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János-napi borszentelő

December 27-én a katolikus templomban az
esti szentmise keretében
áldotta meg Bajkó Zoltán
plébános az újborokat.
Szentbeszédében egyebek
mellett arról szólt, hogy

Jánosra emlékeztet, akit
mérgezett borral kínáltak, de az Úr megóvta őt,
s nem ártott neki az ital.
Az izsáki újborszentelő
már hagyomány Izsákon,
hiszen jó évtizede minden

tolhatták a jelenlévők a
megáldott újborokat, melyeket Rábaközi Zoltán,
az Arany Sárfehér Bor- és
Pezsgőrend nagymesterének köszöntője után, a
termelők kínáltak körbe.

A szentelésen az Arany Sárfehér Bor- és Pezsgőrend tagjai rendi ruhájukban vettek részt

a szőlőtermelők Isten
munkatársai, akik azt a
bort állítják elő, amely
Jézus vérének jelképe. A
borszentelés a karácsonyi ünnepkör része, s a
legfiatalabb tanítványra,

esztendőben sor kerül a
szertartásra, a helyi Arany
Sárfehér Bor- és Pezsgőrend szervezésében.
A szentmise után a közösségi házban kis agapé
keretében meg is kós-

Varga László, mint a legidősebb termelő, a szentelésen megjelent legifjabb
kisleány egészségére is
koccintott. Természetesen
nem a csöppséggel, hanem
édesanyjával.
-te-

A borszentelő legfiatalabb résztvevője édesanyja karjában, Bránya Elena
Páhiról, s a legidősebb Varga László Izsákról

Ára: 200 Ft

Önkormányzatunk és városunk
kiemelkedően sikeres esztendeje
Tisztelt Izsákiak, Olvasók!
Eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánok
Önöknek!
Ilyenkor, az óév és az
új esztendő fordulóján a
számvetés és az új tervek
számbavételének ideje is
elérkezik. Ezt teszem most
én is. Amit mindenképpen,
s elsőként le kell szögeznünk ezzel kapcsolatban
az, hogy 2017 kiemelkedően sikeres évünk volt,
hiszen közel hatmilliárdos
befejezett, illetve elindított
fejlesztésről adhatok számot az alábbiakban.
Befejezett fejlesztések:
- Új iskola építése ( a
tanuszoda kérdése napirenden szerepel),
- A sporttelep épületeinek
felújítása ( ebben az évben
megvalósul a harmadik
ütem is)
- A városháza tetőszerkezetének cseréje,
- A város közvilágításának lED rendszerre történő cseréje,
- Az 1956-os emlékmű
elkészítése ( újbóli felállítása a park korszerűsítése
után lesz),
- Az I. világháborús emlékmű felújítása,
- A városi könyvtár új
helyre költözött,
Elnyert és megvalósítás
alatt álló fejlesztések:
- A városháza energetikai korszerűsítése. Az
önerős tetőfelújítás után
megtörténi a nyílászárók cseréje,az épület teljes
szigetelése, az alacsony
hatásfokú fűtési rendszer
korszerűsítése.
- A „Zöld város program”
keretében megtörténik
a Kossuth tér arculati
felújítása és egy piaccsarnok megépítése a hozzá
kapcsolódó parkolási feltételekkel és zöldfelület
megújítással.
- A megvalósítás szakaszába lépett a Középés Kelet-Magyarországi
szennyvíz elvezetési és
kezelési fejlesztés 5. projekt. Ennek lényege, hogy
megújul és a mai követelményeknek megfelelő
technológiai fejlesztés
történik a rendszeren.
Városunk gesztori feladatokat lát el, mivel a
fejlesztéshez kapcsolódik

Ágasegyháza és Orgovány is.
- LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési
lehetőségek megvalósítása
pályázata is folyamatban
van, jelenleg az eszközbeszerzésekre vonatkozó
árajánlatok beszerzését
végezzük.
A 2018-as költségvetési évben megvalósításra
kerülő fejlesztések, melyek pályázati előkészítése
2017. évben történt meg és
a kormányzati kiértesítések december hónap végén
jelentek meg:
- A Gorkij utcai volt iskola
helyén egy XXI. századi
követelményrendszernek
megfelelő egészségügyi
centrum kialakítására
kerül sor. A beruházás két
részből tevődik össze, az
egyik egy szakmai fejlesztés, a másik pedig energetikai korszerűsítés. Egy
épületben tervezzük elhelyezni a háziorvosi, a fogorvosi rendelőket, a védőnői
szolgálatokat és lehetőség
nyílik egyéb kapcsolódó
helyiségek(ügyeleti szoba,
stb.) kialakítására is.
- Megvalósul az Agárdy
- út burkolatának stabilizálása is a 70 hektáros
almás irányába.
- Több alkalommal felmerült, hogy nem történik érdemi intézkedés a
belterületi utak felújítása
kapcsán. Az elmúlt évben
sikeresen pályáztunk az
Árpád, a Bartók Béla, a
Kisfaludy, a Katona József, a Mátyás király, az
Ősz, a Somogyi Béla utcák
szükséges munkáira.
E kettő fejlesztés kapcsán
tájékoztatom a lakosságot,
hogy a több alkalommal
számon kért (elkülönített)
15 millió forint önerőként
ide kerül felhasználásra.
- Mini bölcsőde kialakítása. Lehetőségünk lesz az
óvoda épületében egy 8 fős
csoport indítására és ezzel
megtesszük az első lépést a
0-3 év közötti gyerekek részére szükséges feltételek
kialakításához.
- Nemcsak a kicsikre
gondoltunk, hanem a
diplomás, pályakezdőkre
is, amikor az Esély Otthon pályázat keretében a
„felső-városi óvoda épületében” 4 lakás kialakí-

tására pályáztunk. Itt a
nálunk letelepedők részére
kiemelt szolgáltatásokat
(szakmai fejlesztések, pályakezdő juttatások stb.)
is tudunk biztosítani.
A fejlesztések mellett
folyamatosan és zökkenőmentesen tudtuk biztosítani intézményeink
részére a működési feltételeket.
A hagyományok megtartására és a közösségépítésre az elmúlt évben is nagy
figyelmet fordítottunk:
- Sárfehér Napok.
- Izsáki Főző- Futó- és
Lovas Majális.
- Méltó módon képviseltük településünket a strullendorfi őszi vásáron.
- Saját városi pavilonnal
mutatkoztunk be Budapesten a Nemzeti Vágta
alkalmából.
Bizonyára Önök is egyetértenek abban, hogy igen
szép felsorolást tehettünk
meg ebben a számvetésben. A már megvalósult
beruházások, fejlesztések
nyilván mindenki megelégedését szolgálják, s vélhetően abban is egyetértés
van, hogy a még megvalósítandók csak fokozzák
városunk komfortosságát.
Mint látható, a fenti felsorolás nem kevés, ahogy a
megvalósításukhoz szükséges munka sem volt
az. Köszönetet mondok
mindenkinek, a képviselő-testület tagjainak,
városházi kollégáimnak
azért a sok és lelkiismeretes munkáért, melynek
köszönhetően a fent felsoroltak megvalósulhattak.
Azt kívánom, hogy a 2018as év legyen valamennyi
izsákinak a magán, illetve
a családi életében is eredményes és boldog, hogy
a közös gyarapodásnak
is felhőtlenül örülhessen
mindenki.
Mondok József
polgármester

IZSÁKI Hírek

. oldal

Évfordulók

Ebben az évben – több kerek évforduló kapcsán, - de időszerűsége miatt is szívesen ajánlom városunk olvasóinak figyelmébe gróf Czegei és Szentegyedi Dr. Wass Albert erdőmérnök, író, irodalmi szerkesztő, Patkányok
honfoglalása című novelláját. Az író 110 éve, 1908. január 8-án született Erdélyben, s 20 éve, 1998. február 17-én
hunyt el Floridában. Jelentős évforduló az erdélyi Tordán 450 éve megfogalmazott vallásszabadság törvénye,
illetve, szintén Erdélyben 100 éve történt esemény. Mindezek megértése érdekében novellájának alcímet is adott:
„Tanulságos mese fiatal magyaroknak.”
Közli: Bérces Lajos önk. képviselő

PATKÁNYOK HONFOGLALÁSA
Tanulságos mese fiatal magyaroknak
Az ember háza ott állt a dombon
és uralkodott. Uralkodott a kerten,
fákon, bokrokon és veteményeken.
Uralkodott a szántóföldeken, réteken és legelőkön, és uralkodott az
erdőn is, amelyik a domb mögött
kezdődött és felnyúlt egészen a hegyekig. A fák gyümölcsöt teremtek,
a gyümölcsöt leszedte az ember,
aki a házban élt, és eltette télire.
Összegyűjtötte a veteményt és a
pincébe rakta, hogy ne érhesse a
fagy. A szántóföldekről begyűjtötte
a gabonát, a rétekről a szénát és
az erdőből a tüzelőfát. És mindent
úgy helyezett el a házban, vagy a
ház körül, ahogy az a legcélszerűbb
volt. Tél kezdetén beterelte állatait
a legelőről, meleg istállókban adott
szállást nekik, és gondoskodott
róluk. Így élt az ember.
Még tudni kell azt is, hogy a ház
kéményén tavasztól őszig gólyák
álldogáltak, s az eresz alatt egy
fecskepár fészkelt. Tudni kell, hogy
tavasszal rügyező nyírfák illata vette körül a házat, s nyáron madárdal
és sok virág.
A háznak nagy vaskos falai voltak,
s az ember évente egyszer fehérre
meszelte őket, kivéve ott, ahol vadrózsa kúszott reá. Ez a vadrózsa június derekán virágzott, s olyankor
a szélesre tárt ablakon keresztül az
illat beömlött a szobákba.
Így élt a ház és benne az ember,
sokáig. Egy borús őszi napon, mikor az eső zsinóron lógott az égből,
valahonnan két kis ázott szürke
patkány érkezett. Messziről jöttek,
fáztak és éhesek voltak. Meglátták a
házat, besurrantak a nyitva hagyott
ajtón és elrejtőztek a pincében.
Ennivalót bőven találtak, jól laktak
és hamarosan hízni kezdtek. Télen
már fiaik voltak s tavaszra megint.
A fiatal patkányok, akik ott nőttek
fel, már otthonuknak érezték a
házat, és úgy futkostak a pincében,
mintha övék lett volna.
Az ember eleinte meg sem látta
őket. Később észrevette ugyan,
hogy valami eszi a veteményt, de
nem törődött vele. Volt elég. Jutott
belőle annak, aki éhes. Egyszer
aztán meglátott egy fal mellett
elszaladó patkányt. Milyen apró és
milyen félénk - gondolta. Éljen hát
ő is, ha akar.
És telt az idő, és a patkányok szaporodtak. Először feltúrták a pincét. Aztán ásni kezdték a falakat.
Kanyargós, mély lyukakat fúrtak

belé, keresztül-kasul, és itt-ott már
a szobákba is eljutottak. Az ember
csóválta a fejét, mikor szobájában
az első patkánylyukat meglátta.
És mert nem szerette a rendetlenséget: betömte, és bemeszelte
a nyílást. Másnap reggelre újra ott
volt. Az ember háromszor egymás
után tömte be, és a patkányok
háromszor egymás után fúrták ki
megint. Akkor az ember legyintett,
és azt gondolta:
- Ők is kell, hogy éljenek. S ha
nekik csak így jó, hát legyen. És
attól kezdve nem tömte be többé
a lyukakat. A patkányok pedig
rohamosan szaporodtak tovább, és
szaporodtak a lyukak a ház falában
is. Már nemcsak a pincében, hanem
a kamarában, a padláson, sőt éjszakánként a szobákba is besurrantak,
és megrágtak minden megrághatót.
Egyszer aztán, amikor az ünneplő
csizmáját kezdték rágni, az ember
megharagudott, és odasújtott baltájával. Az egyik patkányt fejbe
találta éppen, s a patkány kimúlt.
Vérig sértve röffentek össze erre a
patkányok. És azonnal kihirdették,
hogy az ember ellenség, aki nem
hagyja őket élni, szabadságukat
korlátozza, jogaikat mellőzi, gyilkos, gonosz és önző.
- Nem leszünk a rabszolgái tovább! - visította a főpatkány egy
zsírosbödön tetejéről. - Követeljük
a szabadságunkat, és a jogainkat.
- És a patkányok elhatározták, hogy
harcot kezdenek az ember ellen.
Az ember minderről nem tudott
semmit. Haragját hamar elfeledte,
vett más ünneplő csizmát magának,
és nem törődött a patkányokkal
tovább. Pedig akkor már rengeteg
sokan voltak. Megették a pincében
az összes veteményt, a kamarában
az összes lisztet, és az összes sajtot,
sőt már a szalonnát is rágni kezdték, pedig tudták, hogy az az ember
legféltettebb kincse, amiből még a
kutyájának sem ad.
Az ember, mikor ezt észrevette,
fogta a megmaradt szalonnát, rúdra
kötözte, s a rudat a dróttal felakasztotta a gerendára. Ebből lett aztán
csak igazán nagy felháborodás a
patkányok között. - Szemtelenség,
gyalázat! - kiabálták, mikor rájöttek, hogy nem férkőzhetnek hozzá.
- Elrabolja az élelmünket, kifoszt,
kizsákmányol! Nem tűrjük tovább!
- És fellázadtak. - Mienk a ház - hirdették ki maguk között -, mienk is

volt örökké, csak megtűrtük benne
az embert, amíg jól viselte magát!
De most elég!
S egy éjszaka, amikor aludt, rárohantak az emberre, összeharapták,
kikergették a házból, messzire elüldözték, s aztán büszkén kihirdették
a kertnek, a fáknak, az állatoknak
és a madaraknak még a virágoknak
is -, hogy a ház ezentúl nem emberország többé, hanem patkányország, jog és törvény szerint. S azzal
uralkodni kezdtek patkánymódra.
Mindent felfaltak, ami ehető volt, és
mindent megrágtak, ami nem volt
ehető, de szemük elé került. Kiürült
rendre a pince, a kamara és a gabonás. Elköltöztek a madarak, elpusztultak a virágok, a ház fala omlani
kezdett és megfeketedett, fák és
virágok illatát bűz váltotta föl. A vetemény ott pusztult a földben, mert
nem szedte ki senki. A gyümölcs
megérett, lehullt, és elrohadt. A
gabona aratatlan maradt, kimosta
az eső, és kicsépelte a szél. És eljött
a tél, és a patkányok addigra már
megettek mindent, ami ehető volt,
megrágtak mindent, ami rágható
volt. A falak tele voltak lyukakkal, a
tetőről lehullott a cserép, ablakok és
ajtók alatt öles nyílások tátongtak.
És akkor éhezni kezdtek, mert nem
volt egy szem gabona több, és az
ajtók hasadékain, meg a falak odvain besüvített a szél, a megrongált
tetőn behullott a hó, és nem tudtak
segíteni magukon.
Először veszekedni kezdtek, marták és ölték egymást, rágták és ették
egymást, de végül is nem tehettek
egyebet: fölkerekedtek és otthagyták a tönkretett birodalmat.
Az ember pedig tavaszra szépen
visszajött megint, rendbe hozta a tetőt, kitakarította a házat, a falakat
megigazította, kimeszelte, a földet
felszántotta, vetett és ültetett, s
mire megjött a nyár, újra virágillat
és madárdal vette körút a házat.
Őszire ismét megtelt a pince, a
kamara és a gabonás, és mire jött a
tél, olyan volt már minden, mintha
semmi sem történt volna.
Azonban elrejtőzve maradt mégis
néhány patkány a falakban, vagy
a pince gödreiben. És amikor
az ember észrevette, hogy újra
szaporodni kezdenek, hosszasan
elgondolkodott, hogy mit is tegyen
velük.
Ti is gondolkodjatok, s aszerint
cselekedjetek!

