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1956-ra emlékeztünk

Október 23-án a Művelődési Házban rendezte a város az 1965-os Forradalom
és Szabadságharc 56. évfordulójára emlékező ünnepségét. Beszédet Varga László
országgyűlési képviselő
mondott, aki Tamás Lajos
költő híres versének gondolatai köré szőve idézte fel
személyes 1956-os emlékeit, feltéve és megválaszolva
a kérdést: Európa (s a világ)
vajon tudja-e mit köszönhet
a magyarság sok évszázados
védőharcainak és 1956-nak,
s mindezért mit adtak, s
adnak cserébe...
„Megyünk, valami láthatatlan
Áramlás szívünket befutja,
Akadozva száll még az ének,
De már mienk a pesti utca.”
Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!
Kedves ünneplő, emlékező izsáki polgárok!
1. Egy versidézettel kezdtem, Tamási Lajos Piros
a vér a pesti utcán című
versének kezdő soraival, és
később még idézni fogok
ebből a versből.
Igen „megyünk”, így kezdődött 1956, október 23-án
délután 1 órakor. Így kezdődött nekem, az akkor 20
éves református teológus,
- lelkészhallgató – egyetemistának.
Megyünk, megyünk, mert
hívtak, mert sokan mennek.
Mi is megyünk. A Ráday u.
28. alatti teológus otthonunk kapualjába gyülekezünk. Magócsi Pista – ne
feledjék ezt a nevet – elő-

Hungarikum borok és pezsgők
országos versenye Izsákon

Varga László
nagyon tisztelt és szeretett,
de igen szigorú dékánunk
Pap László. Megrettenünk
egy pillanatra. Ő csendben
megszólal: „Tudjátok az
Ige szavát, „Mindent szabad
nékem, de nem minden
használ, minden szabad
nékem, de nem minden
épít….” Folytatja… ti református teológusok vagytok
ne felejtsétek, úgy menjetek,
úgy cselekedjetek, hogy
használjatok és építsetek.”
Megremeg a hangja, hirtelen elfordul és bemegy az
irodájába.
Csak később tudtuk meg
titkárnőjétől, leborult az
íróasztalára és zokogott. Ő
már érzett valamit.
Mi pedig most már tényleg
megyünk.
2. Megyünk és „valami
láthatatlan áramlás szívünket befutja” . Nem
tudjuk mi ez az áramlás, de
mindenki arca feszült, de
ragyog. Az Írószövetséghez
megyünk, oda hívtak min-

A forradalomra emlékező műsort az iskola 8. osztályosai adtak
vesz a zsebéből egy tekercs
nemzeti szalagot, kezdi
darabolni, mi kitűzzük. Van
kokárdánk.
Megyünk. De előbb még
együtt elénekeljük a református himnuszként is
ismert Zsoltárt, a 90-iket
„Tebenned bíztunk eleitől
fogva Uram…”
Megyünk… de még mindig
nem indulunk, mert éneklés
alatt megjelenik köztünk, a

Ára: 110 Ft

ket, a Fasorba, akkor Gokij
fasor volt a neve.
Most már nem csak a 30
egynéhány teológus, hanem
elől két sor író – nem tudom
kik voltak, Ők mentek elől,
és mi utánuk. 200 méter
után hátranéztem, de már
nem láttam a sorok, a tömeg
végét. Valami áramlás most
már tényleg végig vonul
bennünk, rajtunk, általunk
a pesti utcán

3.”Akadozva száll még
az ének….” Mert valaki
elkezd énekelni, egy olyan
katonanótát, amire menetelni lehet. Akadozva,
hisz az áramlás nem ezt az
éneket kívánja. De pár perc
után felhangzik a Kossuth
nóta: „Kossuth Lajos azt
üzente…”, de nem ismételjük már meg az egész
éneket, hanem csak a refrén
hangzik, most már nem is
annyira akadozva: „Éljen a
magyar szabadság éljen a
haza!!!” Tízszer-hússzor,
nem tudom, de újból és
újból. Most már tényleg
mienk a Pesti utca, mert
már a Körúton vagyunk,
már a Rákóczi úton, és leáll a villamosforgalom, ott
vannak a rendőrök és nem
szólnak semmit. Elfogadják
a nemzetiszínű szalagdarabot, kokárdának kitűzik
rájuk a lányok.
4. „már mienk a pesti
utca…” de nincs zászlónk,
hisz azzal nem készültünk.
De van a házakban. Kiabálunk „Magyar zászlót
tűzzék ki,… magyar zászlót
tűzzék ki!!!” És egyre több
erkélyen, épületen jelenik
meg a magyar zászló. Valaki
nem tudom melyik Rákóczi
úti házból észreveszi, hogy
nekünk, akik elől mennek,
nincs zászlónk. És egyszer
csak „zászlóink föl ujjongva csapnak…” mert repül
egy zászló! Baksa Csaba
évfolyamtársam felveszi
és meglengeti. Hurrá, már
van zászlónk. (Még mindig
megvan, megnézhető Budapesten a Ráday u. 28. alatt
a II. emeleten, bekeretezve, mert szent ereklyeként
őrizte egy társunk 40 éven
át. 1996. október 23-án helyeztük el ünnepélyesen az
almamater falai között.)
De hát még mindig megyünk, egyre nagyobb a láthatatlan áramlás bennünk,
és már látható a pesti utcán
vonuló embertömegben.
Folytatás a 2. oldalon.

November 8-án Izsák
adott otthont a IX. Hungarikum Bor és Pezsgő Versenynek, melyre 115 tétel-

lel neveztek a termelők az
ország szinte valamennyi
borvidékéről. Mint a verseny elnevezése is mutatja,

kizárólag magyar fajtákkal
lehetett versenybe szállni.
A verseny célja, hogy népszerűsítse a hagyományos
magyar fajtákat, bemutatva
azok értékeit, s illusztrálva
azt is, hogy e borok bármelyik világfajtával felveszik
a versenyt, sőt egy-egy jó
évben akár jobbak is lehetnek azoknál.
Az eredményhirdetés november 22.-én Kecskeméten a Budapesti Corvinus
Egyetem, Szőlészeti Borászati Kutató Intézete telepén lesz. A díjakat Lezsák
Sándor az Országgyűlés
alelnöke, a borverseny
fővédnöke adja át.

Bálint Vilmos fotós sikere

Írhatnánk úgyis, hogy Bálint Vilmos legújabb fotós sikere, hiszen lapunk
munkatársa számtalan
pályázaton, kiállításon szerepelt már sikerrel, díjak,
elismerések sorát tudhatja
magáénak. Legutóbb a BácsKiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága és a KnorrBremse Fékrendszerek Kft.,
„Féken Tartott Lendület”
címmel kiírt országos köz-

Irány a mûtõ
dolom, hogy a képek jelentősége máshol van. Miután
festeni, írni, szobrászkodni
nem tudok és a Jó Isten
engem a fotografálás talentumával áldott meg, úgy
gondolom, ezzel kell majd
elszámolnom. Ezek után ha
egy-egy képemmel sikerül
gondolatot ébreszteni vagy
elgondolkodtatni embertársaimat, akkor lehet, hogy
el tudok majd számolni a
kapott talentummal.”
Pályafutásának gondolat-

Te is lehetsz gyalogos
lekedésbiztonsági fotópályázatán szerepelt kiválóan.
A kiírók olyan munkákat
kértek, amelyek mondanivalójukkal hozzájárulnak
a biztonságos közlekedés
propagálásához, a halálos
kimenetelű balesetek számának csökkentéséhez,
s annak tudatosításához,
hogy a legfőbb érték az
emberi élet. Bálint Vilmos
képei tökéletesen teljesítik
e feltételeket. Bizonyára
Olvasóink is egyetértenek
ezzel, ha megnézik itt közölt díjnyertes fotóit, amelyek nem sokkolva, hanem
szelíden elgondolkodtatva
figyelmeztetnek a pályázat
üzenetére.

