrémet a tasakon
lévő használati utasítás
szerint, de a kávé és a
tejszín felhasználásával
készítjük el. A krémből
3 evőkanálnyit habzsákba töltünk, és félretesszük. A krém felét a
gyümölcsös tölteléken
elsimítjuk, majd a felső
tortalapot ráhelyezzük.
A maradék krémmel a
tortát bevonjuk, s a félretett krémmel és a gyümölcsszemekkel tetszés
szerint díszítjük.
A tortát 2 órára a hűtőszekrénybe helyezzük.
Tálaláskor a sütőkeretet eltávolítjuk, és
csokoládéreszelékkel
díszítjük.
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10. oldal
Kedves Támogatóink!
Az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola harmadik osztályos tanulói és szülei nevében tisztelettel köszönjük, hogy
tombolatárgy adományozásával vagy pénzbeli hozzájárulással támogatták a harmadik évfolyamosok
jótékonysági bálját, melyet az erdei iskolai költségek
csökkentése érdekében rendeztünk.
Köszönjük, ha személyes jelenlétével is megtisztelte
rendezvényünket!
Adományával, hozzájárulásával lehetővé tette,
hogy a gyermekek közül mindenki részt vehessen
az erdei iskola programjain. Köszönjük, hogy támogatott bennünket!
Harmadik évfolyamos diákjaink szüleinek is köszönettel tartozunk, mert a bál előkészítésében, lebonyolításában, utómunkálataiban igazi partnerként,
fáradságot nem sajnálva segítették munkánkat a
közös cél érdekében.
Támogatóinknak és a szülőknek egyaránt szeretetteli adventi időszakot és áldott karácsonyi
ünnepeket kívánunk!
Kovács Edina 3.a, Fodorné Bálint Éva 3.b,
Erősné Solti Gizella 3.c osztály tanító nénijei
Versmondó verseny az alsó tagozaton
2017. október 24-én ismét megrendezésre került
a versmondó verseny az alsó tagozatos gyerekek
számára. Az osztályközösségek legjobbjai, összesen
22 tanuló mondta el versét.
A szervezők gyönyörű őszi dekorációval tették még
hangulatosabbá a verseny helyszínéül szolgáló tantermet. A következő eredmények születtek.
1.-2. osztályos
korcsoportban:
1. helyezett: Mezei Zoé 2.a
2. helyezett: Rácz
Regő 2.c
3. helyezett: Csehszakál Molli 1.a
Bognár Zsófia 1.b

Emma 3.b, Csomor Bíborka 3.c

3.-4. osztályos
korcsoportban:
1. helyezett: Mezei Márton 4.a
Rábaközi Balázs 3.c
2. helyezett: Szabó Boglárka 4.a
3. helyezett: Antal

Köszönet illet minden kedves szülőt és pedagógust,
hogy időt, s energiát nem kímélve felkészítették a
gyerekeket! Az első helyezést elért tanulók járási
tankerületi versenyen képviselhetik majd iskolánkat. Sok sikert kívánunk a további felkészüléshez!
Szervezők
Kézmosás Világnapja
Rajzpályázat az alsó tagozaton
A kézmosás világnapja (október 15.) alkalmából
ebben a tanévben is, a már hagyománnyá vált rajzpályázaton vehettek részt iskolánk alsó tagozatos
diákjai.
A tíz osztályból számos alkotás érkezett a kézmosás
fontosságáról. Minden résztvevő apró jutalomban
részesült. A gyerekek nagy izgalommal várták az
eredményhirdetést.
A napközis tanító nénik szavazatai alapján
helyezést értek el a
következő tanulók.
1.-2. évfolyamos korcsoport:
1. helyezett:
Papp Emma 2.b
2. helyezett:
Czick Diána 2.b
3. helyezett:
Szénási Blanka 2.a