Fénylánc – tíz éve Izsákon is
2008-ban indult útjára a
Fénylánc Magyarországért
mozgalom, amelynek keretében a Kárpát-medence
magyarlakta területein december 21-én, a téli napforduló napján, fellobbantják
a magyarság összetartozását szimbolizáló tüzeket. Az
izsákiak, 2017-ben immáron
tizedik alkalommal, gyűltek
össze, hogy kifejezzék a ma-

gyarság együvé tartozását,
jelezve a más, messzi tűz

körül lévőknek: nincsenek
egyedül!

2018. jaunár 25.

Sok hosszú hétvége
lesz 2018-ban
Jól alakulnak a munkaszüneti napok 2018-ban. Összesen kilenc
hosszú hétvége lesz, azonban ezek közül sokat le kell dolgozni
szombaton. Minden megkezdett új év egyik fontos kérdése a
munkavállalók és a diákok számára, hogy a munkaszüneti napok
mikorra esnek.
2018-ban összesen kilenc hosszú hétvége lesz, ebből hat alkalommal kell ledolgozni egy áthelyezett pihenőnapot szombaton. Ez
rekordnak számít, hiszen minden munkaszüneti nap egybevonható
egy hétvégével. Hasonlóan szerencsés év utoljára 2012-ben volt.
Melyek a 2018-as munkaszüneti napok?
1. Az év rögtön egy munkaszüneti nappal indul, ugyanis január
1-je hétfőre esik. (3 napos hosszú hétvége)
2. A második munkaszüneti nap március 15. Mivel ez csütörtökre
esik, ezért a péntek pihenőnap lesz. A március 16-i napot március
10-én kell ledolgozni. (4 napos hosszú hétvége)
3. Március 30-a nagypéntek, április 2-a húsvéthétfő. Ezek ünnepnapok, nem kell ledolgozni őket. (4 napos hosszú hétvége)
4. Május 1-je keddre esik, így április 30-án sem kell dolgozni. Az
így kapott „ajándék” napot április 21-én kell ledolgozni. (4 napos
hosszú hétvége)
5. Májusban a pünkösdhétfő is szünnap lesz, ezúttal 21-re esik.
(4 napos hosszú hétvége)
6. A következő munkaszüneti nap augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe, amely hétfőre esik. (3 napos hosszú hétvége)
7. Október 23-a keddre esik, emiatt október 22-én sem kell
dolgozni. Az áthelyezett munkanap október 13-án lesz. (4 napos
hosszú hétvége)
8. November 1-je mindenszentek napja csütörtökön van. Emiatt
a péntek is pihenőnap, ami újabb négynapos hosszú hétvégét
eredményez. Ledolgozni november 10-én kell. (4 napos hosszú
hétvége)
9. December 25-26, karácsony. Ez a két nap keddre és szerdára
esik, de értelemszerűen 24-én sem kell dolgozni. Ez a nap december 1-jén kerül pótlásra. (5 napos hosszú hétvége)
10. 2019. január elseje már nem 2018-hoz tartozik, ám mivel
keddre esik, így szilveszter is pihenőnap. Ezt december 15-én kell
hivatalosan ledolgozni. (4 napos hosszú hétvége)
Fontos megjegyezni, hogy az esetek túlnyomó többségében a
munkáltató mind a december 24-e, mind a december 31-e esetén
él azon jogával, hogy ezeket szabadságként kezeli, így a december
1-i és december 15-i, szombatra áthelyezett munkanap a munkavállalók többségét nem érinti.
Ez azt jelenti, hogy várhatóan december 21-én (pénteken) kell
utoljára dolgozni, és január 2-án (szerdán) először.
Mivel a fentieket nehéz mind fejben tartani, az alábbiakban egy
összefoglaló következik.
Melyek a 2018-as ünnepnapok?
* 2018. január 1. hétfő, az új év első napja
* 2018. március 15. csütörtök, Nemzeti Ünnep
* 2018. március 30. péntek, Nagypéntek
* 2018. április 2. hétfő, Húsvéthétfő
* 2018. május 1. kedd, Munka Ünnepe
* 2018. május 21. hétfő, Pünkösdhétfő
* 2018. augusztus 20. hétfő, Államalapítás Ünnepe
* 2018. október 23. kedd, 1956-os Forradalom Ünnepe
* 2018. november 1. csütörtök, Mindenszentek napja
* 2018. december 24. hétfő, Szenteste
* 2018. december 25-26. kedd és szerda, Karácsony
Mikor kell szombaton dolgozni?
* 2018. március 10.
* 2018. április 21.
* 2018. október 13.
* 2018. november 10.
* 2018. december 1.
* 2018. december 15.
A cikk, a „61/2017. (XI. 24.) HM utasítás a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről” alapján készült.
(Forrás: ORIGÓ)

Nagy magyar télben picike
tüzek,
A lángotokban bízom,
Legyen bár messze pusztán
rőzseláng,
Bár bolygófény a síron,
Szent házi tűz, vagy bujdosó
zsarátnok:
Boldog vagyok, ha magyar
lángot látok.
(Reményik Sándor: Nagy Magyar télben – részlet)
„A világosság a sötétségben
fénylik!” – emlékeztetett Nagy

Árpád református lelkész. Amikor a sötétség vesz körül bennünket, a tűz világosságának
lángjai felfele törekedve mutatják, csak fentről, Isten igéje által
kapjuk meg az eligazítást abban
az alázatos zarándoklatban,
amelyben életünk és mindennapjaink szolgálattá lehetnek.
Közös imádkozás és a Himnusz
eléneklése mellett, az együttlét,
a baráti beszélgetés tette meghitté a tűzgyújtást, kifejezve:
egy vérből valók vagyunk…
-fg-
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2018. január 25.

„Én versem” –
irodalmi kávéház

Irodalmi Kávéház január
26.-án 1989 óta, január 22.
(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 program-

TETÉZI LAJOS

ban, hasonlóan a tavalyi
alkalomhoz, izsákiak olvassák fel, illetve mondják el
egy-egy 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!

Gondolom...

…akik ismerik a Bibliát, benne Jézus példabeszédeit, emlékeznek következő szavaira: „Bizony
mondom néktek, aki megbotránkoztat egyet a
gyermekek közül, akik hisznek bennem, jobb
annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék.” De vajon mit érdemelnek azok, akik nem megbotránkoztatják a gyermekeket, hanem kínozzák, sőt meggyilkolják
őket?! 2018. január 11.-én a TV2 Híradójában négy itthoni és egy
USA-beli esetről adtak hírt. Közös bennük, hogy csecsemők, kicsi
gyermekek „szüleinek” rémtetteiről szóltak. Kicsik megkínzásáról, megöléséről. Mivé lett a világ? - tehetjük fel a kérdést. Amivé
az embertelen ideológiák teszik! - adhatjuk meg a választ. Azok a
torz ideológiák, amelyek azt sugallják, hogy csak te vagy a fontos.
A magad érdeke szerint bármit megtehetsz. Ha valaki ebben akadályoz, nyugodtan tipord el. Ne ismerj se istent, se embert! Csak
te számítasz. Neve is van ennek a torz irányzatnak: liberalizmus.
Pontosabban az amivé ezt az egyébként jól indult eszmét silányította mára egy erőszakos kisebbség. Mind agresszívabban sulykolt
biztatásaik aztán végtelen buta és primitív emberek fejében úgy
állnak össze, hogy csecsemőket, kisgyermekeket kínoznak gyilkolnak, ha önös kedvük éppen ezt kívánja.
Gondolom, nemcsak én nem találok szavakat minderre! Nem
tagadom, sokáig tűnődtem azon, hogy egyáltalán idehozzam-e
a témát? Végül úgy döntöttem, hogy írok róla, mert egy ijesztő,
elkeserítő tendencia példái ezek, pláne, hogy korábban is voltak
hasonló esetek, amelyek most szaporodni látszanak. Feneketlen
sötétség, gonoszság, aljasság! Épeszű ember ezeket a szavakat
ismételgeti, miközben érzi, nagyon kevesek mindarra, amit ezek
a fehérjehalmazok elkövettek - mert embernek aligha nevezhetnénk őket!
Gondolom, egyetértünk abban, hogy normális ember számára
valóban elképzelhetetlen szellemi sötétség és gonoszság kell ahhoz, hogy valakik, nekik kiszolgáltatott apróságokat kínozzanak,
gyilkoljanak. Pont azok, akiktől a kis szerencsétlenek éppen
gondoskodást, szeretet remélnének! Tagadhatatlan, nagyon mély
utálatot érzek ezek iránt. Vajon szégyellnem kellene ezt, mondjuk
a keresztényi megbocsátás jegyében? Lehet, de nekem nem megy!
Mert annál aljasabb, embertelenebb dolgot nem lehet elkövezni,
mint ártatatlan, kiszolgáltatott, a szülei felé feltétlen bizalommal
forduló gyermekeket kínozni, gyilkolni. Erre nincs bocsánat!
Ezeknek valóban „kössenek a nyakára malomkövet és a tenger
mélységébe vessék.” De előtte még kínozzák úgy őket, ahogyan
ők tették a kicsinyekkel. Lehetőség szerint ideológiai munícióadóikkal együtt! Tudom, mérhetetlen aljasságuk ezzel sem lesz
kiegyenlítve, de egy kevés törlesztés talán mégis történhetne...

. oldal

Bocskai megemlékezés

A főtéren, Erdély győztes szabadságharca és az
1606-os bécsi béke emlékére, a 2006-ban felállított kopjafánál szervezett megemlékezést január
elsején, az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok
Egyesülete (IKEM), Bocskai István erdélyi fejedelem születésének 461. évfordulója alkalmából.
A tizenegyedik alkalommal megtartott
összejövetelen Nagy Árpád református lelkész Bocskairól – akinek a jelmondata a ma
embere számára is tanulságként szolgálhat:
„Hitünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál
feljebb becsüljük.” – szóló megemlékezéséhez
Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve
előtt című versét hívta segítségül:
Száznegyvenhármat léptem: ez a hossza
a szobor-sornak. Hírnök, ki megölt
milliók végső tisztelgését hozza,
úgy mentem el rajvonaluk előtt.
Kálvin, Knox, Farel, Béza! S bika-fővel
a hadra kelt hit zord hadnagyai,
a Vilmosok! és Coligny és Cromwell
ők néztek rám – s a szablyás Bocskay!…
(-)

…Övék az érdem, kiket sem a máglya
nem riaszthatott vissza, sem a gálya –
sem harcaik bukása,
a léptenként fölmeredő “hiába”!
Látták, vagy nem a céljuk,
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út;
a múlt, ahogy füst-vetve összeomlott,
úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot:
előre! és ők vállalták e sorsot –
Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!…
(A versben szereplő emlékmű középpontjában, egy 5 méter magas, négyalakos szoborcsoport áll, és a falra sok más név is felkerült,
köztük Bocskai Istváné, aki jelentős szerepet
játszott a magyar reformációban. A nagy
magyar államférfi azzal érdemelte ki helyét
Kálvin és Cromwell szobra mellett, hogy
megkötötte a protestánsok vallásszabadságát
biztosító bécsi békét.)
A szóbeli méltatást követően, a Magyar és
a Székely Himnusz eléneklése mellett, az
IKEM képviselői elhelyezték a tiszteletadás
koszorúját.
-fg-