Cím nélkül
Kollégánk a siker kapcsán
a következőket mondta:
„A díjazás természetesen
nagyon jó érzés, de úgy gon-

gazdag termését elnézve,
ez ügyben nem lesz gond
az elszámolásnál!

-te-
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1956-ra emlékeztünk
Folytatás az 1. oldalról.
5. Igen. Érezzük: „nincs más teendő ez maradt, csak ez maradt
már menedékül…” És szembe
velünk a Kossuth Lajos utcából egy
ugyanilyen nagy tömeg, ugyancsak
zászlókkal, énekelve jönnek és
a két tömeg egyesül. Megyünk
a Bem-térre. Születnek az egyre
keményebb, radikálisabb rigmusok. A lengyel Gomulka és Nagy
Imre éljenzése, a „ruszkik haza”,
a „vesszen az ÁVÓ”, és a sok-sok
szellemes kiáltás. Mert „ismét mienk a bátor ének, parancsolatlan
tiszta szívvel…”
Már a Nyugatinál, már a Margit
hídon vagyunk, tömeg, tömeg.
Nem férünk már be a Bem térre.
Hangzik valahonnan a kiáltás
„Parlament elé…Parlament elé!”
És indulunk. Ki vissza a Margit
hídon, ki pedig velünk a még akkor
meglévő nagyon rozoga Kossuth
hídon.
6./ A Parlament előtti tér a Kossuth tér megtelik teljesen, a környező
utcák is. (remélem ma is) Rigmusok, Himnusz, Szózat. Kivilágíttatja a tömeg a Parlamentet, eloltatja
a tetején lévő Vörös csillagot és
várjuk, várjuk Nagy Imrét. Közben
Sinkovics Imre elszavalja a Parlament erkélyéről a Nemzeti dalt,
kb. 300.000 ember mondja vele
együtt „ esküszünk, esküszünk,
hogy rabok tovább nem leszünk.”
És mi ezt hisszük. És várunk. Kb.
5 órától este fél 10-ig várunk.
Éneklünk, rigmusokat mondunk.
Egyszer megkérdezem egyik barátomtól, „Te hányadika van? Mert
ezt a dátumot meg kell jegyezni,
azt hiszem ez már történelem….”
És tényleg az lett.
7./ Nagy Imre fél 10 körül megjelenik a Parlament erkélyén. Elvtársaknak szólít bennünket. Szegényt,
vagy 10 percig nem engedte szóhoz
jutni a tömeg, úgy fújozott és kiabáltuk: „Nem vagyunk elvtársak…
magyarok vagyunk!!”
Aztán mikor csend lett, már
Magyar Testvéreimnek szólított
minket, ezt elfogadta a tömeg, de
végül Őt mégis kifütyültük, mert
igazán nem mondott semmit csak
szólamokat. Ma már tudjuk ott, és
akkor nem mondhatott semmit abból amit mi hallani akartunk. Azt
csak október 30-án és az azt követő
napokon mondhatta el. De addig
már sok vér folyt a pesti utcán.
8./ Közben voltak, akik átmentek
a rádióhoz, voltak, akik átmentek
a Sztálin szobrot ledönteni. A hírek jöttek, a rádiónál már folyik a
vér, az ávósok lövik az embereket
a rádiónál. Később kb. éjfél felé,
amikor mi is odamentünk láttuk,
hogy igaz. Megtudtuk, hogy egy
társunk már megsebesült, comblövést kapott ott a rádiónál.
Akkor már piros volt a vér a
pesti utcán „Munkások ifjak
vére folyt…” Mert Gerő, Rákosi
és társai csak ölni tudtak. A világ
legnagyobb és legerősebb hadseregével a szovjet, barátaikkal az
oldalukon.
9./ Rövid az idő, mint ahogy
rövid volt az a 13 nap is. Belőle
még rövidebb az utolsó négy,
amikor már a pesti utcán nem
folyt a vér. De addig igen! Nekünk

a református teológusoknak is
két hősi halottunk lett. A már
említett Magócsi István, aki a
kokárdákat osztotta, és Herczegh
Lajos. Két ígéretes kiváló fiatal.
Segítő szeretetszolgálat közt érte
őket a gyilkos szovjet golyó. Többen megsebesültek. „A három
szín lobogó mellé tegyetek ki
gyászlobogót…” mondja a költő,
és ez volt a valóság. Temettünk és
a szabadság érzésétől duzzadtunk
egy pár napig. A világ legtisztább
forradalmát éltük át.
10. De érdemes még figyelni
versünk utolsó soraira:
„A három szín lobogó mellé tegyetek három esküvést:
Sírásból egynek tiszta könnyet,
S a zsarnokság gyűlöletét,
S fogalmat: te kicsi ország,
El ne felejtse, aki él.
Hogy úgy született a szabadság
Hogy pesti utcán hullt a vér.”
Szabadság még is megszületett de
több évtizeddel később!
Vallom nem hiába hullott a vér,
mert ’56 nélkül nem dőlt volna
meg a Szovjetunió, ezt ma már
sokan tudják azon a Nyugaton is,
ahol ’56-ban, csak ígérgetni tudtak.
„Nem tudok én néked csak virágot
adni…” divatos sláger volt ez ’5657-ben és amikor ez a sláger szólt
mindenki a Nyugatra gondolt.
Mi akkor naivak voltunk, mert
elhittük, hogy segítenek!
De az igazi naivság az, hogy van
még, aki ma is elhiszi, hogy onnan
segít nekünk valaki!
Hölgyeim és Uraim! Ne legyünk
már naivak 2012-ben. Nekünk se
Nyugatról se Keletről nem segített
soha senki! Tegnap se, ma se,
holnap se!
Hol volt a nyugat 1456. július 22én, amikor Hunyai János Nándorfehérvárnál megvédte a nyugatot.
Hol segített Dobónak, meg Zrínyinek az Oszmán birodalom ellen
Európa, csak a magyar vér folyt, és
mi tartottuk fel 150 éven keresztül
a törököt, hogy ne rohanja le az
előkelő Nyugatot. (Hálából ma azt
tanítják a svájci tankönyvek, hogy
a magyarok hívták be a törököt
Európába.)
Hol volt Európa l848-ban? Hol
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volt, amikor Aradon akasztották a
tábornokokat?
Hol volt Európa, amikor 1920ban meghúzták a határokat és
országunk 2/3-át elrabolták!?
Hol volt Európa amikor Hitler és
Sztálin hazánkat olyan kényszerpályára állította, aminek még mindig
nyögjük a következményét?!
Hol volt Európa, amikor Nagy
Imre segélykiáltása hangzott 1956.
november 4-ének szörnyű hajnalán? „Segítsetek, segítsetek,
segítsetek!!!!”
Hol volt Európa, amikor 1956
őszén, Tiszakécskén, Salgótarjánban, Mosonmagyaróváron,
Budapesten pufajkások lőttek a
tömegbe és százával haltak meg
fegyvertelen ártatlan emberek.
Hol volt Európa ,amikor 1957-58
vérbíróságai meghozták a halálos
ítéleteket?
Százával akasztva fel a magyarság
legjobbjait.
Vagy folytassam? Hol volt Európa
2006 októberében, amikor Gyurcsány, és Gergényi rendőrei lőtték
ki a békés tüntetők szemét, és
verték, rúgták a világ szemeláttára
a magyar embereket. Hol voltak?
A Tv-k előtt és nézték!!
Hol van Európa amikor a felvidéki
magyarokat megfosztják állampolgárságuktól, mert magyarnak
vallják magukat.
Hol van? Ott ahol diktálni kell!!!
Hol van? Ott ahol a bankok
mondják meg a tutit!
Hol van? Ott ahol elfogadják a
magyar áruló gazemberek hazájuk
elleni felszólalásait az EU. Bizottságaiban és Parlamentjében.
Igen, ott van és meghozza Európa
a döntéseket ellenünk!!
Olykor-olykor mégis akad egy-egy
nyugati becsületes író, filozófus.
Ilyen volt Albert Camus, aki 1957ben többek közt ezt mondta:
„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért, mint bármelyik nép a világon
az elmúlt húsz esztendőben.”
Hiszem, hogy a mai „BÉKEMENETBEN” újból sok ezren
mutatták, mutatják meg a pesti utcákon, hogy mi magyarok nemcsak
meghalni tudunk, hanem nagyon
szeretnénk nyugodtan, békésen
élni a SZABADSÁGBAN!