3.-4. évfolyamos korcsoport:
1. helyezett: Beck
Antonella 4.a
2. helyezett: Varga
Zoltán 3.a és Ungor
Áron 3.a
3. helyezett: Frankó
Johanna 3.b
Minden résztvevőnek gratulálunk!
Kovács Edina és Kollárné Cséplő Gabriella
tanítónők
Siker a hegedűversenyen
A IV. Országos Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivált 2017. október 20-án rendezték
meg Abonyban. A zeneiskolánkat második alkalommal Halmi Norbert Sándor hetedik osztályos tanuló
képviselte. Norbi a harmadik korcsoportban szerepelt. A verseny anyagában kötelező volt egy magyar
zeneszerző műve és egy szabadon választott darab.
Műsora: Járdányi Pál: Magyar tánc és Ch. Dancla:
Premier solo op. 77. I . tétele volt. Norbi a tavalyi
sikerét megismételve, arany helyezést ért el. Nagyon
örültünk a szép eredménynek, ami reméljük, újabb
sikerekre sarkallja a hegedűtanulásban.
Farkas Orsolya hegedűtanár
Szavalóverseny a felső tagozaton
2017. november 23-án rendeztük meg a felső
tagozatos diákok számára meghirdetett, Balogh
Józsefné Zsuzsika tanárnő emlékére szervezett
házi szavalóversenyünket. A közönség számos szép
verssel gazdagodott, a legkiválóbb versmondók
könyvjutalomban részesültek.
5-6. évfolyam:
I. helyezett: Tóth
Marcell 5.b
II. helyezett: Antal Róza 5.b
III. helyezett: Balogh Babett 6.c
Nagy Bianka 6.a
Zsoldos Márton
6.a
7-8. évfolyam:
I. helyezett: Lévai Bernadett 8.c
II. helyezett:
Nagy Márk 8.c
III. helyezett:
Perjés Bendegúz
8.c
Péter Debora 8.a
Ungor Anett 8.c
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
Iskolánk felső
tagozatos tanulói
ebben az évben
is részt vettek a
Magyar Nyelvtudományi Társaság
által meghirdetett
Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei
helyesírási verseny
első, iskolai fordulóján. A diákok évfolyamonként (5., 6., 7. és 8.
évfolyam) versenyeztek. A megyei fordulóba Lévai
Bernadett jutott tovább. A helyezést elért diákok
jutalomban részesültek.
5. évfolyam:
I. helyezett: Fodor Mirella 5.b
II. helyezett: Czick Vivien 5.b
III. helyezett: Bartek Viktória 5.a
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6. évfolyam:
I. helyezett: Szabó Milán
6.c
II. helyezett: Szondy Anna
6.a
III. helyezett: Csősz Dominik 6.c
7. évfolyam:
I. helyezett: Tercsi Balázs
7.a
II. helyezett: Kovács Eliz
7.b
III. helyezett: Mészáros Lilien 7.a
8. évfolyam:
I. helyezett: Lévai Bernadett 8.c
II. helyezett: Édes Barnabás 8.a
III. helyezett: Ungor
Anett 8.c
Döntés előtt a nyolcadikosok –
Hogyan segítjük diákjaink pályaválasztását
Minden évben izgalmas időszak végzős tanulóinknak az első félév. Dönteniük kell: merre tovább?
Szerencsés az a gyerek, aki biztosan tudja, hogy mi
szeretne lenni, mi érdekli igazán, melyik középiskolában folytatná szívesen tanulmányait. Sajnos, elég
kevesen vannak ilyenek. A többség szinte az utolsó
pillanatra halasztja a döntést, ami nem baj, ha ez
az időszak az információgyűjtéssel, a tájékozódással
telik. Minden évben október közepén szervezünk
pályaválasztási szülői értekezletet, ahová meghívjuk
a környékbeli középiskolák igazgatóit, képviselőit,
hogy röviden bemutathassák iskolájuk irányultságát, képzéseit. Utána pedig lehetőséget teremtünk
a személyes, közvetlen ismerkedésre. Ezen a szülői
értekezleten természetesen a nyolcadikos gyerekek
is részt vesznek szüleikkel. Idén tizenkét középiskola fogadta el meghívásunkat. Szintén októberben a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának szervezésében a Foglalkozások
Hete c. programsorozat keretén belül tizenöt tanulónk járt a kecskeméti Kocsis Pál Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Szakképző Iskolában és annak
Tangazdaságában. Október végén a kecskeméti Pályaválasztási Kiállításra vittük el a nyolcadik évfolyam minden tanulóját. Az ingyenes utazást a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási
Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya biztosította
részünkre. Pályaorientációs osztályfőnöki órákat
tartott a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadója
októberben. Érdeklődésvizsgálat-teszt alapján
segített megfelelő irányt mutatni a tanulóknak. Decemberben ismét találkoznak vele a nyolcadikosok,
amikor a középiskolák nyílt napjain tapasztaltakat
és az elképzeléseket újra átbeszélik. A középiskolák
főleg novemberben szerveztek nyílt napokat. A diákok többsége három-négy iskolába is ellátogatott,
hogy minél több információ birtokában legyenek.
Sok középiskola személyesen is bemutatkozik röviden tanulóinknak, általában a nagyszüneteket
szánjuk erre. Sokszor volt tanítványaink jönnek vissza és népszerűsítik jelenlegi iskolájukat. December
közepén a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
„Gáspár Roadshow”-val érkezik hozzánk. Húsz
tanulónk fog a programban részt venni, akiknek
elképzelései között ott szerepel valamelyik „gáspárszak”. A hátrányos helyzetű tanulók Arany János
Programjairól két alkalommal tájékoztató szülői
értekezletet tartottunk a programban résztvevő
középiskolák tanárainak közreműködésével. Meghívtuk az érintett tanulókat és szüleiket, reméljük,
lesz idén is tanulónk, aki bekerül a programba. A
napokban postázzuk a tanulói jelentkezési lapokat
a központi írásbeli vizsgára, amelynek időpontja
2018. január 20.
A nyolcadikosoknak tehát dönteni kell! Kívánjuk,
sikeresen válasszanak!
Dr. Turainé Lakatos Edit
pályaválasztási felelős
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Tisztelt Izsákiak!
Sajtóhírekből már értesülhettek arról, hogy a Kecskeméti Járási Ügyészség
november végén, az izsáki
vadászház építése kapcsán,
vádat emelt ellenem és családi vállalkozásunk ellen.
Mint korábban is jeleztem, mi
vitatjuk a vádiratba foglaltakat. Az eljárás folytatásban,
az elé tárt adatok alapján, a