III. Gedeon Birtok Kupa
teremlabdarúgó torna

JóazXis (izsáki barátok)
A Városi Sportcsarnokban körmérkőzéseket, és a továbbijanuár 13-án került megren- akban a négy-négy továbbjutó
dezésre a III. Gedeon Birtok helyosztókon döntötte el a
Kupa teremlabdarúgó torna, végső sorrendet. A mérkőzések
a sportbaráti kapcsolatok, játékvezetői Bosnyák Sándor
valamint a téli, felkészülési (Kecskemét) és Ártim János
időszakhoz kapcsolódó spor- (Ágasegyháza) voltak.
tolási lehetőség biztosítása cél„A” csoport: Ágasegyházajából, a megye II-III. osztályú 1, Orgovány, Kerekegyháza,
csapataiban játszó játékosok Nefelejcs (izsáki és rábakecöli
részvételével. A kupaküzdel- barátok), Szabadszállás-1,
mekben tizenkét csapat vett Izsák IFI.
részt, amelyek először két, hat„B” csoport: Szabadszálcsapatos csoportban játszottak lás-2 (IFI), JóazXis (izsáki

barátok),Lila Akác (Kecskemét), Izsák, ágasegyháza2,
Kaskantyú.
A csoportmérkőzések után
Orgovány, Izsák IFI, Kaskantyú és Szabadszállás-2 estek
ki a további küzdelmekből. A
helyosztók eredményei alapján: 1. Lila Akác; 2. JóazXis;
3. Szabadszállás-1; 4. Ágasegyháza-2.
A díjkiosztón Tóth József főszervező köszönte meg a sportszerű, ugyanakkor esetenként
igen izgalmas mérkőzéseket.
Az első három helyezett kupája mellé Nyúl Csilla a Gedeon
Birtok Kft. nevében adott át
ajándékcsomagot. Különdíjat
kapott a legjobb kapusként:
Papp Zoltán (Ágasegyháza-2);
a legtöbb gólt lövő játékosként,
10 góllal: Valkai Tamás (Lila
Akác), legjobb mezőnyjátékosként: Hegedűs Ervin (Szabadszállás-1).
Külön köszönet a támogatóknak, a névadó Gedeon Birtok
Kft-nek, és a Vino étteremnek,
valamint a helyszínt biztosító
Izsáki Városi Sportcsarnoknak.
-fg-
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Önkormányzati
hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
közmeghallgatással egybekötött 2017. évi munkaterv szerinti utolsó ülését 2017. december
19-én tartotta.
Az ülésen napirend előtt fogadta el a testület
az öt határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést és a tett intézkedéseket jóváhagyta. A testületi ülésen szereplő napirendek
többségét jogszabály, illetve belső szabályozás
írta elő, így érdemi vitára nem került sor.
Első napirendi pont keretében tárgyalta a Képviselő-testület a „Beszámoló a Polgármesteri
Hivatal munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések
tapasztalatairól” szóló jegyzői előterjesztést. Itt
került bejelentésre, hogy az anyag elkészítése
után került elbírálásra a mini bölcsőde pályázata, amelyre 10 millió forint támogatást nyert az
önkormányzat, az Esély Otthon pályázatra pedig 199.990.000 Ft-ot. Ez Kiskunmajsa településsel közös projekt, melynek lényege szolgálati
lakások kialakítása, pályakezdő szakemberek
városunkban történő letelepítése. A Felső óvoda épületéből négy lakás kerül kialakításra. A
témához nem kapcsolódóan felmerült a város
útfelújításaira elkülönített pénzek felhasználása is. Megnyugtatásul tudom közölni, hogy
a hét utca felújítására benyújtott pályázat az
ülés óra nyert, mint ahogy az Agárdy dűlőút
felújítása is, így az elkülönített 15 millió forint
saját erőként kerül felhasználásra.
A második napirendi pontban fogadta el a
testület „Izsák Város Önkormányzat 2018. évi
belső ellenőrzési tervét.” Utána módosította
„Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati
rendeletét. A rendelet teljes szövege e lapszámban közzétételre kerül.
December hónapban valósult meg a város
közvilágításának LED lámpákkal történő
korszerűsítése. Ez 80 milliós, Kormány által
engedélyezett hitel felvételével valósult meg.
Az előkészítéshez szükség volt az „Adósságot
keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos saját bevételek összegének meghatározása.” előterjesztés
megtárgyalása. A hitel visszafizetésének forrása
a működési megtakarítás.
Elkészült „Izsák Város Településképi Arculati
Kézikönyve”, amit a Képviselő-testület normatív határozattal fogadott el. Hatodik napirendi
pont keretében alkotta meg a testület „A településkép védelméről” szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet teljes szövege e lapszámban
kerül közzétételre.
Az egyebek napirendi pont keretében Mondok
József polgármester úr az alábbi tájékoztatást
adta: - az Esély otthon pályázatát megnyerte
Izsák Kiskunmajsával együtt 50-50% arányban.
Négy család számára biztosítanának lakást,
melyet a felső óvodában alakítanak ki,
- mini bölcsőde létrehozására 10 millió Ft-ot
nyertek, így 8 fős csoporttal tudnak elindulni,
- a LED-es közvilágítás az ülés napjának estéjére estére elkészül,
- három adventi ünnepség került megrendezésre, köszönetet szeretne mondani a
szervezőknek és a résztvevőknek egyaránt,
- a városháza tetőfelújítása január 30-ig el
fog készülni,
- a Royalsekt-nek köszönetet szeretne mondani a hátrányos helyzetű gyerekek számára
megrendezett Mikulás-napért,
- Bencze Erikának a hátrányos helyzetű gyerekek számára szervezett futóversenyért mondott
köszönetet.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2017.(XII.20.)
önkormányzati rendelete Izsák Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017.( II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetési főösszeg
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Ör.) 2.§
(1) –(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A képviselő-testület Izsák Város önkormányzat 2017. évi
költségvetésének főösszegét 1.029.448 ezer Ft-ban ,
a) költségvetési bevételi főösszegét
1.029.448 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadás főösszegét
1.029.448 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési bevétel főösszegéből működési bevétel
556.948 ezer forint, felhalmozási bevétel 471.500 ezer forint.
(3) A költségvetési kiadás főösszegéből működési kiadás 542.340
ezer forint, felhalmozási kiadás 471.500 ezer forint, finanszírozási kiadás: 15.608 ezer Ft.
2.§
Az Ör 2.§-a az alábbi (4) –(5) bekezdésekkel egészül ki:
(4) Az Önkormányzat működési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 534.868
ezer Ft
b) az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevétel 23.080
ezer Ft
(5) Az Önkormányzat működési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat 519.260
ezer Ft
b) az önként vállalt feladatok ellátását biztosító előirányzat
23.080 ezer Ft
Izsák város költségvetési bevételei
3.§
Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek főösszege
1.029.448 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és
felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet
tartalmazza.
Izsák Város költségvetési kiadásai
4.§
Az Ör. 4.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
(1) Az önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza
meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
542.340 ezer Ft
melyből:
a) személyi juttatások
249.106 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
55.582 ezer Ft
c) dologi kiadások
200.450 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
11.205 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások
14.927 ezer Ft
f) tartalék
11.070 ezer Ft
(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások)
kapcsolódó előirányzatok főösszege: 23.080 ezer Ft, melyből:
a) személyi juttatások
6.272 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
1.259 ezer Ft
c) dologi kiadások
622 ezer Ft
d) egyéb működési célú támogatások
14.927 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel
határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 471.500 ezer
Ft
Ebből: beruházások
397.346 ezer Ft
felújítások
74.154 ezer Ft.
(4) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a 2.
számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzat
5.§
Az Ör 7.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 991.671 ezer Ft-ban határozza meg,
melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 3. számú
melléklet tartalmazza. A bevételekből kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 497.363 ezer Ft, az önként vállalt
feladatokhoz kapcsolódó bevétel 23.080 ezer Ft. Forrásonkénti
részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 654.636 ezer Ft-ban határozza meg
az alábbi bontásban:
a) működési kiadások
183.408 ezer Ft
- személyi juttatás
69.487 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
11.610 ezer Ft
- dologi kiadások
65.109 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai
11.205 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás
14.927 ezer Ft
- tartalék
11.070 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások
471.228 ezer Ft
- beruházások
397.074 ezer Ft
- felújítás
74.154 ezer Ft

2018. jaunár 25.
Polgármesteri Hivatal
6.§
Az Ör. 8.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 99.451 ezer forintban határozza
meg, melyből a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel
99.451 ezer forint.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi
költségvetésének kiadási főösszegét 99.451 ezer forintban
határozza meg, ami teljes egészében kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó működési kiadásokra használható fel. Ennek
részletezése:
a) személyi juttatás
60.727 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
13.090 ezer Ft
c) dologi kiadások
25.634 ezer Ft.
Általános Művelődési Központ
7.§
Az Ör . 9. § (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 197.781
ezer forintban állapítja meg, mely teljes összeggel kötelező
önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódik. Ennek részletezése a következő:
- működési bevételek
197.509 ezer Ft
melyből:
- intézményi működési bevétel
19.123 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
12.263 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás
178.386 ezer Ft.
Felhalmozási bevétel:
272 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező
feladatok ellátásához – 197.781 ezer forintban állapítja meg,
melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások
197.509 ezer Ft
melyből:
- személyi juttatás
90.179 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
24.229 ezer Ft
- dologi kiadások
83.101 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadás
272 ezer Ft
melyből: beruházás
272 ezer Ft
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
8.§
Az Ör. 10.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a
kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 13.535 ezer
forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
- fenntartói( intézményi) finanszírozás
12.666 ezer Ft.
- költségvetési bevétel
869 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező
feladatok ellátásához – 13.535 ezer forintban határozza meg,
mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
10.377 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.396 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
762 ezer Ft
Gondozási Központ
9.§
Az Ör. 11.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetési bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó
feladataihoz kapcsolódik – 17.046 ezer forintban határozza meg,
melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel
5.181 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
4.353 ezer Ft
b) fenntartói( intézményi) finanszírozás
11.865 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelezően feladatok ellátásához
– 17.046 ezer forintban határozza meg, mely működési célú
kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
9.142 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.020 ezer Ft
c) dologi kiadások
5.884 ezer Ft.
Egészségügyi szolgálat
10.§
Az Ör. 12.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017. évi
költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 31.391 ezer Ft-ban határozza
meg, melynek részletezése az alábbi:
- fenntartói (intézményi) finanszírozás
28.566 ezer Ft.
- költségvetési bevétel
2.825 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2017. évi
költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellátásához- 31.391 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése
a következő:
a) személyi juttatás
9.194 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.237 ezer Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások
19.960 ezer Ft.
10.§
E rendelet 2017. december 20. napján lép hatályba.
I z s á k, 2017. december 19.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

2018. január 25.

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a településkép
védelméről
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2)
bekezdés a)-c), e)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Nemzetiés Média Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért
felelős miniszter és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,
továbbá 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:
I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések
1.§
(1) Jelen rendelet célja Izsák sajátos településképének
társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és
alakítása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti célok megvalósítása érdekében
e rendelet megállapítja
a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmének,
a helyi védelemnek a szabályait,
b) a településképi szempontból meghatározó területeket,
c) a településképi követelményeket,
d) településkép védelméhez és alakításához szükséges érvényesítési eszközöket,
e) a védelemmel kapcsolatos önkormányzati támogatási és
ösztönző rendszert.
(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Izsák teljes közigazgatási területére.
(4) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely a település közigazgatási területén
e rendeletben szabályozott tevékenységet folytat.
(5) E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott településrendezési eszközökkel együtt
kell alkalmazni.
(6) E rendelet hatálya nem terjed ki a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvényben szabályozott plakátnak
a kampányidőszakban történő elhelyezésére, valamint a
választási kampány során alkalmazott reklámhordozót tartó
berendezésekre.
2. §
E rendelet alkalmazása során:
a) épített érték: Izsák város településképe és történelme
szempontjából meghatározó, a településszerkezeti, településképi, építészeti, településtörténeti, régészeti, művészeti
szempontból védelemre érdemes terület, épületegyüttes,
épület, épületrész vagy más építmény (pl. szobor, emlékmű,
kerítés, kapu, stb.) valamint az építményekhez tartozó telek
és annak jellegzetes növényzete
b) értékvédelmi szakvélemény: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy (építész, településmérnök, statikus,
műemlékvédelmi szakmérnök), szervezet által készített olyan
szakvizsgálat, amely a védett érték vizsgálatát követően
részletezi annak állapotában, esztétikai megjelenésében,
szerkezetében végbement folyamatokat, és annak eredményét, amely szerint a védelem oka még fennáll, vagy már
nem áll fenn.
c) indokolt eset: amennyiben az építtető, a tervező és a
helyi építésügyi hatóság (hiányában a polgármester) álláspontja közös egy építészeti követelménytől való eltéréssel
kapcsolatosan.
II. FEJEZET
A HELYI VÉDELEM
2. A helyi védelem feladata
3.§
A helyi értékvédelem feladata különösen az épített értékek:
a) felkutatása, számba vétele, forráskutatása, dokumentálása,
b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,
c) megőrzése, megőriztetése,
d) a közvéleménnyel való megismertetése,
e) károsodásának megelőzése, elhárítása, fenntartásuk,
illetve megújulásuk elősegítése,
f) az általános környezetkultúra és az építészeti kultúra
szemléletformáló terjesztésének, és az erre való nevelésnek
a támogatása.
3. Helyi védelem keletkeztetése és megszűnése
4. §
(1) A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetése
csak az e rendeletben szabályozott eljárás lefolytatásával
történhet.
(2) A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését
írásban kezdeményezheti
a) az önkormányzat, a főépítész, az építésügyi hatóság,
a történelmi egyházak, és bármely természetes vagy jogi
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személy,
b) településrendezési terv keretében készített örökségvédelmi hatástanulmány készítője.
(3) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a védendő területi vagy egyedi érték megnevezését,
szükség esetén körülhatárolását, b) a védendő területi vagy
egyedi érték azonosító adatait (területhatár, utca, házszám,
helyrajzi szám, épület- illetve telekrész),
c) értékvizsgálatot és indoklást.
(4) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a védelem alól törlésre javasolt területi vagy egyedi érték
megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
b) a védelem alól törlésre javasolt területi vagy egyedi érték
azonosító adatait (területhatár, utca, házszám, helyrajzi
szám, épület-, illetve telekrész),
c) a védelem megszüntetése szükségességének okait,
d) bontási szándék esetén a bontás szükségességét alátámasztó megfelelő indoklást.
(5) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés esetén az Önkormányzat elkészíti
a) az értékvédelmi szakvéleményt,
b) a védelem alól törlendő egyedi érték fotódokumentációját,
és szükség szerint a felmérési dokumentációját (alaprajz,
metszet, homlokzatok M=1:100, helyszínrajz M=1:200,
műleírás).
(6) A helyi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor,
ha
a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,
b) a védett terület, illetve egyedi érték a védelem alapját
képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,
c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek az értékvédelmi szakvélemény szerint már nem
felel meg,
d) a védett érték magasabb szintű védettséget kap. A helyi
védelem az állami védelem hatályba lépésének napján külön
intézkedés nélkül hatályát veszti.
(7) A helyi egyedi értékvédelemmel kapcsolatban érintettnek
kell tekinteni
a) az érintett ingatlanok tulajdonosait,
b) a kezdeményezőt,
c) az illetékes építésügyi hatóságot.
(8) A helyi egyedi védelem alá helyezésről vagy a védelem
megszüntetéséről értesíteni kell az érintetteket.
(9) Az ingatlan használójának, kezelőjének értesítése a
tulajdonos útján történik.
(10) A helyi egyedi védelem alá helyezés vagy a védelem
megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell
jegyezni. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem
érinti.
(11) A helyi védelmet a Szabályozási Terven fel kell tüntetni
legkésőbb annak soron következő módosításakor.
4. A helyi védelem fajtái
5. §
A helyi védelem lehet:
a) helyi területi védelem, amelynek hatálya kiterjedhet
településszerkezetre, telekszerkezetre, településkarakterre:
he jelű helyi értékvédelmi terület;
b) helyi egyedi védelem, amelynek hatálya kiterjedhet épületre (H1 jelű védett épület); épületrészre (H2 jelű, részleges
védelem alatt álló épület); és építményre, (H3 jelű védett
építmény).
5. A védett értékekhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek
6. §
(1) A védelem nem akadályozza a védett érték felújítását,
korszerűsítését, bővítését, funkciója megváltozását. A védelem érdekében elő kell segíteni a védett értéknek a mai
igényeknek megfelelő használatát. A felújítás, korszerűsítés,
bővítés, funkcióváltozás miatt azonban a védett értéknek a
védelemre okot adó értékei nem csökkenthetők. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és a belső értékek tiszteletben
tartásával kell megoldani.
(2) A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget
a tulajdonos köteles jókarbantartani, állapotát megóvni,
a használat nem veszélyeztetheti az adott építészei örökség fennmaradását. A helyi védelem alatt álló elemet nem
veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból
károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen
vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység,
területhasználat.
(3) A védett épület, építmény felújítása, korszerűsítése,
bővítése során törekedni kell a védelemre okot adó részletek eredeti állapotának visszaállítására, illetve harmonikus
továbbfejlesztésére.
(4) A helyi egyedi védelem alatt álló értéken építési, bontási
munka kizárólag akkor végezhető, ha a védett érték létét,
állagát nem veszélyezteti, vagy azt értékvédelmi szempontból nem befolyásolja károsan. Ellenkező esetben az építtetőt
kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására.
(6) A helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény bontására csak a teljes műszaki avultság esetén kerülhet sor,
ha az épület védett értékeinek károsodása olyan mértékű,
hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre,
és ezt értékvédelmi szakvélemény is alátámasztja. Bontási
munka csak a védelem megszüntetését követően végezhető.
Az értékvédelmi szakvéleményben egyes épületrészek vagy
tartozékok megőrzése, illetve azoknak a bontási helyen építendő új épületbe való beépítése, elhelyezése is előírható.
6. A helyi területi védelem
7. §
(1) A he jelű helyi értékvédelmi területek lehatárolását jelen
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A he jelű helyi értékvédelmi területeken védett az út-