Adventi gyertyagyújtás
és hangverseny
Idén ismét közös adventi gyertyagyújtásra várjuk az izsákiakat a
főtéren felállított adventi koszorúhoz. December 2-án 17 órakor
gyújtjuk meg az első gyertyát.
A Városi Vegyeskar december 21-én, pénteken 19 órakor tartja
hagyományos adventi hangversenyét a katolikus templomban.
Mindenkit szeretettel várunk a közös karácsonyváró alkalmakra!
A szervezők

Szülők iskolája
2012. november 23-án, pénteken 17 órakor
Sz. Mikus Edit tart előadást a Művelődési Házban.
Az előadás témája:
Nemi nevelés, a férfivá – nővé válás buktatói.
Az előadás ingyenesen látogatható.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szabó József igh.

Bevallom, ezt a címet nem én
találtam ki, hanem loptam. Egy
régi magyar film cím volt, de
jobbat nem találtam a gondolatomnak. Nagyon nagy eseménye
volt Izsáknak, hogy itt rendezték
meg a Hungarikum Borok Országos Versenyét. Elgondolkodom,
hogy milyen mélyről indult és
hosszú utat kellett megtenni a
magyar bornak, hogy idáig is
feljusson. Mint ahogyan más tudományoknak nincs plafonja úgy
ennek sincs. A fejlődést pedig
mindig a múlthoz mérik. Most
már a cégek, termelők versenyeznek azon, ki tud jobb minőséget
készíteni. Ha visszanézünk az
ötvenes évekig (én csak onnantól emlékezem), állami nagy
pincék voltak. Ott állítottak elő
különböző borokat. Ott állítólag
mindenből bort készítettek. Seprőből, kukoricából, cukorból, de
még talán a szalmát is felhasználták. Ezt hívták „műbornak”. Ez
akkor még állami monopólium
volt. Termelő, ha tudta volna is,
hogyan kell csinálni, nem merte
volna megtenni, mert ezért több
éves börtönt, vagyonelkobzást
kapott volna. A borkészítésnek
efféle technológiáját kevesen
láthatták. Csak a megbízható
emberek. Mégis mindenki hallott
róla. Suttogta a köznép. Hangosan mondani veszélyes volt, mert
a rémhírterjesztésért is büntetés
járt. Hírül adta a Szabad Európa
Rádió is, sokszor a helyeket is
konkrétan megjelölve.
Nagy bátorságnak tűnt akkor

még ahogyan a János Vitéz-ből
a Kukorica Jancsi dalát előadta
a debreceni Dongó Együttes a
Kossuth Rádióban (1955 Szilveszterén).
„Kukorica közt találtak, ott
szedtek fel engem.” - kezdetű
szöveg passzolt is az együttes
mondanivalójához, a folytatás
meg így - „Rám fogták, hogy jó
bor vagyok tíz és fél maligános.
Nem tudták, hogy az én nevem
Kukorica, Kukorica János.” Hatalmas tapsot kaptak.
Megemlítenék még egy-két
fanyarkás, de mégis humoros
gondolatot, melyek abból a
korból valók. Hányféle bort
készítenek Magyarországon? 1.
Magyar: Szérűskertek királynője.
2. Olasz: Rosszinni. 3. Francia:
Zsuplé. Kínai: Mi Pan-Csunk.
Melyik a rossz bor? Amit a vasutas hitelben sem iszik meg.
A borok későbbi sanyarú sorsát
úgy gondolom, felesleges elmondani, mert azt már a fiatalok
is ismerik, tudják.
Szerencsére ezek a gondok
lassacskán megoldódnak. Remélhetően kiszorul a piacról
a rossz minőségű bor, mert a
fogyasztók igényesebbek. Meg a
hatóság is szigorúbban veszi az
ellenőrzést. Így aztán a szőlő ára
is lényegesen javult. Mozdult a
telepítési kedv is. Remélhetően
a fiatalok is hosszú távú jövőt
látnak a szőlőből. Ezért bátran
mondhatjuk: ha lassan is, de
haladunk. Felfelé a lejtőn!
Varga László

A Terror Háza
Ez a szörnyű hely
mártírok vérével telt
izzó vas kehely.
Vér szivárog
a falon,
jajkiáltást
visszhangzik a plafon
és nincsen irgalom!
Ha ide belépsz,
többé már nem élsz.
Minden szögleten és
szemedben, szívedben
démonok lesnek rád,
s mint kínoktól vonagló
mártírok húsába markoló
tüzes fogó,
szorítja szívedet
minden hamis vád.
Itt a gonosz-őrült
malma őrölt,
a pribék-hatalom.
És nincsen irgalom!
A terror és a halál
tanyája volt e ház
egykoron.
Ártatlanok vérén tiport
a sátáni hatalom.
Lépted itt megáll,
az idő csupa rom.
Emlékezz rám
testvérem, gyermekem,
barátom, asszonyom:
legyen szívedben
ennyi irgalom!

Budai Kulcsár János
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Izsákiak a tv2 Nagy Vagy vetélkedőjében
A 2012. október 28-án a kecskeméti uszodában megrendezett
Nagy Vagy ügyességi vetélkedőben versenyzett a szülőkből és
gyerekekből álló csapatunk.
Még az előző tanévben nevezett
be iskolánk a vetélkedőbe. A nyári
szünet folyamán jelezték a rendezők, hogy beválasztottak bennünket a résztvevő csapatok közé. A
tanévkezdés forgatagában kaptuk
a hírt, hogy október végére várható
a selejtező, amit Kecskeméten ren-

deznek meg. Amikor megkaptuk
a várható versenyszámok leírását,
egy kicsit elkeseredtünk, mert csak
medencés feladatokat írtak ki. Egy
önzetlen felajánlás azonban megoldotta a problémánkat. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani a
felkészülésben bennünket segítő
családnak, akik lehetővé tették
számunkra, hogy mi is úszómedencében gyakorolhassuk a feladatokat!
Egy tíz főből álló, vízben bátran

Az izsáki Nagy(Vagy)csapat

Gál Noémi hõsies küzdelme az evezõvel

és biztonságosan mozgó tagokból
álló csapatot kellett összeállítanunk. A felkészülés során nagyobb
létszámmal gyakoroltunk, hiszen
egy sérülés, vagy betegség esetén
a tartalékjátékosok közül ügyeskedtek volna néhányan a vetélkedőben. A csapatba kettő anyukát,

ván, gyerekek – Andrássi Brigitta,
Bodza Hanna, Lakos Lajos, Prikidánovics András, Varga István,
tartalékok – Deák Trisztán, Faragó
Fanni, Huszta Vivien, Juhász Jázmin, Sörös Viktor és Vida Izsák.
Szabadidejüket nem sajnálva
készültek a megmérettetésre. Gra-

szülőkből, gyerekekből, kollégákból, érdeklődőkből álló lelkes szurkolótábor biztatta a csapatot! Nagy
erőt adtak a versenyzőknek a feladatok nehézségei során. Minden
elfogultság nélkül kijelenthetem,
hogy a legjobb szurkolótáborunk
nekünk volt! Briglovicsné Janovics