bíróság hivatott dönteni arról,
hogy az ott megfogalmazottak
megállják-e a helyüket, vagy
sem. A vádiratban megjelölt
összegeket még a vádemelés
előtt visszafizettük. Az ítélet
meghozataláig bővebb információval nem tudok szolgálni
az ügyben.
Mondok József
polgármester

A Városi Vegyeskar vendégszereplése Kecskeméten

December 8-án a NAV
Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága évzáró rendezvényének kulturális programjában Vegyeskarunk is
fellépett. Programjukkal a

megyei hivatal munkatársainak szép pillanatokat
szerzetek, egy kis karácsonyi „előleget” adva itthoni
adventi hangversenyük
programjából.

Könyvajánló
Lezsák Sándor költő, író legújabb könyve az idei könyvhétre
jelent meg, Atilla fia,
Csaba királyfi címmel. A kötet körzeti
bemutatója december 15-én volt az orgoványi művelődési
házban. Ha kézbe
vesszük a szép kiállítású könyvet, egy
12 jelenésből álló romantikus népszínműben kísérhetjük
figyelemmel Csaba
királyfi útját Korezmiától Korezmiáig.
Korezmia az Aral tótól délkeletre eső mocsár szélén fekszik, s
itt él udvartartásával
Csaba királyfi, aki
apja halála után 25
évvel, s a Római birodalom bukását követő hatalmi, politikai
helyzetben fel akarja mérni
szétszórattatásban élő népének helyzetét, állapotát. Útja
során eljut a Verecke vad tájaira, a Tápió mentére, a Pilisbe,
a Tisza-Maros szegletébe,
Erdővidékre s végül visszatér
Korezmiába. Útját követve
az olvasó is megismeri azokat
az embereket, sorsokat, amelyekkel a királyfi találkozik.
Talán nem belemagyarázott
áthallás, ha mai helyzetünket
ismerve a műben felvetődő
azon kérdés kapcsán bizonyos