. oldal
hálózat és a telekosztás jellege, a beépítés módja és helye,
az épületek ritmusa, az utcai homlokzat nyílásrendje és
nyílászáróinak álló téglalap aránya.
7. A he jelű helyi védelem alatt álló területekre vonatkozó
területi építészeti követelmények
8. §
(1) A He jelű helyi védelem alatt álló területeken az úthálózat, a telekosztás jellege, a telkek mérete, beépítési módja,
építési vonala megőrzendők, azok megváltoztatását célzó
vagy eredményező tevékenység csak a szabályozási terv és a
HÉSZ alapján végezhető.
(2) A He jelű helyi értékvédelem alatt álló területen az
építményeket - épületeket, kerítéseket, utcaburkolatokat,
utcabútorokat, közmű műtárgyakat, közmű felépítményeket,
reklámhordozókat - a jellegzetes településkép, valamint az
épített és természetes környezet egységes megjelenését biztosító módon kell építeni, lehet átalakítani, a meglévőket erre
tekintettel kell használni, illetve fenntartani.
8. A helyi egyedi védelem és a védett elemekre vonatkozó
egyedi építészeti követelmények, a H1 jelű védett épületek
9. §
A H1 jelű védett épület, építmény minden eredeti homlokzati
alkotórésze védett, ideértve a hozzá tartozó kiegészítő, külső
és belső díszelemeket is, valamint esetenként a használat
módját.
9. A H1 jelű helyi egyedi védelem alatt álló értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények
10. §
(1) A H1 jelű védett épület, építmény bővítése, felújítása
valamint azokon végzett homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró csere, tető felújítás, tetőtér beépítés illetve bármely
homlokzati felületképzés és a homlokzat megváltoztatása
során csak az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és
formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó építészeti
megoldások alkalmazhatók.
(2) A H1 jelű védett épület, építmény helyreállítása, átalakítása, felújítása és bővítése során
a) az épület jellegzetes tömegét, tömegkapcsolatait eredeti
formában és arányban kell fenntartani: bővítés esetén a meglévő és új épülettömegek arányai, formái és anyaghasználatai
illeszkedjenek egymáshoz;
b) az épületnek a közterületről látható homlokzatán meg
kell tartani, érintetlenül kell hagyni, illetve szükség esetén
az eredeti állapotnak megfelelően vissza kell állítani:
ba) a homlokzat felületképzését, ami a vakolt felületek esetén finom szemcséjű simított vakolat és pasztell szín lehet;
bb) a tetőfedést, ami kerámia cserép lehet
bc) a homlokzat díszítő elemeit;
bd) a nyílászárók keretezését, azok jellegzetes szerkezetét,
az ablakok osztását;
be) a lábazatot, a lábazati párkányt;
bf) a tornác, kapualj kialakítását
c) az alaprajzi elrendezés – különösen a fő tartószerkezetek,
főfalak, belső elrendezés elemei - valamint a meghatározó
építészeti részletek és szerkezetek megőrzendők.
10. A H3 jelű védett építmények
11. §
A H3 jelű védett műtárgy minden eredeti alkotórésze védett,
ideértve a hozzá tartozó kiegészítő, díszelemeket is.
11. A H3 jelű helyi védelem alatt álló műtárgyra vonatkozó
egyedi építészeti követelmények
12. §
A H3 jelű védett műtárgyak felújítása során az eredeti
anyaghasználatot és formai elemeket kell követni.
III. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ
TERÜLETEK
12. A településképi szempontból meghatározó területek
megállapítása
13. §
Izsák településképi szempontból meghatározó területei:
a) történeti városrész (HÉSZ településközpont vegyes terület övezet)
b) átalakuló városrész (Kisizsáki - összekötő csatorna-Váci
Mihály utca- Pacsirta utca- Kecskemét út- Szőlő utca- Nádas
utca- Alma utca)
c) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXVI. törvény
1. melléklete szerinti településkép védelme szempontjából
kiemelt területek.
IV. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK
13. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános
építészeti követelmények
14. §
Az épületek, építmények és kerítések látszó felületein nem
alkalmazható építőanyagok:
a) környezettel diszharmóniában álló anyagok (fóliák, műanyag habok, pvc..stb.)
b) rönkfa vagy gerenda mint az épület teljes homlokzatán
megjelenő fő tartószerkezti és homlokzatképző elem (rönkház, gerendaház) - kivéve homlokzatdíszként eseti jelleggel
megjelenő elem
c) előregyártott acél szerkezetek (konténerház, lakóautó)
- kivéve ideiglenes felvonulási épületek
d) előregyártott beton elemek - kivéve gazdasági épületek
e) hullámpala,
f) műanyag hullámlemez
g) nagytáblás fém lemez (trapézlemez, hullámlemez) - kivéve
gazdasági épületek
h) fém fegyverzetű panel, hagyományostól eltérő színben
(pl. kék, zöld) – előtetőre sem - kivéve hagyományostól el
nem térő színben gazdasági épületek esetében
i) mázas burkolólap lábazaton és nyílások körül,
j) hasított kőburkolat lábazaton és nyílások körül,
k) műanyag hab homlokzatképző profilok vakolatlanul,
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l) inhomogén “foltos” cserép tetőhéjalás
m) színezett beton cserép csak abban az esetben alkalmazható, ha színvilága harmonizál a környező épületekével,
n) pikkelyes fedés esetén erősen domborodó elem, barátapáca fedés nem alkalmazható.
o) vakolatba helyezett apró tükröződő szemcsék
p) homlokzaton, lapostetőn és tetőn vízszigetelő lemez
takarás nélkül
q) műkő, műanyag, beton vagy gipsz mint szobor (egészalakos oroszlán a kapupilléren)
r) fa hatású műanyag, vagy fém elemek
14. A településképi szempontból meghatározó területekre
vonatkozó általános követelmények
15. §
(1) Színezés, homlokzatképzés tekintetében általános követelmény, hogy
a) a homlokzat színezésre a fehér, vagy földszínek pasztell
árnyalatai megengedettek, erősebb színek csak kivételesen és jellemzően kiegészítő, díszítő elemként, vagy ahhoz
kapcsolódóan használhatók szakmai konzultáció keretében
történő jóváhagyással,
b) a közterületről látható homlokzaton falfestmény, murália
nem helyezhető el, kivéve a hirdetési felületeket.
(2) Építmények elhelyezésével kapcsolatosan a településképi
szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi
követelmények, a HÉSZ és a szakági jogszabályok előírásai az
irányadók, a kialakult beépítési vonal figyelembevételével.
(3) Építménymagasság tekintetében a településképi
szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi
követelmények, a HÉSZ és a szakági jogszabályok előírásai
az irányadók.
(4) Kerítések elé (járda helyén), valamint közvetlenül az
útpadka mellé (gépjárművek leállása, lehúzódás biztosításához) nem ültethető sövény.
(5) Az épületek utcai homlokzatán, látható helyre technológiai létesítmény (pl. klímaberendezés, szellőző, szerelt
kémény stb.) nem helyezhető el.
(6) A telekbehajtó és a közterületi járda burkolatnak az
útszakasz egységes megjelenése érdekében igazodnia kell a
már kialakult állapothoz, attól eltérő, magasabb minőséget
eredményező megoldás településképi megfelelés kötelező
szakmai konzultáción történő igazolásával lehetséges.
(7) Építés során kötelező a fás szárú növényállomány
megőrzése, ettől eltérni csak akkor lehet, ha igazoltan
beteg, kiöregedett a faállomány vagy az épület elhelyezése
ellehetetlenül.
(8) Közterületi fás szárú növényültetés csak tulajdonosi
hozzájárulás alapján végezhető.
(9) Közterületeken fasortelepítésnél, kiegészítésnél, őshonos, előnevelt, többször iskolázott, „útsorfa” minőségű,
allergén pollent nem termelő lombos fák ültetendők.
(10) Légvezetékek alatt alacsony növekedésű, gömb alakú
koronát nevelő faegyedek ültethetők.
(11) Meglévő fasorok kiegészítésénél, pótlásánál azonos
fafajt kell alkalmazni, kivéve, ha településesztétikai okok,
baleset elhárítás, vagy a fák egészségi állapota a fasor teljes
cseréjét teszik szükségessé, illetve ha a fafaj allergén, vagy
életfeltételei az adott területen nem kellően biztosítottak.
(12) Más éghajlati tájra jellemző díszítő és homlokzatképző
elemek nem alkalmazhatók.
(13) Barokk balusztrád építése nem alkalmazható.
15. A településképi szempontból meghatározó területekre
vonatkozó területi építészeti követelmények
16.§
(1) A történeti városrészre vonatkozó területi építészeti
követelmények:
(a) A beépítés módja az utcánként kialakult állapotnak megfelelő kell, hogy legyen, figyelemmel a HÉSZ előírásaira.
(b) A területen többszintes épület csak szakmai konzultációt
követően épülhet.
(c) Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak
földfelszín feletti szerkezete csak hagyományos építőanyagokból készülhet.
(d) Az utcabútorok, közösségi építmények magassága nem
haladhatja meg a környező épületek magasságát.
(e) Az utcabútorok, közösségi építmények földfelszín feletti
részének szín- és formavilágát a környező épülettekkel harmóniában kell kialakítani.
(f) Az utcai kerítés, a zöldkerítésként használt tömör
sövények magasságát is beleértve legfeljebb 2,00 m magas
lehet.
(g) Utcai kerítésnek legalább 50%-os átláthatóságot kell
biztosítania. Indokolt esetben a kerítés lehet hagyományos,
téglából tömören falazott, amennyiben vakolatarchitektúrával, míves téglakötésekkel, egyéb harmonikus díszítőelemmel
van tagolva, vagy a kerítés felületének legalább 25%- a élő,
zöld növény futónövény takarást kap.
(2) Az átalakuló városrészre vonatkozó területi építészeti
követelmények:
(a) A beépítés módja az területen kialakult állapotnak megfelelő kell, hogy legyen, figyelemmel a HÉSZ előírásaira.
(b) A területen többszintes épület csak szakmai konzultációt
követően épülhet.
(c) Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak földfelszín feletti szerkezete csak hagyományos építőanyagokból
és betonból állhat össze.
(d) Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak
magassága nem haladhatja meg a környező épületek magasságát.
(e) Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak
földfelszín feletti részének szín- és formavilágát a környező
épületekkel harmóniában kell kialakítani.
(f) Az utcai kerítés anyaghasználatának és szín- és formavilágának, a főépülettel harmóniában kell lennie.
(g) Az utcai kerítés, a zöldkerítésként használt tömör
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sövények magasságát is beleértve legfeljebb 2,00 m magas
lehet.
(h) Utcai kerítésnek legalább 50%-os átláthatóságot kell
biztosítania. Indokolt esetben a kerítés lehet hagyományos,
téglából tömören falazott, amennyiben vakolatarchitektúrával, míves téglakötésekkel, egyéb harmonikus díszítőelemmel
van tagolva, vagy a kerítés felületének legalább 25%- a élő,
zöld növény futónövény takarást kap.
(3) Az általános előírások szerint településkép védelme
szempontjából kiemelt területekre vonatkozó területi építészeti követelmények:
(a) A beépítés módja szabadon álló, vagy kialakult állapotnak megfelelő kell, hogy legyen, figyelemmel a HÉSZ egyedi
előírásaira.
(b) A területen többszintes épület csak szakmai konzultációt
követően épülhet.
(c) Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak földfelszín feletti szerkezete csak hagyományos építőanyagokból
és látszó beton szerkezetből állhat össze.
(d) Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak
magassága nem haladhatja meg a környező épületek magasságát.
(e) Az utcabútorok, közösségi építmények és műtárgyak
földfelszín feletti részének szín- és formavilágát a környező
épületekkel harmóniában kell kialakítani.
(f) A telken épülő kerítés anyaghasználatának és szín- és
formavilágának, az építményekkel harmóniában kell lennie
és minimum 50%-ban áttörtnek kell lennie.
16. A településképi szempontból meghatározó területekre
vonatkozó egyedi építészeti követelmények
17.§
(1) A történeti településrészre vonatkozó egyedi építészeti
követelmények:
a) Anyaghasználatra vonatkozó követelmények:
aa) Hagyományostól eltérő építőanyagok használata nem
megengedett a látszó felületeken.
ab) Nem megengedett műanyag és acél anyagú nyílászáró
szerkezet beépítése.
ac) Tetőfedésre alkalmazható anyagok tekintetében a következőktől eltérni indokolt eset kivételével nem lehet: egyszínű
natúr cserép, termett pala, korcolt fémlemez, pikkelyes
fémlemez, zsindely, üveg, nád.
ad) A kerti építmények és műtárgyak földfelszín feletti
szerkezete hagyományos építőanyagoktól eltérő anyagból
nem állhat össze.
ae) A kerti építmények és műtárgyak földfelszín feletti részének anyaghasználata, szín- és formavilága a főépülettel
diszharmóniában nem állhat.
af) Az utcai kerítés anyaghasználata a főépülettel diszharmóniában nem lehet.
ag) Meglévő, hagyományostól eltérő tetőhéjazat felújítható;
ah) A jelen bekezdésben felsoroltaktól különböző meglévő
tetőhéjazat a meglévővel megegyező anyaggal bővíthető,
ha a csatlakozás követelményei miatt más megoldás nem
lehetséges.
b) Tömegformálásra vonatkozó követelmény:
ba) Az épület tömege, paraméterei, nem térhet el a kialakult
utcaképtől, valamint a településrészre jellemző léptéktől.
bb) Épület oromfala nem nyúlhat a tető síkja fölé.
bc) Oromfal nem lehet szélesebb 7 méternél - kivéve középületek.
bd) A tető kubusának meghatározásakor a szomszédos
épületek tetőformáinak figyelembe vételének elmulasztása
nem megengedett.
be) Az épületek tetőszerkezetének hajlásszöge 38 o és 45 o
között alakulhat, de a tervezett beépítettség 30%-át meg
nem haladó vízszintes vetületi területen 38 o-nál kisebb, vagy
45o-nál nagyobb hajlású tető is kialakítható.
bf) A tetősíkból kilépő tetőablakok összes, függőleges felületen mért felülete nem lehet több a magas tető függőlegesen
mért vetülete 15%-ánál.
bg) “kutyaól” tetőkibúvó felépítmény nem építhető
bh) Manzard jellegű tető nem építhető.
bi)A kerti építmények magassága nem haladhatja meg a
főépület magasságát és bruttó alapterületük nem haladhatja
meg a főépület bruttó alapterületének felét.
bj) Az utcai kerítés formavilága és léptéke, a főépülettel
diszharmóniában nem állhat.
c) Homlokzatkialakításra vonatkozó követelmény:
ca) A vakolt felületen síkbeli kiemelésekkel vakolattagozat,
párkányzat kialakítható és enyhe színbeli különbséggel is
kiemelhető,
cb) Síkban tartott felületen eltérő színezést csak textúra
váltás esetén lehet alkalmazni,
cc) A vakolt felületen vakolattextúra, vakolatmintázat
alkalmazható,
cd) A hagyományos építőanyagok természetes színe és textúrája alkalmazható;
ce) Faszerkezetek, faburkolatok esetén az anyag karakterét
és színvilágát meg nem változtató állagmegóvó felületkezeléseken felül vörös, zöld, szürke, barna, fehér és fekete
színezés is alkalmazható.
cf) Fém szerkezetek esetében is elfogadott a felületkezelés
és a színezés, de annak minden esetben összhangban kell
lennie az épület színvilágával.
cg) Redőnytokot, látszó módon nem lehet kialakítani.
ch) Az utcai homlokzaton nem jelenhet meg fekvő téglalap
arányú nyílás. - kivétel a parapettel nem rendelkező nyílások
d) Zöldfelületek kialakítási módjára vonatkozó követelmény:
da) A burkolt felületek mérete nem haladhatja meg a zöldfelületek méreteit. A kerti tó felülete zöldfelületnek minősül.
db) Zöld homlokzatok, zöld kerítések és zöld tetők alkalma-
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zása ajánlott, továbbá zöld felületnek minősül.
dc)A növényzet Magyarországon nem őshonos növényekből
nem állhat össze.
dd) A fás szárú növények épületektől mért ültetési távolsága
nem lehet kevesebb mint 5 m.
(2) Az átalakuló településrészre vonatkozó egyedi építészeti
követelmények:
a) Anyaghasználatra vonatkozó követelmények:
aa) Hagyományostól eltérő építőanyagok használata nem
megengedett a látszó felületek minimum 50%-án.
ab) Nem megengedett műanyag és acél anyagú nyílászáró
szerkezet beépítése, indokolt esetben műanyag és fém fegyverzetű nyílászáró beépíthető.
ac) A kerti építmények és műtárgyak földfelszín feletti
szerkezete hagyományos építőanyagoktól eltérő anyagból
nem állhat össze.
ad) A kerti építmények és műtárgyak földfelszín feletti
részének anyaghasználata, szín- és formavilága a főépülettel
diszharmóniában nem állhat.
ae) Az utcai kerítés anyaghasználata a főépülettel diszharmóniában nem lehet.
af) Meglévő, hagyományostól eltérő tetőhéjazat felújítható;
ag) A jelen bekezdésben felsoroltaktól különböző meglévő
tetőhéjazat a meglévővel megegyező anyaggal bővíthető,
ha a csatlakozás követelményei miatt más megoldás nem
lehetséges.
b) Tömegformálásra vonatkozó követelmény:
ba) Az épület tömege, paraméterei, nem térhet el a kialakult
utcaképtől, valamint a településrészre jellemző léptéktől.
bb) Épület oromfala nem nyúlhat a tető síkja fölé.
bc) Oromfal nem lehet szélesebb 7 méternél - kivéve középületek.
bd) A tető kubusának meghatározásakor figyelembe kell
venni a szomszédos épületek tetőformáit.
be) Az épületek tetőszerkezetének hajlásszöge 38? és 45?
között alakulhat, de a tervezett beépítettség 50%-át meg
nem haladó vízszintes vetületi területen 38?-nál kisebb, vagy
45?-nál nagyobb hajlású tető is kialakítható.
bf) A tetősíkból kilépő tetőablak nem építhető.
bg) “kutyaól” tetőkibúvó felépítmény nem építhető.
bh) Manzard jellegű tető nem építhető.
bi)A kerti építmények magassága nem haladhatja meg a
főépület magasságát és bruttó alapterületük nem haladhatja
meg a főépület bruttó alapterületének felét.
bj) Az utcai kerítés formavilága és léptéke, a főépülettel
diszharmóniában nem állhat.
c) Homlokzatkialakításra vonatkozó követelmény:
ca) A vakolt felületen síkbeli kiemelésekkel vakolattagozat,
párkányzat kialakítható és enyhe színbeli különbséggel is
kiemelhető,
cb) Síkban tartott felületen eltérő színezést csak textúra
váltás esetén lehet alkalmazni,
cc) A vakolt felületen vakolattextúra, vakolatmintázat
alkalmazható,
cd) A hagyományos építőanyagok természetes színe és textúrája alkalmazható;
ce) Faszerkezetek, faburkolatok esetén az anyag karakterét
és színvilágát meg nem változtató állagmegóvó felületkezeléseken felül vörös, zöld, szürke, barna, kék, fehér és fekete
színezés is alkalmazható.
cf) Fém szerkezetek esetében elfogadott a felületkezelés
és a festés, de a színezés során harmóniát kell teremteni a
főépülettel.
cg) Új épület építése esetén redőny beépítése látszó módon
nem elfogadható.
ch) Az utcai homlokzaton nem jelenhet meg fekvő téglalap
arányú nyílás.
d) Zöldfelületek kialakítási módjára vonatkozó követelmény:
da) A burkolt felületek mérete nem haladhatja meg a zöldfelületek méreteit.
db) A növényzetet Magyarországon őshonos növényekből
kell összeállítani.
dc) A fás szárú növények épületektől mért ültetési távolsága
minimum 5 m.
(3) Az általános előírások szerint településkép védelme
szempontjából kiemelt területek településrészre vonatkozó
egyedi építészeti követelmények:
a) Anyaghasználatra vonatkozó követelmények:
aa) Hagyományostól eltérő építőanyagok használata nem
megengedett. - kivéve gazdasági épületek
ab) A nyílászárók és árnyékolók látszó szerkezeteinek fából
kell lennie. - kivéve gazdasági épületek
ac) Falburkolatok tájdegen agyagból nem készülhetnek.
- kivéve gazdasági épületek
ad) Tetőfedésre alkalmazható anyagok tekintetében a következőktől eltérni indokolt eset kivételével nem lehet: egyszínű
natúr síkcserép, nád, zsindely. - kivéve gazdasági épületek
ae) A kerti építmények és műtárgyak földfelszín feletti
szerkezete hagyományostól eltérő építőanyagokból nem állhat
össze. - kivéve gazdasági épületek
af) A kerti építmények és műtárgyak földfelszín feletti részének anyaghasználata, szín- és formavilága a főépülettel
diszharmóniában nem állhat.
ag) A telken belüli kerítés anyaghasználata a főépülettel
diszharmóniában nem állhat.
ah) Meglévő, hagyományostól eltérő tetőhéjazat felújítható;
ai) A jelen bekezdésben felsoroltaktól különböző meglévő
tetőhéjazat a meglévővel megegyező anyaggal bővíthető,
ha a csatlakozás követelményei miatt más megoldás nem
lehetséges.
b) Tömegformálásra vonatkozó követelmény:
ba) Az épület tömege, paraméterei a kialakult utcaképtől, va-
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lamint a településrészre jellemző léptéktől nem térhet el.
bb) Épület oromfala nem nyúlhat a tető síkja fölé.