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

…az emberi együttélés írott és íratlan szabályain kevesen szoktak úgy általában elmélázgatni.
Nyilván azért, mert környezetükben rendben
mennek a dolgok. A téma akkor kezdi igazán foglalkoztatni az embert, ha e szabályok ilyen-olyan
megsértésével szembesül. Pláne, ha ez őt magát is érinti.
Gondolom egyre kevesebben vannak olyanok, akik hozzátartozójának sírjáról ne loptak volna már el virágot, vázát, vagy egyebet.
Azért említem először ezt, mert mindenszentek ünnepén még
alig vagyunk túl, s az efféle lopások ekkoriban szaporodnak meg
igazán, hiszen ilyenkor van bőven mit elvinni. Vannak viszont, akik
nem viszik el, „csupán” ledobálják a sírokról a virágot, összetörik
a mécseseket. Nyilván nagyon elégedettek ilyenkor magukkal.
Ahogyan azok is igen elégedettek lehettek „forradalmi tettükkel”,
akik az ’56-os kopjafa köré, október 23-án elhelyezett mécseseket
rugdosták és taposták szét. Tanulságos kaland lenne megkérdezni
tőlük, vajon mit tudnak ők arról, hogy e mécsesek milyen okból is
kerültek oda, hogy szerintük mi a fene lehet az a kegyelet, netán a
tisztelet azok iránt, akik tettek valamit, sőt meghaltak a nemzetért,
egy jobb jövőért? Az ő jövőjükért is!
Gondolom, az izsákiak többsége örül a szelektív hulladékgyűjtés
bevezetésének, hiszen ezzel a környezetért tehetünk sokat, mert
az újrahasznosítható hulladékok komoly környezetszennyezéstől
óvják meg a világot. Nyugaton sok évtizeddel korábban vezették be
e módszert. Magyarországon nem túl rég. Mi olyan szerencsések
lehetünk, hogy Izsákra is gyorsan eljutottak a szelektív gyűjtőkonténerek, sőt házhozmenő szállítás is van már. Most azonban ott
tartunk, hogy a szolgáltató kezdi visszagyűjteni a konténereket,
mivel egyesek (finoman fogalmazva) „nagydologgal” telt pelenkákat, s hasonlókat raknak, a többség által gondosan és rendeltetésszerűen összehordott hulladék közé. Mások e gyűjtőszigeteket
szemétlerakónak használják, s a sittől kezdve mindenfélét köréjük
halmoznak. A volt rendőrség mellől már elvitte a szolgáltató a
szelektív-gyűjtőket. A szeméthalmozók kedvét azonban ez sem
szegte, most az önkormányzat mögött, a piactérnél lévő szigetre és
környékére hordják szemetüket. Nem nehéz kitalálni a szolgáltató
erre adandó válaszát.
Gondolom, olvasóink tovább tudnák sorolni a normális együttélést
megkeserítő esteket: a csatorna mentén ismét megjelent szeméttengert, a kitördelt kisfákat, az összefirkált, összefestékezett falakat,
kerítéseket, a járdán, az úttesten széttört üvegeket, a temetőkből, a
házak elől, s a közterekről ellopott virágokat, növényeket. Mindezt
nyilván kevesek művelik, de sokak mindennapjait keserítik meg.
Nem lehetne, hogy e kevesek végre más irányt választanának
„önmegvalósításukhoz”? Megfogadva a következő felirat üzenetét,
amelyben minden benne van: „Kedves Viráglopó! Nem azért ültettük
a virágokat, hogy folyamatosan ellopja. Megértését köszönjük!”...

A lelkes izsáki szurkológárda
kettő apát, kettő felsős fiút és
lányt, valamint egy alsós fiút és
lányt kellett beválasztani. Tudtuk,
hogy egy celeb is csatlakozik majd
hozzánk, de az ő személye csak
később derült ki.
Végül Gaál Noémit, a tv2 csinos
„időjósát” kaptuk. Ő egy felsős
lány helyett került közénk.
A vetélkedő szenzációs hangulatban telt el. Csapattagok: szülők
– Páli Andrea, Sörösné Boldoczki
Tímea, Sörös István, Varga Ist-

tulálok a csapatnak a vetélkedőben
nyújtott teljesítményéhez!
Csavajda Márta szülő, iskolánk
gyermek és ifjúságvédelmi felelőse
kitartó lelkesedésének köszönhető, hogy részt vettünk a rendezvényen. A szervezőkkel folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Ő
biztosította számunkra a részvétel
feladatainak zökkenőmentes öszszehangolását, koordinálását.
Két vezérszurkolónk, Mondok
József és Söreghy Zita által vezetett

Éva és Eszik Judit kolléganők
szorgoskodtak a szurkolói transzparensek elkészítésében.
A felkészülés során, valamint a
helyszínen a Kölyök Tv és az ITV
kamerásai, riporterei készítették
a felvételeket, örökítették meg az
első országos ügyességi vetélkedőben való szereplésünket.
A versenyzők felkészítésében
Szabóné Pápa Edit segített. Köszönöm a munkájukat!

Ússzál, ússzál, mindjárt kint leszel a vízből...

Szabó József
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

Kérjük azon tagjainkat, akik az
elmúlt években a szövetkezeten
keresztül értékesítették termésüket, s a számukra kiírt növénykondicionáló műtrágyát még
nem vették át, jelentkezzenek a
szövetkezeti irodán.
November 8-án került megrendezésre immár XI. alkalommal
Izsákon a Hungarikum Borok
és Pezsgők Országos versenye,
melynek célja a régi és új magyar
szőlőfajták szélesebb fogyasztókörrel való megismertetése,
helyüknek megtalálása, meghatározása.
A verseny keretében betekintést
kaptunk arról, hogy a Hungarikum szőlőfajták mire lehetnek
képesek évjárat, mennyiség, minőség függvényében.
Hogy miért is kell az ágazatnak
Hungarikum a szőlőfajtákkal
kiemelten foglalkozni? Ezt a kérdést reméljük, hogy a borverseny
eredményei és szakmai tanácskozása is segített megválaszolni. A
mindennapok bora mellett ezek
a Hungarikum szőlőfajták, kiváló
minőséget is tudnak produkálnunk. Kevés az esélye annak, hogy
a francia, spanyol, olasz fajtákkal
sikeresen versenyezhetünk. Mások a termőhelyi adottságaink,
ezért az importborok helyett az
itteni őshonos szőlőfajták borainak tömegével, mint hungarikumokkal kellene megjelennünk a
fogyasztói piacokon. Ezeket soha
sem tudják külföldön a miénkhez
hasonló minőségben előállítani.
Európai szakvélemények szerint
a fogyasztók már unják a megszokott választékot. Ha fehérbor,
akkor chardonnay, ha vörös, akkor cabernet. Új ízekre vágynak
és ezt az igényt tudnák kielégíteni az őshonos magyar borok.
Ezek marketingjére ugyanolyan
energiát kellene fordítani, mint a
világfajtákra, hogy megismerjék
őket a fogyasztók. Szerencsés
lenne, ezen értékeket a gasztronómiában, étkekkel párosítani. E
tekintetben is széles a skála, mert
azonos fajtán belül is fellelhetők
különbségek.
A borok vetélkedőjének különlegessége, hogy a szakmai védnökök mellett ismert személyiségek
vállalták a borverseny „civil”
védnöke szerepét. Az oklevelek, a
különdíjak átadására ünnepélyes
keretek között, 2012. november
22.-én kerül sor Budapesti Corvinus Egyetem, Szőlészeti Borászati
Kutató Intézet Kecskeméti Katona telepén. A díjakat átadja Lezsák
Sándor az Országgyűlés alelnöke,
a borverseny fővédnöke.
A borverseny megszervezésében
nyújtott támogatásért köszönetet
mondunk az alábbi Intézményeknek, vállalkozásoknak: Izsák
Város Önkormányzata, Kunsági
Borvidék Hegyközségi Tanácsa,
Izsáki Hegyközség, Arany sárfehér
Szőlő és Bortermelők Szövetkezete, Helvécia-Izsák Szövetkezeti
Borászati Kft, Varga- Birtok Kft,
Royalsekt Zrt, Maxima-nyomda,
Edit Virág és Ajándék.