aktualitások jutnak eszünkbe, miszerint az Atilla által
megteremtett aranykor megtartható-e a folyamatos külső
támadások közepette, vagy
remélhető-e egy olyan jövő,
amelyben testvér és testvér a
közös jó érdekében összefog.
A történelmet, történelmünket ismerve, örökké feltehető
kérdések ezek.
Körzetünk országgyűlési képviselőjének új könyve szép és hasznos karácsonyi ajándék lehet.
-tetézi-
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December - Karácsony hava
Szokásainkat követve a kalendárium által kínált úton
haladunk.
ADVENT: „várakozás”, a felkészülés egykori ünnepe Szent
Mártonnal kezdődött, napjainkra négy hétre szűkült. A falu
népe az őszi zajos mulatságok
után, kissé visszafogottan élt.
Disznótor és egy-egy lakodalom
volt.
A családias, otthoni munkákat végezték (szövés, fonás,
kukoricapödrés) gubának való
tészta készítése, beszélgetés.
Az összejövetelen a mágikus
hangszernek számító duda
szólt. Íme a ráncba szedés egyik
története, melyet Madarassy
László (+1943) Izsákhoz köthető néprajztudós, a pásztorok
között gyűjtött „… a balta a
zustor meg a duda mindig a
kanászná vót. Mert a pajtásokat és a disznókat is dudaszóva, kellett tartani. Igy jobban
elvótak, a kanok nem nyugtalankodtak…” Közmondásunk
őrzi a két dudás és a csárda történetét. Ősi megfigyelés adta
a Nap égi helyzetének négy
sarkpontját. Napszületése; a
téli napforduló.
A mi őseink sok-sok generációja élt a Földünk északi féltekéjén, a mérsékelt égöv alatt,
így közel azonos időtartamú
szakaszokat tapasztaltak. Ismerték a csillagok járását, az
időjárással (terméssel) összefüggő hatását.
Vallásos és világi emlékeket
próbálok egy csokorba gyűjteni,
a Molnár V. József által készített Kalendárium (az esztendő
körének szokásrendszere) sok
segítséget jelent ebben. „Advent első vasárnapján koszorút
készítenek, szerkezete kör vagy
kereszt, a közepén csipkebogyó
jelöli a mágikus pontot, ahol
Isten belép a világunkba, a
kereszt négy végén egy-egy
gyertya… Palócföldön és a Galga-mentén adventben „Szent
család” járás volt. Az ünnep
előtt kilenc család összeállt
és esténként más-más helyen
volt énekes, imádságos áhítat.
Orgoványon ezt máig tartják.
A mai ember saját arcképére
formálta az ünnepeket. Sok a
cicoma, fölöslegesen költekeznek, elveszik a lényeg.
Izsákon, a mi gyermekkorunknak „szentséges ízt” adott
a hajnali miséken (aranyos
mise, roráté) való részvétel. A
szomszédokkal megbeszélve
indultunk egész csapatra való-