bc) A tető kubusának meghatározásakor a szomszédos épületek tetőformáinak figyelmen kívül hagyása nem megengedett,
azoktól eltérni indokolt esetben el lehet.
bd) Nyeregtetőtől, féltetőtől eltérő tetőforma alkalmazása
nem megengedett - ettől eltérni csak szakmai konzultáció
után lehet.
be) Az épületek tetőszerkezetének hajlásszöge 40? és 45?
között alakulhat, de a tervezett beépítettség 30%-át meg
nem haladó vízszintes vetületi területen 40?-nál kisebb, vagy
45?-nál nagyobb hajlású tető is kialakítható.
bf) “kutyaól” tetőkibúvó felépítmény nem építhető.
bg) Manzard jellegű tető nem építhető.
bh) A kerti építmények magassága nem haladhatja meg a
főépület magasságát és bruttó alapterületük nem haladhatja
meg a főépület bruttó alapterületének felét.
c) Homlokzatkialakításra vonatkozó követelmény:
ca) A vakolt felületen síkbeli kiemelésekkel vakolattagozat,
párkányzat kialakítható és enyhe színbeli különbséggel is
kiemelhető,
cb) Síkban tartott felületen eltérő színezést csak textúra
váltás esetén lehet alkalmazni,
cc) A vakolt felületen vakolattextúra, vakolatmintázat
alkalmazható,
cd) A hagyományos építőanyagok természetes színe és textúrája alkalmazható;
ce) Faszerkezetek, faburkolatok esetén az anyag karakterét
és színvilágát meg nem változtató állagmegóvó felületkezeléseken felül vörös, zöld, kék, szürke, barna, fehér és fekete
színezés is alkalmazható.
cf) Fém szerkezetek esetében elfogadott a felületkezelés
és a színezés.
cg) Redőny beépítése sem látszó, sem rejtett módon nem
elfogadható.
ch) A homlokzaton nem jelenhet meg fekvő téglalap arányú
nyílás.
d) Zöldfelületek kialakítási módjára vonatkozó követelmény:
da) A burkolt felületek mérete nem haladhatja meg a zöldfelületek méreteit.
db) A telepített növényzetet Magyarországon őshonostól
eltérő növényfajokkal nem lehet kialakítani.
dc) A fás szárú növények épületektől mért ültetési távolsága
nem lehet kevesebb mint 5 m.
17. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére
vonatkozó általános előírások
18. §
(1) Beépítésre szánt új fejlesztési területeken, a történeti
településrész területén, új vezetékes energiaellátási és elektronikus hírközlési hálózatokat lehetőség szerint földalatti
elhelyezéssel kell kiépíteni.
(2) Belterület már beépített területén, ahol a meglevő
gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új
energiaellátási elektronikus hírközlési hálózatokat lehetőség
szerint a meglevő oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell
fektetni.
(3) Új elektronikus hírközlési hálózatokat beépítésre nem
szánt területen területgazdálkodási
okokból a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb
hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra
kell fektetni, amelyre egyúttal a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.
(4) Már beépített területen üzemelő föld feletti hálózat rekonstrukciója, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű
ingatlanok átkötési igényét is
a) a történeti településrész területén
b sétáló utcává alakítandó utcában,
c) területgazdálkodási igény miatt,
d) helyi védettségű területen,e közparkokban lehetőség
szerint csak földalatti elhelyezéssel létesíthető.
18. Teljes település ellátását biztosító vezeték
nélküli elektronikus hírközlés
19.§
(1) Új antenna csak a településképi szempontok érvényesítésével és a környezethez illeszkedően helyezhető el. A településképi megfelelést tervezőnek kötelező szakmai konzultáció
keretében igazolni kell.
(2) Belterületen belül, valamint a külterület beépítésre
szánt területein az antennák elhelyezésénél a következő
követelményeknek kell megfelelni:
a) Antenna csak már meglevő építményre telepíthető a
gazdasági övezetek kivételével.
b) Ha meglévő épület, építmény tetejére valamely okból nem
lenne telepíthető az új antenna, akkor – gazdasági övezetek
kivételével – az antenna önállóan csak multifunkcionális (pl.
sportpálya térvilágítás, vendéglátó egységgel együtt építve,
kilátó, vadles stb.) kialakítással telepíthető.
c) Antenna templomtoronyra nem helyezhető el.
d) Helyi védettséggel érintett építményen, közparkban, lakó
építési övezetben antenna nem telepíthető.
e) Gazdasági övezetekben önálló tartószerkezettel telepített
antenna lakóépületektől csak legalább 100 méter távolságra
helyezhető el.
(3) A mikrohullámú összeköttetés biztosításához szükséges
magassági korlátozást minden esetben be kell tartani.
19. Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó egyedi
előírások
20. §
(1) Teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási
és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak
elhelyezésére elsősorban alkalmas területek:
a) mezőgazdasági,
b) gazdasági,
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c) különleges területek.
(2) A történeti településrész, a közterek, -parkok területén
a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos anyaghasználatra vonatkozó követelmények:
a) építmények esetében is elsődlegesen földalatti elhelyezés
preferált,
b) építmény föld feletti kialakítása esetén tégla, vagy vakolt
homlokzat, égett kerámiacserép, vagy korcolt fémlemez fedés
megengedett.
c) oszlop jellegű építmény anyaga lehet fa, öntött vas, vagy
beton
20. Reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó
általános előírások
21. §
(1) Reklám-, illetve hirdető berendezés, felület építése,
elhelyezése, áthelyezése, átalakítása és bővítése az országos
jogszabályok, a helyi építési szabályzat, és e rendelet betartásával végezhető.
(2) Reklám-, illetve hirdető berendezés, felület közterületen, valamint közterületről látható magánterületen a
településrész jellegzetes, illetve hagyományt őrző építészeti
arculatához illeszkedő formai kialakítással, színhasználattal
létesíthető.
(3) Reklám-, illetve hirdetés elhelyezése közterületen csak
utcabútoron – utasváró, kioszk, információs vagy más célú
berendezésen – lehetséges.
(4) Utasváró hát- vagy oldalfalának felhasználásával, egyedileg kialakított zárt üvegvitrinben helyezhető el hirdetés,
a vitrin méretéhez igazodó méretben.
(5) Sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, hidegmeleg étel és ital árusítására, virág, ajándék árusítására,
illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló tevékenység
folytatására szolgáló árusító pavilon, kioszk üvegvitrinében
helyezhető el csak a hirdetés. A kioszk homlokzatát, tömegét
az adott településrészre vonatkozó településképi előírások
szerint kell kialakítani, murália (ragasztás, falfestés) elhelyezése nem megengedett.
(6) Információs vagy más célú berendezés (a továbbiakban:
információs hirdető berendezés) közérdeket szolgáló, cégre
vagy tevékenységre figyelmet felhívó, tájékoztató, felület
vagy berendezés lehet, ezen belül:
a) hirdető tábla,
b) egyedi tájékoztató tábla.
(7) Közművelődési célú hirdetőoszlopon, hirdető felületen
csak közművelődéssel kapcsolatos tájékoztatás, reklám,
plakát helyezhető el.
(8) A közművelődési célú hirdetőoszlopok, információs hirdető berendezések, kioszkok állítása esetén a településképi
illeszkedést szakmai konzultáció alkalmával kell igazolni.
(9) Építményeken, kerítésen az adott épületben működő
szervezettel, céggel, tevékenységgel kapcsolatban a következők hirdető-felületek, – berendezések helyezhetők el:
a) cégtábla,
b) cégér,
c) címtábla,
d) saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, felület.
(10) A (9) bekezdésben felsoroltakon felül reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése magánterületen nem megengedett.
(11) Világító felületű vagy megvilágított hirdető-berendezés
csak cégér, cég-, címtábla, kirakat lehet.
(12) Saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, felület
tulajdonosa köteles gondoskodni annak rendszeres karbantartásáról.
(13) Ha a saját vállalkozást népszerűsítő berendezés tulajdonosa a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz
eleget és azt felszólításra sem teljesíti, úgy a polgármester
– településképi kötelezés eljárásban – előírhatja a berendezés
leszerelését, a felület megszüntetését.
21. Az épületportálok kialakítására, a cég- és címtáblák
elhelyezésére vonatkozó sajátos szabályok
22. §
(1) A kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó rendeltetési
egységet, valamint közforgalmú irodát, illetve bemutatótermet magába foglaló új épület engedélyezési tervének, továbbá
meglévő épület esetén az ilyen rendeltetés-változásra vonatkozó bejelentés mellékletének tartalmaznia kell az épület
közterületről látható felületén (a homlokzaton, a kapualjban,
az épület előtti kerítésen, illetve támfalon) elhelyezendő
cég- és címtáblák, valamint a saját vállalkozást népszerűsítő
berendezés és az egyéb épületszerkezetek (pl. esővédő tetők
és kirakatszekrények), továbbá a homlokzat érintett szakasza
megvilágításának megoldását.
(2) A terven az esetben is fel kell tüntetni valamennyi lehetséges cég- és címtábla, valamint saját vállalkozást népszerűsítő berendezés elhelyezését, méretét, tartó-, illetve hordozó
felületét és szerkezeti megoldását, ha azok megvalósítása
több ütemben történik.
(3) Amennyiben a már meglévő cég- és címtábla, valamint
saját vállalkozást népszerűsítő berendezés megjelenése,
kialakítása ellentétes az e rendeletben megfogalmazott településképi elvárásokkal, illetve elhelyezésük bejelentés nélkül
történt, az önkormányzat kezdeményezheti azok átalakítását,
megszüntetését.
22. Hirdetmények elhelyezése építmények közterületről
látható felületén
23. §
(1) Építmény homlokzatán, építési telek kerítésén, kerítéskapuján és támfalán – a (2) és (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – kizárólag az ingatlan rendeltetési egységeiben
folytatott kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve vendéglátó
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó saját vállalkozást
népszerűsítő berendezés (cég- és címtábla, cégér és ilyen
célú fényreklám) létesíthető, illetve az építési telken csak
hasonló tartalmú önálló hirdető-berendezés helyezhető el a
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településképre vonatkozó előírások betartásával.
(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik a közművelődési intézményi épületek, építmények homlokzatán, az
ilyen célú ingatlanok kerítésén, kerítéskapuján és támfalán
létesített, illetve elhelyezett hirdető-berendezésekre.
(3) Helyi egyedi építészeti védettség alá helyezett épületen,
valamint a hozzátartozó telken, a telek kerítésén, kerítéskapuján és támfalán saját vállalkozást népszerűsítő berendezés
nem helyezhető el.
(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint tervezett saját vállalkozást
népszerűsítő berendezések tartó-, illetve hordozó szerkezeteit, felületeit úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai
és alkalmazott anyagai illeszkedjenek az érintett épület
(építmény) építészeti megoldásaihoz, illetve a településképi
környezethez.
23. A közterületi hirdetési célú berendezések létesítésének
általános szabályai
24. §
(1) Közterületen információs hirdető-berendezést – függetlenül annak méretétől és szerkezetétől – a jogszabályi
tilalmakra is figyelemmel úgy kell elhelyezni, hogy az ne
akadályozza a közterület más részei és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a
szomszédok jogait és törvényes érdekeit.
(2) Legfeljebb 11,0 m2 nagyságú közterületi információs
hirdető-berendezés a főútvonalak szabályozási területén,
környezetét és a közlekedést nem zavaró módon, 1 km-en
legfeljebb 2 helyen, egymástól legalább 300 m távolságra
létesíthető.
(3) Legfeljebb 1,5 m2 nagyságú közterületi információs
hirdető-berendezés a település teljes belterületén elhelyezhető.
V. FEJEZET
KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ
24. Rendelkezés a szakmai konzultációról
25. §
(1) A helyi településképi előírások értelmezésével kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk
munkaközi egyeztetése céljából az építtető, illetve az általa
megbízott tervező szakmai konzultációt kezdeményezhet. A
konzultációs lehetőség biztosításáról a főépítész, megbízott
főépítész hiányában a polgármester gondoskodik.
(2) A szakmai konzultáció keretében lehetőség van
a) a tervezés során felmerült megoldások értékelésére,
b) a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére,
c) e rendelet szerinti településképi, illeszkedési követelmények egyeztetésére.
(3) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kötelező:
a) 15. § (1) bekezdés a) pontja, 15. § (6) bekezdés, 16. § (1)
bekezdés b) pontja, 16. § (2) bekezdés b) pontja, 16. § (3) bekezdés b) pontja, 17. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja, 19.
§ (1) bekezdés, 21. § (8) bekezdés szerinti esetekben,
b) he jelű helyi értékvédelmi területet; H1 jelű védett épületet, H2 jelű, részleges védelem alatt álló épületet és H3 jelű
védett építményt érintő építési tevékenység esetén.
26. §
(1) A szakmai konzultáció időpontja a felelőssel egyeztetve
kerül kijelölésre.
(2) A konzultációt a tervezéssel érintett ingatlan, a tervezett
tevékenység megnevezésével, az építtető és a megbízott tervező elérhetőségével, a 25. § (2)-(3) bekezdései szerinti eset
megjelölésével és az eset szerint szükséges dokumentumok,
dokumentáció megküldésével kell írásban, a polgármesternek
címezve kezdeményezni.
(3) A tervezés során ugyanazzal az építési tevékenységgel
kapcsolatban az építtető, illetve az általa megbízott tervező
több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.
(4) A konzultációhoz a dokumentációt a tervezőnek elektronikus úton (pdf formátumban) a szakmai konzultációt
legalább 8 nappal megelőzően kell megküldenie a polgarmester@izsak.hu címre.
27. §
(1) A szakmai konzultáció során elhangzottakról, állásfoglalásról emlékeztető készül, melyet felelős megküld a konzultáción megnevezett építtetőnek, vagy tervezőnek.
(2) Ha az építészeti-műszaki tervdokumentáció leírása a
szakmai konzultációra vonatkozó utalást, hivatkozást is
tartalmaz, a terviratok között az (1) bekezdés szerinti emlékeztetőt és az azokhoz tartozó munkaközi dokumentáció
tervlapjainak másolatát is szerepeltetni kell.
(3) A szakmai konzultációkról készített emlékeztetők,
valamint az azokhoz – azonosítható módon – tartozó tervdokumentációk nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
VI. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS
25. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók,
rendeltetésváltozások köre
28. §
(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat
le a (2)-(5) bekezdés szerinti esetekben.
(2) Amennyiben az épület vagy építmény közterületről, vagy
közhasználatra átadott magánterületről látható, akkor
a) Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása esetén, kivéve
zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
b) Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati
nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat
felületképzésének megváltoztatása esetén.
c) Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon
álló) égéstermék-elvezető kémény építése esetén, melynek
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magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
d) Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető,
ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén.
e) Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése,
bővítése esetén, amelynek mérete az építési tevékenység után
sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
f) Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése,
átalakítása, felújítása, valamint bővítése esetén, amelynek
mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó
100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.
g) Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való
elhelyezése esetén.
(3) Épületben az önálló rendeltetési egységek számának
változtatása esetén, amennyiben a szükséges parkolók száma
növekszik.
(4) Amennyiben az építmény közterületen, közterületről,
vagy közforgalom számára átadott magánterületről látható,
a) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése,
ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja
meg a 6,0 m-t.
b) Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért
magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
c) Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy
2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb
építési tevékenység végzése.
(5) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat
le a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rr.)
szereplő általános településképi követelmények és jelen
rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó elhelyezési
követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók
elhelyezését megelőzően.
26 . A bejelentési eljárás részletes szabályai
29. §
(1) A településképi bejelentési eljárás az építtető vagy a
tervező (a továbbiakban: bejelentő) által a polgármesterhez
benyújtott – papíralapú – bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú építészeti-műszaki dokumentációt vagy azt
tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni. A digitális
adathordozón benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció
pdf; jpeg file formátumú lehet.
(2) A jelen rendelet 2. melléklete szerinti űrlapon benyújtott
bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentő nevét, a bejelentő lakcímét (szervezet esetén
székhelyét), a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám,
illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését, a tervezett építési tevékenység, reklámok,
reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek
helyrajzi számát, az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók
elhelyezésének tervezett időtartamát
b) a (3) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt.
(3) Az előírt építészeti-műszaki dokumentáció előzetes
egyeztetést követően - a bejelentés tárgyának megfelelően
- az alábbi munkarészeket tartalmazza:
a) műszaki leírást
b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
c) az érintett homlokzatokat,
d) színtervet vagy látványtervet, fotómontázst (szükség
szerint),
e) utcaképi ábrázolást, amennyiben az érintett homlokzat
az utcaképben megjelenik
f) alaprajzokat, (szükség szerint),
g) érintett metszeteket, (szükség szerint)
h) érintett homlokzatokat (szükség szerint)
30. §
(1) A bejelentés tárgyát képező tevékenység szerinti tevékenység a településképi bejelentés alapján – a (2) bekezdés
szerinti igazolás birtokában, az abban foglalt esetleges
kikötések figyelembevételével vagy igazolás hiányában a
bejelentéstől számított 16. napon – megkezdhető, ha ahhoz
más hatósági engedély nem szükséges.
(2) A polgármester a tervezett építési tevékenységet vagy
rendeltetésváltoztatást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul
veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével
értesíti, ha:
a) a bejelentés megfelel a jelen rendeletben előírt településképi követelményeknek, és
b) eleget tesz a 29. § elvárásainak.
(3) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás
indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a
tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának
jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a (2) bekezdés a-b) pontjaiban meghatározott követelményeknek.
31. §
(1) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó
igazolást, illetve a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó
határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül adja ki.
(2) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó
igazolás a rendelkezésben meghatározott időtartamig, vagy
feltétel teljesüléséig érvényes.
(3) A polgármester hatósági határozatát – amennyiben
települési főépítészt foglalkoztat a település – a települési
főépítész szakmai véleményére alapozza.
VII. FEJEZET