A borverseny eredménylistája
megtekinthető a www.aranysarfeher.hu honlapon.
„Országosan az idei szőlőtermés
mennyisége 340 ezer tonna körül
alakult, szemben a múlt évi 450
ezer tonnával. A szüret több mint
két héttel előbb kezdődött a rendkívüli időjárás miatt, és ezért is
fejeződött be hamarabb a szokásosnál. Az idei szüret időpontját
– a hőségnapok savcsökkentő
hatása miatt – a szőlő savtartalmához kellett igazítani, különben
diszharmonikusan lággyá, savhiányossá, és alkohol-túlsúlyossá
váltak volna a 2012-es évjáratból
származó borok. 2012 azon ritka
évek egyike, amikor a rendkívüli hőhatás mindegyik formája
megjelent egy évjáraton belül. A
gazdáknak és borászoknak különösen sok munkájuk volt, mivel
a különböző fajták összeértek, és
ezért nem lehetett az érési sorrend szerint betakarítani.
A termésbecslés idén túl optimistára sikeredett, és az alacsony
mustkihozatal miatt a bortermés
több borvidéken is jelentősen
elmaradt az előre jelzettől.
A felvásárlási árak alakulása. A
Kunsági borvidéken a szőlőfelvásárlási árak centruma 100-135 Ft/
kg között mozgott. Kis tételben
(lepárlásra) előfordult 200 Ft-os
Irsai eladás is, de a vegyes szőlő
ára 100 Ft, a 17,5 mustfok feletti
fehér fajták ára pedig 115 Ft. volt.
Tokajban a Sárgamuskotályt (120
Ft/kg) követően elindult a Furmint szürete. A Kereskedőház 90
Ft-ot ajánlott, de a vásárlás zöme
110-120 Ft-os áron zajlott. Az
alföldi felvásárlók megjelenése
komoly gondot okozott a legnagyobb borvidéki felvásárlónak. A
Mátrai borvidéken 100-130 Ft/kg
között mozgott a fehér és 100-105
Ft. között a kékszőlők átvételi
ára. Pannonhalmán, szeptember
végén már csak Olasz rizling
szüret volt, 100-130 Ft. közötti
áron. A Bükki borvidéken 100120 Ft. volt a fehérszőlő ára. A
cseh felvásárlók 130 Ft-ért vették
a Cserszegit. A soproni vidéken
a fehér szőlő 100-110 Ft-ot ért,
a Cabernet és a Merlot ára elérte
a 120 Ft-ot. Badacsonyban az
egyetlen jelentős felvásárló csak
90 Ft-ot adott a fehér szőlőért és
100 Ft-ot a kék szőlőért. Csak az
Irsai kelt el 130 Ft-on. Villányban
magasak voltak az árak. Az illatos
fajtákért 150-170 Ft-ot kértek,
a Kékoportó 165, a Kékfrankos
180-200, a Cabernet 250-260 Ft-t
ért. A Balatonboglári borvidéken a
Chasselas 65 Ft +12%-kal indult
a szüret a Királyleányka ára 75
Ft+kompenzáció volt, a Kékfrankos 120-130 Ft. a Cabernet 110
Ft. körül alakult. Egerben a szüret
kitartott október elejéig az árak
a többi borvidékhez hasonlóan
alakultak. A Balatonfüred-Csopaki borvidéken a Badacsonyival
azonosak a felvásárlási árak 90
Ft. az árcentrum. Idén a kékszőlő
olcsóbb, mint a fehér. A Zalai
borvidéken 95 és 135 Ft. között

mozgott a felvásárlási ár, fajtától
függően. A Tolnai borvidéken
10-15%-os volt az átvételi ár
emelkedése a tavalyihoz képest.
Szekszárdon hasonló volt a helyzet, a Kékfrankos 120 Ft. körül
kelt el. A Nagy-Somlói borvidéken 110-től 200 Ft-ig változtak az
átvételi árak. A Móri borvidéken
100-120 Ft. között változott a fő
árufajták ára.
Országos szinten megfigyelhető,
hogy a borvidékek közötti árkülönbség szűkült. A minimumárak
növekedése 20% körüli, ami nem
kompenzálja a fagy miatti terméskiesést, de a nagyobb mértékű
áremelésnek a nyomott kiskereskedelmi borárak, és a fizetőképes kereslet alacsony szintje
gátat szabott. Az átmenő készlet
szintje 1,7 millió hl-re csökkent.
Nyilvánvaló hogy a 2,3 millió
hl-re becsült hazai fogyasztás
és a kivitel, valamint a 2012-es
termés közötti rést behozatallal
kell pótolni. A behozatal mértéke évek óta vita tárgya. A KSH
adatok nem egyeznek az olasz
és jövedéki statisztika számaival.
Ha megnézzük a KSH első féléves
adatait és összevetjük az olasz
szaksajtó idei első 5 hónapra
vonatkozó adataival kétszeres az
eltérés. Magyarországra már az
év első hat hónapjában mintegy
420 ezer hektoliter bor érkezett
Olaszországból. A KSH adatai
szerint a múlt évben az összes
behozatal 515 ezer hektoliter
volt, ebből 456 ezer hektoliter
Olaszországból érkezett. A magyar borexport mennyisége 2011ben 590 ezer hektolitert tett ki.
A feketegazdaság arányát nem
lehet megbecsülni, mert erről
a piacról nincs pontos információ. Az azonban világos, hogy a
magyar bormérlegből mintegy
500-600 ezer hektoliter hiányzik,
az átmenő készlet ugyanis megközelítőleg 1,7 millió hektoliter.
A magyarországi borfogyasztás
éves szinten most 2,3 millió hektoliter körüli - olvasható a HNT
híranyagában.
Módosult a bortörvény. Kerettörvénnyé alakítás történt. Néhány új elem: A telepítés/kivágás
engedélyezése a hegybíróhoz
kerül 2013. aug. 1-től. Az ültetvénykezelés új elemekkel bővült
pl. művelés nélküli ültetvényt
művelésre meg lehet, majd hirdetni. Bővült a gazdasági akta. A
minőségi bor kifejezéssel a 2012.
augusztus 1-je utáni szüretből
származó bor nem jelölhető.
Borpárlat vagy boralkohol készítésére az (1) bekezdéstől eltérően
a borseprő szűrése vagy centrifugálása megengedett. Változott a
származási bizonyítványi rész is.
Szőlő és mustkivitelnél nem kell
minősítés. A végrehajtási rendelet
még nem készült el, jelenleg tárcaközi egyeztetésen van.
A szerkezetátalakítási támogatásról szóló rendelet módosult. A
telepítések ösztönzése érdekében,
kimaradt a támberendezés megújítása, és csak a nagyobb mi-

2012. november 21.
nőségi potenciálra képes telepítések (certifikált oltvány, nagy
lejtőszög) jutott a maximális
támogatási összeghez. Az igények
számbavétele érdekében nagyobb
szerepet kapott az egyéni terv, és
a kerettel való gazdálkodás érdekében a támogatásból hátralévő
két évre együtt kellett benyújtani
az igényeket.
Az almabor jövedéki adójának
megszűnése és annak várható
következményei. Mint ismert,
Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter beterjesztette a
T/8750. számú egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról szóló
törvényjavaslatát. Az almabor
(gyümölcsbor) nem azonos termék kategória a szőlőborral. Az
EU szabályozása is külön kezeli.
A hazai jövedéki besorolás tévesen helyezte egymás mellé a két
terméket, de ez idáig nem okozott
zavart.
Az EU-s kifogás kezelésére