an, a hívogató harang szavára,
Misa-néni vezetésével. Igaz,
visszafele már az éppen sorba
levő dalokat gyakoroltuk:
Hawai lány az első nagy szerelmem, vagy Három aranyásó
jött a hegyekből… stb.
Betlehemezés: a hittanosok
készítettek szép, kivilágítható építményt (Szent Család,
pásztorok, három királyok).
Beköszöntek: „szabad-e bejönni a Betlehemmel!?” „Igen!”
Ezek a szép pásztorjátékok,
azokban a vallás-ellenes időkben a reményt, szeretetet tolmácsolták.
Házi összejövetelek a mi környékünkön egyik-másik háznál alakultak ki. A férfiak
kártyáztak, az asszonyok kézimunkáztak (kukoricahajat
pödrögettek). Ezt használták
nyáron a szőlőkötözéshez. A
gyerekek a kiságyon tökmagoztak. K. Szabó Sanyi bácsiéknál
többször társasjátékozás folyt.
Ezek az esték az énektanulás
és a feloldozások ideje is volt.
A tűzhelyünk a déli ebédfőzés
után kihűlt. Tüzelő csak jegyre
volt!
Egyik ilyen összejövetelen
különleges madárfütty szólalt
meg. Kiment a házigazda,
mintha a dolgára ment volna.
Majd sokkal később tudtuk
meg, egy „bujdosásban” levő
ember jelentkezett a háziakkal megbeszélt időben, a családjától idehozott élelemért,
ruházatért.
Haladjunk a névnapok után.
December 3. Xavéri Ferenc
(Távol-keleten térít a XVI.
században) 10 évet töltött a
pogányok között. Imádsága
ismert.
December 4. Borbála: ókeresztény vértanú. Apja toronyba
záratta, mégis keresztény lett.
Napján cseresznyeágat hajtatnak.
December 6. Miklós: Myra
püspöke. Gazdag szülei járványban hunytak el. Örökségét
kiosztja a szegények között. Titokban ajándékoz három lánynak kelengyéhez való pénzt.
Mikulás-Miklós: a gyermeksereg által csodált és várt.
December 8. Szeplőtlen fogantatás (Asszonynak, Máriának
foganata) Ebben a felfordult
világunkban alig lehet kifejteni
a kereszténység ezen egyik legmisztikusabb ünnepét. A régi
időkben a palóc-házak mestergerendáit középen alátámasztó
oszlop neve „boldoganya” volt.

Régen ezt állták körül! Mária
patyolattisztasága az egek
tartóoszlopa.
December 13. Luca (ókeresztény szűz 310) a néphagyomány
jeles napja a Gergely-naptár
kialakítása előtt ez volt az év
legrövidebb napja. Érdemes
mindig az évszámok figyelembevételével évet számolni.
Zöld ág sarjaztatás, ill. búza
csíráztatás kezdete, Lucaszék
készítése - karácsonyig minden
nap egy kicsit dolgoztak rajta.
A tyúkokat ekkor vizsgálták,
mondókázás közben.
December 21. Tamás (a hitetlenkedő apostol). A feltámadt
Krisztus sebeit kellett látnia,
akkor tudott hinni. A hit és
hitetlenség témakör nagyon sokakat foglalkoztat. Egykoron a
szocializmusban, azt suttogták,
ezen az év legsötétebb (rövid)
napján született Sztálin, aki
grúz származású, hittudományi tanulmányokat is folytató
politikus volt.
December 24. E napon a
„Fény-Krisztus” születésére
emlékeznek, karácsony szombatja egyúttal Ádám, Éva napja. Művészeti lírások garmada
őrzi a feldolgozásokat. Karácsony Ádám és Éva történetéről, Istvánról, stb.
Az egyházi ünnepeink sorából
kilépve, néhány pillantást érdemes vetni a mai eseményekre.
Kecskeméten, Kiskunfélegyházán december elején elkészült a főtéri karácsonyfa és kivilágítás, vásárosok, termékek,
hangosítás. Az ünnep lényege
nem ez.
A kecskeméti Barátok templomának (Ferences templom)
Szent Miklós kórusa szép
koncerttel köszöntötte adventet. Egy maroknyi szervező a
„tiltólistáról” megszabadult
Wass Albert erdélyi költőre
emlékezik (szoborára gyűjtenek. Ebben az értékeket
kereső, elvesztő… hangoskodásban álljon előttünk a
tanítás, amelyet az izsákiak
sok generációja olvashat és
olvashatott a katolikus templom boltozatán: ÚT, IGZASÁG, ÉLET.
A keskeny út bizony nehéz,
az igazság fájdalmas, az örökéletbe mégis szeretnénk
bejutni. Lehet új életet is
kezdeni a közeledő időkben,
ha szükséges módosíthatunk
is. Áldásokban, szeretetben
gazdag ünnepeket kívánok!
Mesznéder Klára