IZSÁKI Hírek
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPVÉDELMI BÍRSÁG
27. A településképi kötelezési eljárás
32. §
(1) A polgármester – törvényben – foglaltak szerint településképi kötelezési eljárást folytat le, és az érintett ingatlan
tulajdonosát az e rendeletben meghatározott településképi
követelmények teljesülése érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy bontására kötelezi.
(2) A településképi kötelezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell az ingatlan pontos címét és a kérelem indoklását,
valamint a kérelmező nevét, értesítési címét és egyéb elérhetőségét (e-mail, telefon).
28. A településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság kiszabásának esetkörei és
mértéke
33. §
(1) A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére
az ingatlan tulajdonosával szemben településkép-védelmi
bírság szabható ki, melynek mértéke:
a)
a településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztása esetén 50.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedhet,
b)
a bejelentésben vagy döntésben meghatározottól
eltérő tevékenység végzése, a településképi követelmények
be nem tartása, valamint a döntés végre nem hajtása esetén
100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedhet,
(2) A településkép-védelmi bírság megállapítása során
figyelembe kell venni a jogsértések számát, a településkép
védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét, a jogsértés
ismételtségét, időtartamát.
29. A településkép-védelmi bírság kiszabásának és behajtásának módja
34. §
A településkép-védelmi bírság a településképi kötelezésben
meghatározott teljesítési határidő eredménytelen elteltét
követően kerül kiszabásra, amelyet az ingatlan tulajdonosa
15 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat számlaszámára.
VIII. FEJEZET
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ
RENDSZER
30. Helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszere
35. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak a védettséggel összefüggésben
szükségessé váló, a jó karbantartást meghaladó munkálatok
– ezen belül a műemléki szakértés, előkészítő kutatás, rekonstrukciós tervezés, értékvizsgálati munkarészek elkészítése, építési munkák – finanszírozásához az Önkormányzat
tárgyévi költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig
támogatást adhat.
(2) A támogatás formája lehet vissza nem térítendő vagy
visszatérítendő kamatmentes kölcsön.
(3) A támogatás forrását az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete tartalmazza, melynek felhasználására
pályázatot kell kiírni.
(4) A támogatás mértéke nem lehet több, mint a bekerülési
összeg legfeljebb 50 %-a, amely tartalmazza az áfát, az egyéb
adókat és a közterheket is.
(5) A kérelem benyújtására kizárólag a helyi egyedi védelem
alatt álló épület tulajdonosa jogosult.
(6) Osztatlan közös tulajdon esetén a résztulajdonosok önállóan is kérelmezhetik a támogatást, azonban a többi tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell a kérelemhez.
(7) Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a tervezett felújításhoz a támogatáson felül szükséges önrésszel
rendelkezik, és a saját forrás rendelkezésre állását pénzintézet által kiállított dokumentummal igazolja.
(8) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az igényelt támogatás összegét,
b) a vállalt önerő összegét,
c) mennyi időre vállalja a kamatmentes kölcsön visszafizetését, amely legfeljebb 5 év lehet,
d) amennyiben az önerőt banki hitelből biztosítja, az erről
szóló banki igazolást,
e) az építési tevékenység megnevezését,
f) a tervezett tevékenységre vonatkozó költségvetést,
g) a településképi véleményt.
(9) A pályázat benyújtásának időpontja előtt megkezdett
előkészítési és építési munkához támogatás nem nyújtható.
(10) A pályázatokról a Képviselő-testület a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt.
(11) A nyertes pályázóval a jegyző támogatási szerződést
köt.
(12) A támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről a
támogatott írásban nyilatkozik, melyhez a támogatás felhasználását bizonyító számlákat eredeti példányban becsatolja.
A teljesítést a jegyző ellenőrzi.
36.§
(1) A támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a
kérelmező a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13/A.
§ (1)-(2) bekezdése alapján építményadó mentességre nem
jogosult, valamint adó- és köztartozása nincs.
(2) Önkormányzati támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha
a) a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja
(karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja,
b) a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági
előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja.
(3) Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően,
illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.
IX. FEJEZET
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