– miszerint azonos termékkategóriában nem elfogadható az eltérő
adómérték meghatározása – javasoljuk a Jöt. XII. fejezet címét
Szőlőborra változtatni és az egyéb
borokat a XIV. fejezet nem habzó
köztes alkoholtermék kategóriába
áthelyezni és számára a jelenlegi
adómértéket fenntartani. Az
áthelyezést az is indokolja, hogy
gyümölcsbort csak adóraktárban
lehet előállítani. A szőlőbor előállítás viszont jellemzően egyszerűsített adóraktárban zajlik, így ez a
szabályozás is tisztul.”
A szövetkezet tagjai továbbra is
kedvezményes áron rendelhetnek
és igényelhetnek termékeket,
vehetnek igénybe szolgáltatást a
szövetkezeti irodán. Kérdéseikkel telefonon kívül interneten is
(aranysarfeher@sv-net.hu) kereshetnek bennünket. A weblapon is
igyekszünk friss információkkal
segíteni tagjaink tájékozódását.
Vezetőség

Egy levél halála
Milyen könnyedén
hal meg egy levél!
Lánya a fának,
ki fényből támadt,
álmodik-e,
míg földet ér?

Örök az Út! Véget nem ér!

Lebegés lassú ritmusáról?
Fénytől kapott selyemruháról?
Ujjongó, szabad repülésről?
Szélrebbenésnyi egészről?
Álmodja, hogy: közel az ég,
hallja a rigóhang ütemét?
Álmodja ezer levél erén:

Elfelejti a zöldet,
megérinti a földet,
csöpp lényét odaadva,
kéri: fogadj magadba!

Majd elsápad!
karját a fának
elengedve elindul,
egy könny hullik a lombbul!

És felölti a csöndet!

Magyar Gyuláné

Üzenet
Már meguntam a hűtlenséged,
alkotásid, s a bálványképet.
Távolságod közönyi fájnak;
közeledem. Ember! Megrázlak.
Megrázlak, mert nagyon haragszom;
kék rémület lesz majd az arcon.
Az arcon, amely gőgös, biztos,
megfestett álarc takar titkot,
amely vigyor, vad életképlet,
haragszom! Miattad, és érted,
akit hordozok tenyeremben,
szólok hozzád, szemed se rebben.
Elfelejted ki vagyok néked,
nálad hamisságkötelékek
bűnt vonszolnak, és kapzsiságot,
vaktükörben magadat látod,
kintről szivárgó lidércfényben,
bölcs vagy te a magad szemében.
Meghirdeted jónak a rosszat,
barátja vagy bűnnek, gonosznak.
Már nem vagy gazda, csupán béres!
Elvesztetted a nemességed!
Ráolvasom bűnöd fejedre,
azt már nem kérdem: szeretsz-e?
Már nem vagy, aki voltál: gyermek,
utódaid se nem ismernek
engem, aki megtartalak itt lenn.
Felejted: Én vagyok az Isten!
Az egy fiammal is üzentem,
de megöltétek a kereszten.
Szólok: Türelmem már véges,
ma újra megszólítlak téged:
Sötétlő egem ma már látod,
tarts meg törvényként igazságot.
Fordulj felém, talán megmentlek.
Haragszom, mert nagyon szeretlek!
2012. november 14.

Magyar Gyuláné
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Emlékezz, ember!
Lassan megadják magukat a
Halottak napi virágok. Fagyosan,
hervadtan, színüket vesztve várják „temetésüket”. Pedig milyen
szépen növekedtek, teljesedtek,
kibontották minden szépségüket. Egyre értékesebbek lettek,
jó áron el is keltek. Végül a temető lesz nyugvóhelyük. Rövid
a virágok élete.
Isten virágai vagyunk. Kertjébe
ültetett, atyai gonddal őrizett és
növelt, egyre értékesebb embert
akart formálni belőlünk, hogy
képére és hasonlatosságára
alakuljunk. S ahogy kiteljesedni
látszik életünk, emlékeznünk
kell, hogy mire is növekedtünk,
kinek a dicsőségére, hová jutunk? Ki emlékszik már a tavalyi
virágokra, színes pompájukra,
illatukra, Elporladtak, újak kerültek a helyükbe. Rövid, bizony
az emberi élet is!
Mohos kövek, korhadt keresztek, olvashatatlan, elmosódott
nevek. Kik voltak, milyenek
voltak, ki emlékszik még rájuk?
Valahol, avas illatú anyakönyvekben van róluk egy bejegyzés.
Hogy mi volt a nevük, hány évet
éltek, kihez tartoztak, míg éltek;
készülten vagy készületlenül
lettek levágva a tőről, milyen

betegség oldotta el náluk a
földi kötelékeket. Ennyi. Emberi emlékezet, tűnő, rövid kis
tekintet.
Istenem, de kár is volna születnünk, ha csak ennyi lenne:
születés, növekedés, kibontakozás, hervadás és halál. De te,
Urunk nem felejtesz el minket.
Magadnak teremtettél, nálad
csak örök emlékezet létezik.
Örök jelenben számon tartasz
mindent, nem vész el a mi halandó életünk sem, hanem inkább
odaát teljesedik ki. Szeretteink
sírjainál emlékezni akarunk,
hogy Benned élünk, mozgunk
és vagyunk, és megadtad nekünk
az örök élet zálogát. Így amikor
halandó testünk visszatér a porba, lelkünket a mennyben örök
otthon várja.
Emlékezz, ember! Ne csupán
visszanézve, hanem előre, ahol
Krisztus vár az Atya jobbján, s
ahol, reményünk szerint, szeretteink is várnak minket. S ha
majd testünk porba tér meg,
lelkünk akkor a nagy Égnek
dicsőségét nyerje meg! Úgy
legyen!
Podmaniczki Imre
plébános

Egyházi hírek
- November 25-én, Árpád-házi szent Erzsébet ünnepe után,
karitász vasárnap lesz. A szentmisék végén Erzsébet-kenyeret
osztunk. A persely adományokat a hazai és helyi karitász céljaira gyűjtjük.
- Ugyanekkor, november 25-én, Krisztus Király ünnepén a 9
órai szentmisében köszöntjük az édesapákat, s utána megvendégeljük őket a közösségi házban.
- December 2-án kezdődik az Advent, a karácsonyi előkészületi
idő és az új egyházi év. Minden hétköznap, hétfőtől péntekig,
hajnali szentmiséket mondunk 6 órakor, adventi elmélkedésekkel. Utána a közösségi házban agapéra várja a hajnali misék
résztvevőit a Karitász csoport.
- December 9-én a 9 órai szentmisében szent Miklósra emlékezve Mikulás-ünnepséget tartunk.
- Adventban a hittanos gyermekek Betlehemes játékkal keresik
fel testvéreinket. Fogadják őket szeretettel!

MEGEMLÉKEZÉS
„ Egy gyertya most Érted égjen,
ki fent laksz már a magas égben,
ki vigyázol ránk onnan fentről,
s lelkünkhöz szólsz a végtelenből”
Heibl József
halálának
3.évfordulójára
emlékezik

felesége, családjai és unokái

Református múltunk 44.