Izsák Város Polgármesteri Hivatalában

2017. december 27. napjától 2017. december 29. napjáig
igazgatási szünet lesz.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban csak
ügyelet lesz elérhető a halaszthatatlan ügyek intézésére,
az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.
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ÜGYELETEK
A háziorvosok ügyeleti elérhetősége

Hétfőtől csütörtökig 12-16 óráig, pénteken 12-13 óráig
hívható az ügyeletes háziorvos a 06-20-962-4594-es
telefonszámon.
A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől-csütörtökig 16 órától másnap reggel 8 óráig
Pénteken 13 órától másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és ünnepnapokon
8 órától másnap reggel 8 óráig
SZABADSZÁLLÁS, Mindszenty tér 5.
Telefonszám: 76/353-324
Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-80/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

December 19. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-testület üléséről (analóg
csatorna)
15:00: Közvetítés a közmeghallgatásról (analóg
csatorna)
December 20. kedd
18:00: Főtéri gyertyagyújtás
18:15: Közvetítés a képviselő-testület üléséről felvételről
19:00: Közvetítés a közmeghallgatásról felvételről
December 21. csütörtök
18:00: Főtéri gyertyagyújtás
18:15: Új harang érkezett
– a harang fogadása (ism.)

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

December 27. szerda
18:00: A Városi Vegyeskar
adventi hangversenye
December 28. csütörtök
18:00: A Városi Vegyeskar adventi hangversenye
(ism.)

Anyakönyvi Hírek

Január 3. szerda
18:00: IKEM – Sinka István
költő munkássága

Születtek: Nédó András Kristóf – anyja neve: Horváth Szilvia, Rivnyák Petra – anyja neve: Fekete
Anita, Peiner Márk – anyja neve: Árvai Erika, Deák
Sámuel Árpád – anyja neve Deákné Fejszés Ildikó

Január 4. csütörtök
18:00: Új harang érkezett
– harangszentelés

Házasságkötés: Sima-Nagy Zoltán – Kállainé Fábián Edit

Január 10. Szerda
18:00: Megyei Krónika
18:35: Új harang érkezett
– harangszentelés (ism.)
Január 11. csütörtök
18:00: Megyei Krónika
18:35: 25 éves az Ágasegyházi Boróka Citerazenekar
és énekkar

Meghaltak: Kovács Imréné sz: Sztakó Eszter – 89
éves – Izsák-Kisizsák, Reviczky utca 55., Jankovics
Zoltán – 55 éves, Antal Istvánné sz: Petró Mária
– 68 éves – Izsák, Madách utca 26., Izsák Jenőné sz:
Radványi-Nagy Etelka – 89 éves – Izsák, Kossuth
Lajos utca 86., Páncsics Bálintné – 81 éves – volt
izsáki lakos, Kottyán Sándorné sz: Lövei Erzsébet
– 73 éves – dunaújvárosi lakos, Kókai Sándorné sz:
Szabó Klára – 62 éves – Izsák, Gedeon dűlő tanya
34., Nagyapáti Ferencné sz: Baglyás Gabriella – 90
éves – Izsák, Kossuth Lajos utca 16.

APRÓHIRDETÉSEK
K. Szabó-tanyán, a Parktó mellett 0,82 ha széles sorú
Sárfehér szőlő eladó.
Érd: 06-20/440-3149
Erdőtelepítési, fakitermelési tervek, erdészeti szaktanácsadás és pályázati ügyintézés. Érd: 06-30/360-4638
ELADÓ 3,3 hektár erdőnek
való föld. Érd: 06-76/375-673
(18 óra után)

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Innokom Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: A Kft. ügyvezetője
Főszerkesztő: Tetézi Lajos
Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu
Hirdetésfelvétel: Izsák Innokom Nonprofit Kft.
Tel.: 76/568-076
Tördelés és nyomdai munkák: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelős vezető: Dobosné Lichtenberger Csilla
ISSN 1587-7418