2018. jaunár 25.
31. Hatálybalépés
37.§
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
– 2017. december 31. napján lép hatályba.
(2) A 33-34. §-ok 2018. január 1-jén lépnek hatályba.
32. Átmeneti rendelkezések
38.§
E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásokban
kell alkalmazni.
33. Hatályon kívül helyező rendelkezések
39.§
E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a helyi építési
szabályzat 17. § (2) bekezdése.
Izsák, 2017. december 19.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes Főjegyző
1. számú melléklet a 16./2017. (XII.20.) önkormányzati
rendelethez
HELYI VÉDELEM ALÁ HELYEZETT ÉRTÉKEK JEGYZÉKE
TERÜLETI VÉDELEM

2. számú melléklet a 16/2017. (XII.20.) önkormányzati
rendelethez
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS
Alulírott ……………………………………………………… (név)
településképi bejelentést teszek a következők szerint:
A bejelentő (építtető vagy tervező) adatai:
Név:………………………………………………………..………
Cím:………………………………………………………..………
Email-cím:…………………………………..……………….......
Telefon…............………..………………..…………………….
A folytatni kívánt tevékenység:**
• építési tevékenység
• rendeltetésváltoztatás
• reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése
A folytatni kívánt tevékenységgel érintett ingatlan adatai:
Cím:……………………………………………………………….
Helyrajzi szám:……………..
A folytatni kívánt tevékenység tervezett időtartama: ………
…………………………………………….............…………………
A folytatni kívánt tevékenység rövid leírása: ……….…………
………………………………………………..….……..........………
Mellékletek (a megfelelő rész aláhúzandó):
Építészeti-műszaki dokumentáció
• műszaki leírás
• helyszínrajz
• alaprajz
• homlokzat(ok)
• utcakép
• látványterv, fotómontázs
•
Egyéb:………………………………………………………………

Kelt…………………………, 20……………..
			
………………………………….
				
aláírás

IZSÁKI Hírek

2018. január 25.

Gondolataim a félelemről
A félelem nyomasztó vonzata roppant érdekes…
Félni szabad, de egyáltalán, soha nem érdemes.
Mert bizony a félelmet az emberi agy alkotta,
Higgyétek el, hogy sohasem emelkedünk általa…
Vajon mi mindentől félünk úgy annyira emberek?!
Mitől fog el időnként bennünket „páni” rettenet?
Pedig már elég korán jelez a lelkiismeret,
Az EGO rákapcsol és szól: „ezt még te megteheted”!…
Félünk az élettől, annak következményeitől,
A fáradságos munkától, a főnökeinktől…
Szeretetlenségtől, mert mi sem tudunk még szeretni?
Hálátlanságtól, mert „kapni” jobb, mint „adni”?!
Önzéstől, mert mi is sokszor magunknak valók vagyunk?
Visszautasítástól, mert mi is sűrűn tagadunk?
Megcsalástól, mert mi bennünk is többen csalatkoztak?
Igazságtalanságtól, mert mi sem vagyunk igazak?!
Igazságtól, mert attól tartunk, hogy betörik a fejünk?
Kritikától, mert mi is nagyon sokszor ítélkezünk?
Hazugságtól, mert mi sem vagyunk őszinték teljesen?
Egyedülléttől, mert csigaházba húzódunk mélyen?
Fájdalmaktól, mert nem ugrunk ki a „mókuskerékből”!?
Betegségtől, mert félünk a „lelki ráismeréstől”?
Idős kortól, mert úgy tudjuk, már mindent elveszítünk?
Tanulástól, mert tanulnunk kell végig, amíg élünk?
Folytathatnám tovább még e felsorolást. Miért tenném?
Talán megkérdezné valaki: miről beszélek én?!
De nyugtatólag elmondanám néki, hogy biztatom:
„Utadon vagy, ha rájössz, mi az IGAZSÁG, - egy napon…
Szekér Istvánné

MEGEMLÉKEZÉS
Régen már, hogy lelked messze jár,
De a mi szívünk még mindig fáj.
Csak a fájó könnyek hullanak érted
Örökké szeretünk és nem feledünk Téged.
BARACSKAI JÁNOS,
névnapodra és halálod 6. évfordulójára
fájó szívvel emlékeznek:

Szerető feleséged és családjaid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel állunk a sírod
felett és
nagyon fáj, hogy már nem lehetsz
velünk.
Fájó szívvel emlékezünk
NAGY ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára.
Élettársa, gyermekei és unokái

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

Papp Ernőné Irma
halálának 3. évfordulójára emlékezik
2018. február 4-én:
Férje, fia, családja, unokái és Édesanyja

. oldal

v a l l á s

Református múltunk 97.
„1825. december 5-én. Nemes Csukás András úron
kívül minden Elöljárók jelenlétében: Minekutána oskolánk rektora Kis György
uram, magát az 1823-ik
esztendő április 6-án tartott
Ekklésiai Gyűlésben arra
kötelezte, hogy maga mellett
a téli napokra, a gyermekek
felesebb száma miatt, alkalmas segíttséget fog tartani;
és ezen maga kötelességének
a két egymásután következő
esztendőkben eleget is tett.
Várta az Elöljárói test.,
hogy a jelen lévő és folyó
esztendőben is ugyan azont
fogja tselekedni. De mivel
maga kötelezésének eleget
tenni mind a kitett napig
elmúlatta; az Elöljáróság
kötelességének tartotta Kis
György uramat maga köte-

lességére emlékeztetni.
Mellyre nézve, a kitett napnál ugyan elébb úgy mint
dec.4-e az Elöljárók öszve
gyűltek, tanátskozván, hogy
mi tévők lennének. A határozás ekkor az lett, hogy
már egykor tett egyességétől
az oskola rektor és Ekklésia
közt az Elöljáróság el nem
áll; hanem maga kötelessége szerént gondoskodjon az
Oskola Rector alkalmatos
téli segíttségről, a kinek
tartásában m.a. az Ekklésia segítségül lenne ígérete
szerént.
De majd más napon, a ki
tett napon t.i.; mivel a szorgalmatosabb tanításra való
időből nem kevés napok elfolytak; és az Ekklésia jelen
való szükségei is a költség
lehető kíméllését javalla-

Az ifjúság és a jövő nemzedékének nevelésében két fő gondunk van: ha növekszik
a gyereksereg, vagy ha fogyatkozik az iskoláskorúak létszáma. Mivel módunkban
áll a két teher összevetése, inkább az előbbit
kívánnánk magunknak. Ez talán azért is
van így, mert mi hosszú idők óta az utóbbi
alatt nyögünk. Ugyanakkor, minden időben
fontos a ránk bízottak szívvel és értelemmel
megbecsülése. A szív a legfontosabb, mert ha
az híjával van, akkor áttestáljuk a feladatot: intézze a rector úr, a presbitérium, az

nák, az határoztatott: hogy
mivel különben is olly teles
az oskolába járó s tanuló
gyermekek száma, hogy
azoknak tanítására egy ember tsak nem elégtelen; és a
Catholica Ekklésia is éppen
illyen szükségtől kénszeríttetvén most szándékozik
oskoláját kétfelé választani:
tehát mi is, most tsakaz
igen szorgalmatos tanítást
injugálván (felvetés, tanácsolás – N.Á.) rectorunknak,
várjuk el az időt mi tévők
lesznek a Catholica Ekklésia
a második tanító fizetésére
nézve, és akkor mi is minden
esetben oskolánk elrendelésére nézve ahoz fogjuk
magunkat alkalmaztatni.”
P.IV.: 106.ol.
közli: Nagy Árpád

állam, a város… Ha a mi ügyünk, akkor ha
mindig nagyok az „Ekklésia jelenvaló más
szükségei” is, kerül az áldozatkészségből rész.
Ha nem, akkor majd segítenek „mások”, de
annak ára is lesz!
Ami a hozzáértést illeti: istenfélelem nélkül, mindig csak Bábelt épít az ember… Ne
csodálkozzunk, ha össze is tudnak zavarni
minket!
Ám van egy másik út is, én azt ajánlom!
-na-

Gyülekezeti hírek
- január 28., 13.30-tól: istentisztelet a kisizsáki ökumenikus kápolnában,
- egyetemes imahét alkalmai: január 22-27 között, 17 órától a szokott rendben,
- hitmélyítő (evangelizációs) hét: február 12-17. között, 18órától; szolgálattevő: Galambfalvi
Márton ref.lp. Vasárnap (febr.18) megterítjük az Úr szent asztalát is.
- Folytatjuk a gyűjtést a 149 éves orgonánk felújítására. Várjuk minden jószándékú testvérünk adományát. Isten fizesse!

IKEM hírek
- rendes évi közgyűlés: március 2-án, 16 órától, a református gyülekezeti házban,
- március 17. (szombat), 16 óra: „A Czuczor – Fogarasi életmű bemutatása” címmel tart
előadást Hegedűs Zoltán tanár úr. Helyszín: református gyülekezeti ház.
Az előadások továbbra is ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy nem vagy velünk,
Odafentről nézed milyen lett az életünk
Lélekben érezzük simogató, dolgozó kezed,
Szerető, óvó, féltő tekinteted.
Légy boldog örök hazádban,
Angyalok közt gondtalanul, vidáman.

Fájó szívvel emlékezünk január 25-én
BENCZE ZOLTÁN
1. évfordulójára.

Szerető családja

IZSÁKI Hírek
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Iskolaangyal

A karácsony előtti utolsó héten idén is útjára
indult az iskolaangyal. Iskolaangyal az lehetett, aki
legalább két tanárától és
három diáktársától ajánlást hozott. Sok munkája
akadt, hiszen több mint
száz ajándékot kellett
kiszállítania iskolaszerte.
Az ajándékokat név nélkül
küldhették a gyerekek
egymásnak, tanáraiknak.
Köszönjük azoknak a kollégáknak és szülőknek,
akik a jó ügy mellé álltak,
és segítettek szebbé tenni
a gyerekek karácsonyát.
Hajmáné Farkas Éva és
Tercsiné Hetényi Viktória
gyermekvédelmi felelősök

vizsgázik az aula akusztikája hangszeres művek
esetén, mely a IX. Regionális Kórustalálkozón már
bizonyított. Mindenki megelégedésére a nagy tér
ellenére, vagy pont emiatt rendkívüli élménynek
lehettünk részesei.
A látogatóknak a rendezvény kapcsán lehetősége
volt anyagi támogatást nyújtani az alapítványnak. A
befolyt összeg – amely idén elérte a 141.000 forintot
– a művészeti iskola eszközállományának javítását
és bővítését szolgálja.