„1813. július 11-dikén. A Prédikátor és Elöljárók nevezetesen:
Gudits István Curator, Fekete
István, Damásdi János, Horvát
Péter, Szegedi Mihály, Csukás
Ferenc, Szegedi István, Cséplő János, Czirkos János jelenlétében.
1.) Felolvastatták a más két
alkalmatossággal tett végzések
és a végre nem hajtott dolgok,
ugymint Protocollumok és Inventarium kivitelezése ismét
insignaltatott az Ekklésia Curatorának.
2.) Kérdésbe tette a Prédikátor, mi lett légyen az egyezés a
megboldogult Tiszteletes Tekes
úr özvegyével, a teleken lévő
őszi vetésre nézve, mivel azt a
Tiszteletes Özvegy magáénak
tartja, holott a Telek ugy gondoltatva, mint Kaszálló, annak
tsak fübeli haszna volna, és a
ki elsőbben kezdte fel töretni,
már a f. töretés előtt bizonyosan
megkaszáltatta. Mostani ide
jövetelekor tsak abbol tetemes
kárt vall a Prédikátor, hogy a
tavaszi alá való föld a Teleken vetetlen maradván a gondatlanság
miatt, és széna sem teremvén
rajta, mintegy 12 véka alá valo
földjenek, a napkeleti oldalán a
Teleknek az also részén semmi
hasznát sem veheti. Kívánja

tehát a Tiszteletes Prédikátor,
hogy a dolog akarmerre döntessen el, és írásba tétessen, hogy
mi adodott által mi nem ? Hogy
azon modon mehessen a successiojára (örökségére – N.Á.) a
mint altalvészi. – Már tsak abbol
is hogy Tisztelendő Császári
L. Pál úr, mint az Ekklésiát az
Tiszteletes Özveggyel egyeztető
személy ezen dologba belé sem
tekintett, felőle rendelést nem
tett, azt lehet ki hozni, hogy azon
bévetett földhöz az özvegynek
semmi jussa nints. m. a. (márpedig ahhoz –N.Á.) hogy tellyes
ítélet tétethessen, és jövendőre
is e dologba kérdés ne támasztathasson, maga eleibe hivatta
az Érd. Elöljáróság helybéli lakos
Farago Jánost, ki a megboldogult
Tiszteletes Tekes úr idejövetelekor 1807-ben azt a földet feléből
szántotta, és ki tudakozta, ha
vallyon azon esztendőben a vetés
az új Tiszteletes Prédikátor úré
é ? Vagy megboldogult antecessora (elődje – N.Á.) Tiszteletes
Körtvélyesi Imre úr özvegyéé
lett é?
Ez azt vallván hogy a vetés
egészszen az ujjonnan hozatott Tiszteletes Prédikátor úré
lett; Végeztetett: Minthogy ide
jövetelekor a Tiszteletes meg-

Mint láthatjuk, az eklézsia házatáján régen is akadtak
elrendeznivalók. Milyen jó, hogy az automata mosógépeket, intelligens mosóporokat és okos telefonokat (…) nélkülözni kényszerülő őseinknek volt lelki értelmességük,
hitbeli tisztességük és szeretetteljes odaszánásuk arra,

boldogult úr, az egész Telekes
vetessel együtt használta mindjárt, tehát ahoz a Tiszteletes
Özvegynek semmi jussa nints,
hanem az egészszen száll az
ujjonnan hozatott Tiszteletes
Prédikátorra; de a bele vetett hét
véka buzát tartozik a Tiszteletes
Özvegynek megadni; és hogy ez
a végzés a Tiszteletes Özveggyel
közöltessen az Ekklésia Curatorára bizatott. A vetetlen földön
pedig már most segíteni nem
lehetvén, nints más mod benne,
hanem a mint most megy által
a Tiszteletes Predikátorra, úgy
azon menynyiségű föld hijjaval
menjen által Tiszteletes successorára. – Egyszersmind az is
meghatároztatott a Tiszteletes
Prédikátor kívánságára, hogy
mind az valamit a Tiszteletes
Özvegytől a Prédikátori Conventioból által vett, vagy reá maradt
iratba tétessen, mely is 5 öl tüzi
fa, mint egy 250 vagy 260 kéve
nád, hogy jövendöben ugyan
azok a következö Tiszteletes Predikátor úrnak általadathassanak,
és oly zürzavar ne történjen a
változás alkalmatosságával mint
most. Ez is az Ekklésia Curatora
kötelességévé tétetett.”
(Prot.IV.: 33-34.ol.)
közli: Nagy Árpád

hogy gondos utánajárással, egyértelműen elrendezzék
közös dolgaikat. Lehet, hogy abból a régen volt „paraszti
józan észből és hitből” nem ártott volna néhány adagot
lefagyasztani? Ha már nem tettük, kérjünk az Úristentől, Néki biztos van még raktáron!
-na-

Gyülekezeti hírek
- November 25-én , 13.30-kor istentisztelet Kisizsákon.
- December 24-én (hétfő), 15.00: gyermekek Karácsonya a
templomban.
- December 25-26-án: 10 és 16 óra: ünnepi istentiszteletek
- December 25-én, 13.30: Kisizsákon ünnepi istentisztelet.
- December 31-én (hétfő), 16.00: Óévi istentisztelet.
- Január 1-én (kedd), 10.00: Újévi istentisztelet.
- Január 1-én, 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartói
járulékaikat, sírhely-megváltásaikat ne mulasszák el rendezni.
Csak azoknak tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, akik
rendszeres egyháztagjaink, a közös teherviselésből kiveszik
részüket! Köszönjük!
Ha valaki sárga csekket szeretne igénybe venni befizetéseihez,
kérjük, jelezze a Lelkészi Hivatalban (tel.: 374-154).

IKEM
hírek
- November 24-én
(szombat), 16 óra: Gőgös Norbert, a Magyar
Földrajzi Társaság titkára tart vetítéses előadást: „ A Selyemút magyar felfedezői” címmel.
Helyszín: Református
Gyülekezeti ház. (Kálvin tér 1.)
Mindenkit szeretettel
várunk!

MEGEMLÉKEZÉS
„Várjuk míg élünk várjuk őt,
hátha egyszer ott állsz az ajtónk előtt.
Amíg szívünk dobog várjuk őt.
Aztán a valóság ránk szakad,
lelkünk tovább fáj a kín alatt.
Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát.
Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz.
Mi megyünk hozzád ott leszünk veled.”

Emlékezés Juhász Sándorné Nagy Ilona
halálának 24.évfordulójára

Szerettei
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Komposztálás

FELHÍVÁS

A Tegyünk Izsákért Egyesület, az Alapszabályában meghatározott célokkal
összhangban, mely szerint, „Az egyesület működése során együttműködik
más, hasonló tevékenységet folytató állami, önkormányzati és társadalmi
szervekkel”, a helyi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, klubok) és
önkéntesek, a városi önkormányzat delegáltjai, és a célokat elfogadó, közösségi programokat szervező vállalkozások számára, – egyetértésben Izsák Város
Önkormányzatával – kezdeményezi egy politikamentes, nyilvános

IZSÁKI CIVIL KEREKASZTAL
együttműködési forma létrehozását.

Meghívott helyi szervezetek, vállalkozások és önkéntesek számára, saját
céljaik, a közösség javára történő eredményes megvalósítása érdekében, a
nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés, a kulturális
tevékenység, a természetvédelem, a környezetvédelem, a sport és szabadidős
programok szervezése területén tevékenykedők számára kínálunk együttműködési lehetőséget.

Az első (székfoglaló) ülés ideje:
2012. december 10. (hétfő) 18 óra
Az első (székfoglaló) ülés helye:
Izsáki Művelődési Ház
Jelentkezési (regisztrációs) lapok és bővebb információ az izsak.hu és az
izsakert.izsak.hu honlapokon található.
Mondok József
Izsák Város
polgármestere

2012. november 21.