A hangversenyen a zeneiskola összes tanszaka
képviseltette magát. Hallhattunk hegedűt, zongorát,
furulyát, kürtöt, gitárt, trombitát, karácsonyi dallamokkal örvendeztetett meg bennünket az iskola

Biczó-Mikulás

A Biczó Csárda és Lovaspanzió idén is vendégül látta iskolánk 50 tanulóját. A finom uzsonna és a Lóca

együttes vidám műsora után megérkezett a Mikulás
is, aki gazdagon megrakott csomagokkal lepte meg

gyermekkórusa, valamint a citera együttes. A gyermekeken kívül a zeneiskola tanárai is aktív résztvevői voltak a koncertnek és idén is volt olyan anyuka,
aki gyermekével közösen lépett fel a koncerten. A
kis művészek nagy örömmel és lelkesedéssel adták
elő darabjaikat, a közönség pedig nagy szeretettel
és élvezettel fogadta Őket. A szülők, nagyszülők,

2018. jaunár 25.
az Izsáki Iskoláért, a Szülői Munkaközösségnek,
a Tegyünk Izsákért Egyesületnek, és azoknak a
szülőknek, akik áldozatos munkájukkal, anyagi
támogatásukkal lehetővé tették ennek a csodálatos
estének a létrejöttét. További munkájukhoz sok
erőt, egészséget kívánunk szeretettel az Új Esztendőben!
Nagy-Kanász Szabolcs
munkaközösség vezető

Kazinczy-verseny

2017. december 13-án tartottuk a hagyományos
szépkiejtési, olvasási versenyt a felső tagozatos tanulók számára. A versenyzők feladata egy ismeretlen
szöveg hibátlan felolvasása volt.
A következő eredmények születtek:
5-6. osztály
I. helyezett: Balogh Babett Anna 6. c
II. helyezett: Bartek Viktória 5.a
III. helyezett: Fodor Mirella 5.b és Szabó Eszter
6.c

7-8. osztály
I. helyezett: Nagy Márk 8.c
II. helyezett: Ungor Anett 8.c
III. helyezett: Mészáros Lilien 7.a és Perjés Bendegúz 8.c

A helyezettek tárgyjutalomban részesültek. A
kiskőrösi területi versenyen az első helyezettek
képviselik iskolánkat.
Kapás Zoltánné

Szépírás - Kézírás

Lezsák Sándor, a magyar országgyűlés alelnöke az
ősz folyamán „Kinek a legszebb a kézírása?” címmel

az izgatott gyerekeket. Köszönjük a Biczó csárdának
és a Gyermekvédelmi Szolgálat munkatársainak ezt
a felejthetetlen délutánt!
Hajmáné Farkas Éva és
Tercsiné Hetényi Viktória
gyermekvédelmi felelősök

Zeneiskolások jótékonysági estje

December 16-án, szombaton 17 órai kezdettel
az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tanítók Alapítványa az Izsáki
Iskoláért és a Szülői Munkaközösség rendezésében
jött létre a már hagyományosnak mondható adventi
hangverseny, mely először került megrendezésre az
új iskola aulájában. A karácsonyi hangulatról az aula
igényes elrendezése és szülők fáradtságos munkája
gondoskodott. Nagy izgalommal vártuk, hogyan

testvérek, pedagógus kollégák, zenekedvelők a koncert végén feltöltődve és lelki, zenei élményekkel
gazdagodva térhettek haza otthonukba, folytatva
az adventi készülődést. A Kiskőrösi Tankerületnek
köszönhetően egy művészpalánta sem térhetett haza
üres kézzel, mindenkinek tudtunk kedveskedni egy
kis ajándékkal.
A zeneiskola és pedagógus kollégáim nevében szeretném megköszönni a Kiskőrösi Tankerületnek,
iskolánk alapítványának, a Tanítók Alapítványa

versenyt hirdetett a környékbeli általános iskolák
tanulói számára. Iskolánkból 39 alsós és 25 felsős
tanuló kézírását küldtük el. Közülük nagyon sokan
kaptak kisebb tárgyjutalmat karácsonyra, melyet
lakcímükre postáztak.
Kapás Zoltánné
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A reménységről
Bölcsődal (népköltés)
„Tente csibe tente…
Majd ha virrad hajnalon:
a napocska megcsókol…”
Nehéz helyzetben voltak alig ismert eleink
is, mégis volt mindig annyi testi és lelki erejük, hogy a jó útra visszataláljanak. Ebben
nagy segítségükre volt a családi hagyomány,
a keresztény hitük, bölcsességük. Izsák
nagyon korai időktől kezdve lakott hely,
mutatják az írásos források, a plébániák
megmaradt iratai. Ficsor Ferenc anyai nagyapám „Ferenc József katonája”, Bécsben a
császári udvarban volt őrtálló katona. Tanyasi iskolába járt 1-2 évet, de az utódokra
hagyott gazdasági ismeretei, példás családi
szeretete, hazafiassága ránk maradt. Tovább
szolgálatra ösztönözték, erre válaszolta: „inkább öszöm otthon a fekete könyeret, mint
itt a zsömlét…” Dédapám volt, vagy nem
48-as? Ez korából talán következhet, de nem
tudjuk. Azt azért tudjuk itt nyolc gyermeket
neveltek. Nem panaszkodtak, a gyermekáldást Istentől fogadták. A mai „modern”
ember terhességet, abortuszt emleget.
Luther Márton életrajzából kiemelhető
az ide vonatkozó adat, szüleinek nyolcadik
gyermeke volt. Beethoven családi körülményei valószínűleg szintén nehéznek nevezhetők (alkoholizmus, szegénység…), de nélküle
a zeneirodalom hiányos lenne.
A remény… a bibliát ismerők a „szeretethimnusz” soraiból jól ismerik: hit, remény,
szeretet.
Érdemes alázattal gyarapítani tudásunkat.
Lukács evangélista írásából kiemelhetjük az
általánosan ismert fejezeteket: Jézus születésének hírül adása, Mária látogatása Erzsébetnél, Simeon és Anna tanúsága, Jézus
megkísértése, a gazdag ember és a szegény
Lázár, a tékozló fiú stb. A csodák, tanítások
közül, a béna vagy a leprások meggyógyítása. Szombaton, a naini ifjú feltámasztása,
Jézus igazi rokonai, stb. Gyermekkorunk
óta ismertek a prédikációkból.
Többen emlékezünk Marosi Izidor plébánosunkra. Nagyon nehéz időben lett a katolikus
hívek pásztora. Államosítás, beszolgáltatás,
gazdák bebörtönzése Rákosi korában és
sorolhatnánk az egyes családokra jutó megpróbáltatásokat. Szép emlékét sokan őrzik.
Megtalálta a hangot az emberekkel, többeket
látogatott otthonukban. Közelmúltban jutott tudomásomra, az 56-os események miatt
bebörtönzött Mihala Ferenc gépészmérnök
családjánál többször vigasza volt a bizonytalanságban élőknek (tudvalevő pedig, az
anyuka Baráth Eszti néni református volt).
Határozott fellépésével a helybeli 56-os zavargásokat (talán lincselést is) okos szóval
leszerelte. A pártállamhoz hű igazgatónk így
kerülte el a leszámolást. „Emberek…jöjjenek
imádkozni” a templomban lecsillapodtak a
kedélyek…stb.
Izidor atyától tanultuk, amikor szétárad a
bűn, kiáramlik a kegyelem.
Menjetek békével, mindannyiótoknak kül-

detése van. Tudjuk vagy gyakran elfelejtjük? Kinek-kinek megadatott a talentumok
szerint élni családi és közösségi életünket.
Én magam tanultam persze jót és rosszat
egyaránt otthon is, szabad akarat nyilvánulhat meg a választásban, a jót követni, a
szépet meglátni. Okosan kikapcsolódni.
Könnyen találkozik a ma embere rokoni és
egyházi közösségekben a panaszkodással,
negatívitással. Mennyivel könnyebb üde,
mosolygó arcokkal találkozni. A segítés, látogatások alkalmával jelentékeny támaszai
lehetünk egymásnak. Közösségünk egy tagjaként szolgálhatunk. Váci Mihály költőnk
erről így ír: „Nem elég a jóra várni, a jót
akarni kell / de nem elég akarni / de tenni
kell. Gyermekkorom szép emlékei között
tartom számon. Cs. Rozi nénit, aki a család
iránti tiszteletből szép, kockás ruhát hozott,
fehér gallérral „a kis Klárikának”. Ebben
készült talán a harmadik fényképem, kint
az udvarra állított csupasz karácsonyfával,
három királyok ünnepe után. A nagyvárosok
mai vezetőinek nagy gond a szállítás, ill.
újrahasznosítás. A kalendárium által kínált
sok szép névnap és megemlékezés helyett
a megkezdett „remény”-ség útját ajánlom
követni. Amíg élünk, remélünk az ismert
kifejezést érdemes magunkra igazítani szeretettel, türelemmel.
Józsa babával találkoztam Kecskeméten,
egy közös ismerős temetésére érkeztünk.
A várakozás idejére elhívtam a köztemető
díszparcellájában nyugvó Mátyási József
(+1849. január 15.) atyánkfia sírjához.
Rövid ideig néztük a lobogó gyertyalángot
emlékezve. A sapka alól kilógó ősz tincseimet igazgatta. Mondjuk, nem esett jól, de
beláttam… hetvenkedünk!
Magamban felidéztem egy baráti verselőt:
„Szeretni annyi, mint elfogadni, feltétel nélkül…
A szeretet az egyetlen erő, amivel az ember
megtarthatja a rábízott világot...”
(Hajdrik J.)
Csokonai Vitéz Mihály szép verset írt: A
reményhez.
Földiekkel játszó égi tünemény kérdés után
a Lilla szerelmében csalódott ember, a saját
korának nehéz helyzetébe vezet át, így ma
már elfogadott nézet, inkább hazafias vers.
A különböző hírforrások, médiumok által
közölt adatok olykor akarva-akaratlan, de
megtévesztés szándékúak. Várakozással
fogadtam Mária-Terézia császárnő életrajzi ihletésű filmjét. Nyáron Bécsben teljes
pompával ünnepelték a 300. születésnapot.
Néhányunk előtt bizonyítottan áll, bizony ez
a kivonat a magyar történelem eseményeit
érintőlegesen fenségességtől megfosztva
mutatta meg. Hamvas Béla gondolkodó
szerint: „A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik
nem hisznek az életben, hanem azokon, akik
hisznek benne.”
Boldog, reményekkel teli Új évet kívánok
2018. évre.
Mesznéder Klári

11. oldal

90 esztendő

Mint ismeretes 90. életévüket betöltött polgártársainkat a család mellett a tágabb
közösség is köszönti. Körmendi Istvánné Luda Mária
december 23-án töltötte be
kilencvenedik életévét. Ez
alkalomból Bagócsi Károly
címzetes főjegyző adta át

a miniszterelnöki köszöntő
oklevelet, s tolmácsolta a
város jókívánságait. Mária
néni kiváló emlékezőképességgel idézte a régi időket.
Egyebek mellett azt, hogy
ötven évig dolgozott az állami gazdaságban, mint szőlőmunkás.

Idő-sodrásban
Bölcső e bolygó, forog tengelyén,
s rajta az ember, a védett helyén.
Teremtő Úr! Akié e bolygó,
s kié az ember, - a hozzád hasonló aki nélküled egyet se léphet,
hisz erődtől mozdul a test, s a lélek!…
Figyelj ma ránk, kik Tőled kérünk,
mert itt a térben, ahol élünk.
Köztünk hazugság mételye forog
s betörik házunk gyilkos farkasok.
Elfogy a hit, és – félő – a kenyér
Te tudod, hogy az ember mennyit ér.
Erődtől fordul e homokbolygó.
Tudod, az ember – hogy – mire méltó!
Boldogulásra, és megmaradásra,
s azt is, hogy mi a lelkének vágya!
Adj tiszta búzát, szőlőt, s kenyeret,
s ami hiányzik: sok szeretetet!
Ó add meg néki mind ami szép,
adj imádságot, szerelmet, s zenét.
Védd meg törvényed! Fogalmazz jogot,
erkölcsét neveld, időt adj, s napot
melyben az ember a Te szívedig nő,
s áldott lehessen e szikár idő!
Magyar Gyuláné
2018. január 1.

Izsáki Színházi Esték

Árváltozás
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy lapunk ára 2018 januárjától 200 forintra emelkedik. E lépéssel az előállítási költségek emelkedését követjük. Kérjük, ezután is a megszokott érdeklődéssel
várják és vigyék az Izsáki Híreket!

HELYREIGAZÍTÁS!

Ez évi falinaptárunkba tévesen került be a Sárfehér Napok időpontja. Idén nem lesz Sárfehérünnep. Lesz viszont májusban főzőmajális. A téves információért elnézést kérünk!

A kecskeméti Pótszék Társulat előadása a Művelődési
Házban február 3-án 18 órakor.

IZSÁKI Hírek
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Bravúros nyomozás
Izsákon

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 II. sz. háziorvosi rendelő (Kossuth tér 6.)
új rendelési rendje
Orvos: Dr. Kovács Nóra
Hétfő: 12:15 - 16 óráig
Kedd: 8 – 11:45-ig
Szerda: 10:45 - 13 óráig
Csütörtök: 12:15 - 16 óráig
Péntek: 11:15 - 14 óráig
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

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

2018. jaunár 25.

Január 30. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-testület üléséről (analóg csatorna)
Január 31. szerda
18:00: Közvetítés a képviselő-testület üléséről (felvételről)
Február 1. csütörtök
18:00: Megyei Krónika
18:30: A Városi Vegyes-

Január 13-áról 14-ére virradó
éjszaka ismeretlen tettesek
betörtek a Művelődési Házba,
valamint az önkormányzat
Gábor Áron utcai raktárába.
Az elkövetők összesen félmillió
forint értékű hangtechnikai
eszközt tulajdonítottak el,
melyeket az önkormányzati
raktárból ellopott kiskocsin
vittek haza. Az Izsáki Rendőrőrs és a Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai a
bejelentést követően azonnal
megkezdték a vizsgálatot, s
bravúros gyorsasággal a tettesek nyomára bukkantak. O.
Norbert 23 éves izsáki férfinél
végzett házkutatásuk során,
nem egészen huszonnégy óra
alatt, hiánytalanul megkerültek az ellopott eszközök. Üröm
az örömben, hogy O. Norbert a
két legértékesebb aktívhangfalat leégette, mert átállította a
feszültségválasztót 230 voltról

115 voltra. Mindkettőnél! Hihetetlen, hogy miután az egyiket leégette, még a másiknál is
megpróbálkozott ugyanazzal!
Végül az egyiket szétszedte,
hogy „megjavítsa”, ezzel még
nagyobb kárt okozva.
Köszönet rendőreinknek –
nyomozóknak, helyszínelőknek, járőröknek – a bravúros
nyomozásért!
-te-

kar adventi hangversenye
(ism.)
Február 7. szerda
18:00: Megyei Krónika
18:30: Új harang érkezett
– harangszentelés

Zöreyajánló

Február 8. csütörtök
18:30: Új harang érkezett
– harangszentelés

Február 24-én 21 órától a Vino Zörey Klubjában
Deák Bill koncert.

Február 14. szerda
18:00: 20 év - Czigler Németh Ferenc festői jubileuma
Február 15. csütörtök
18:00: 20 év - Czigler Németh Ferenc festői jubileuma (ism.)
Február 21. szerda
18:00: A Sárfehér Néptánc
Együttes félévzárója

Anyakönyvi Hírek

Születtek: Patai Maja Tünde – anyja neve: Bényi Tünde,
Csontos Máté, Bendegúz – anyja neve: Iván Andrea, Farkas
Zsófia – anyja neve: Nagy Nikolett Bernadett, Vincze Dóra
Rozi – anyja neve: Ilyés Ágnes, Kakas Napsugár Zselyke
– anyja neve: Lovas Alexandra Andrea
Házasságkötés: Mezei László – Molnár Anita
Meghaltak: idősebb Mondok József – 95 éves – Izsák,
Fürst Sándor utca 4., Takács Jánosné sz: Mikus Erzsébet
– 82 éves – Izsák, Nyár utca 7., Dr. Kazinczy Ferenc (állatorvos) – 68 éves

Február 22. csütörtök
18:00: A Sárfehér Néptánc Együttes félévzárója
(ism.)

APRÓHIRDETÉSEK
Olcsón varrást vállalok. Tel:
06-20/91-51-738
Szakképzett festőt vagy
segédmunkást felveszünk.
Tel: 06-30/53-52-452
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