Varga István
Tegyünk Izsákért
Egyesület elnöke

Meg kell tanulnunk megóvni környezetünket,
és úgy fejlődni, fejleszteni tovább,
hogy gyermekeinknek és unokáinknak lehetőségük
legyen egy élhető Világhoz!
Tisztelt Izsáki Választópolgárok!
Kedves Izsákiak!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az új kezdeményezésünkről,
a házi komposztálási programról, melynek során ingyenes komposztáló ládák felajánlásával szeretnénk hozzájárulni településünkön a
szerves hulladékok elkülönített kezeléséhez.
Bizonyára Önökkel is előfordult már, hogy főzéskor vagy a kertművelést követően a „zöld szemetet” a kukába tették. Nem gondoltak
arra, hogy ha egy erre megfelelő ládába teszik, lebomlana és mint
komposzt újra felhasználható kertjében, háztartásában.
Ezért döntött úgy Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
hogy pályázatot nyújt be a KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámú „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt” konstrukcióra „Házi és közösségi
komposztálást népszerűsítő mintaprojekt„ címmel. A pályázat nyert
és lehetőségünk nyílik 250 db. komposztáló láda kihelyezésére.
Az új hulladékgazdálkodási törvény kiemelt figyelmet fordít a szelektív gyűjtés és a komposztálás népszerűsítésére, mivel a korábbi
hagyományos gyűjtésnél díjnövekedést irányoz elő és szükségessé
válik a 120 literes edényzet kisebb űrtartalomra való cserélése. A
fenti pályázattal – az elnyert komposztáló ládák igénybevételével – a
háztartásokban keletkező hulladék csökkenthető és célirányosan
felhasználható.
Ezen szórólap alapján szeretnénk megtudni, hogy mely háztartások
családok) vállalják az elkövetkező időben – várhatóan 2013. január
1-jétől -, hogy a háztartásukban keletkezett szerves hulladékot
kuka helyett asz Önkormányzattól kapott, modern komposztáló
ládában gyűjtik. Ez elszállításra nem kerül, így költségek sem jelentkeznek.

Komposztáló láda igénylése
(Ezt a részt levágás után a Hivatal pénzügyi csoportjánál elhelyezett
gyűjtőládában kell elhelyezni.)

JELENTKEZÉS

A kerekasztal elé…
„Tudjuk, hogy Izsák nem a
világ legszebb helye, de ez az
otthonunk és mert kedves nekünk, ezért szeretnénk szebbé
és élhetőbbé tenni!” Ez a jelmondat áll a Tegyünk Izsákért
Egyesület honlapjának első oldalán. Ennek szellemében, és
az alapszabályában meghatározott célokkal összhangban,
továbbá annak az igénynek a
felismeréséből, hogy napjainkban csak összefogással lehet
igazán eredményeket elérni,
kezdeményezte az Izsáki Civil
Kerekasztal életre hívását.
A kerekasztal körül mindazoknak helye van, akik a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés,
a kulturális tevékenység, a
természetvédelem, a környezetvédelem, a sport és szabadidős programok szervezése
területén tevékenykednek, és
ezt a törekvésüket szeretnék
még hatékonyabban tenni.
Így a helyi civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok,
klubok) és önkéntesek, a városi önkormányzat delegáltjai,
és a célokat elfogadó, közösségi programokat szervező
vállalkozások számára adódik
együttműködési lehetőség.
A kerekasztal megjelenési,

bemutatkozási lehetőséget
biztosít a székfoglalói számára. A hasznos kezdeményezések összehangolásával,
a megszerzett tapasztalatok
átadásával az eddiginél hatékonyabban és eredményesebben lesznek képesek céljaikat
megvalósítani.
A kerekasztal intézményesített fórummá válhat a helyi
civil szervezetek és az önkormányzat kommunikációjában.
A kerekasztalhoz csatlakozó
szervezeteket, vállalkozásokat
és önkénteseket egy-egy fő,
mandátummal rendelkező,
delegált képviseli, egy körbeülhető asztalnál. A mandátum
magába foglalja az együttműködéshez szükséges ismeretek
meglétét, a megállapodásokból
eredő kötelezettségek felvállalását és az adott szervezettel,
vagy önkéntessel való kapcsolattartást.
A kerekasztal tevékenysége
nyilvános, a megállapodásokat
(döntéseket, javaslatokat) a
jelenlévők egyhangú egyetértésével kell kialakítani. Ebbéli
tevékenységükben kerülni kell
a napi politikai csatározások
retorikáját.
A kerekasztal első (szék-

foglaló) ülésén a résztvevők
bemutatkozása és tevékenységi területeik bemutatása,
valamint a követendő célok
és munkamódszerek közös
kialakítása a feladat.
A kerekasztal tevékenységét,
valamint a résztvevők által
szervezett programokról, eseményekről szóló közös naptári
tervet az egyesület honlapján
lehet majd figyelemmel kísérni.
Hogy mennyiben lesz eredményes ez a kezdeményezés csak
rajtunk áll! A fanyalgások és
az irigykedés kizárásával lehet
csak a közösség javára tenni.
Nem célunk mások hasznos
kezdeményezésnek a „lenyúlása’ és az „egymás ellenében
való versengés” sem, de a tevékenységek összehangolása
mindenki elemi érdeke.
Változó társadalmunk egyre nagyobb szerepvállalásra
készteti a civileket, amelynek
eredménye jól megmutatja
annak színvonalát. Ezért hát
bármilyen is lesz a kerekasztal
eredményessége, bennünket
értékel.
Kedves Olvasó, segítsd a tenni akarókat!
Faragó Gábor, kerekasztal
koordinátor

A komposztálást népszerűsítő programban részt kívánok venni!
Vállalom, hogy a később ingyenesen kapott komposztáló ládát a
célnak megfelelően 5(öt) évig használni fogom.
Név: ____________________________________________________
Utca, házsz.: _____________________________________________
Telefon: _________________________________________________
E-mail: _________________________________________________
Izsák, 2012. ______________________

_________________________________
aláírás
Tudnivalók:
- a projekt keretében háztartásonként l db komposztáló láda adható ingyenesen,
- Ön a jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a programba,
- az ingyenes komposztáló edényzetet a készlet erejéig tudjuk
biztosítani,
- az igények alapján készítjük el a programot,
- a komposztáló láda átvételéről külön értesítést küldünk a projektben résztvevők részére,
- az átvételt megfelelően dokumentálni kell,
- igények nyilvántartása beérkezési sorrend szerint, legkésőbb
2012. november 30-ig.
- önkormányzati kapcsolattartók: Krasznai István, Bátri Krisztián
Kérem önöket, hogy vegyenek részt a projekt megvalósításában.
Mondok József polgármester

IZSÁKI Hírek
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Köszönet a segítségért

Az „EU élelmiszersegély program 2012” keretében a Kalocsa
Főegyházmegyei Katolikus Karitász Alapítvány jóvoltából 2012.
október 25.,26., és 27.-én 235
izsáki rászoruló család, köztük
38 nagycsalád, között osztottunk szét nagy mennyiségű
tartós élelmiszert. Ez alkalommal tartós tejet, lisztet, tésztát
és ’C’-vitamint vihettek haza a

rászorulók.
Ezúton szeretném megköszönni Szántó Ambrusnak a
Kalocsai Karitász igazgatójának
és kolléganőimnek az önzetlen, áldozatos munkájukat, az
élelmiszerosztásban való részvételüket.
Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

Tisztelt Izsákiak!
Hamarosan itt van az Advent, mely a Karácsony eljövetelének
hírnöke.
Sajnos nem minden család karácsonyfája alá kerül ajándék,
ezért Egyesületünk azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy akinek
lehetősége van, segítse kezdeményezésünket.
Az adventi gyertyagyújtás első három alkalmával, mely a városközpontban kerül megrendezésre, egyesületünk asztalánál
átadhatják feleslegessé vált, de jó állapotú játékaikat, könyveiket,
melyekkel elsősorban az izsáki gyerekek karácsonyát szeretnénk
szebbé tenni. A lenti telefonszámokon is jelezhetik adományozási
szándékukat azok, akik a gyertyagyújtáskor esetleg nem tudják
elhozni felajánlásaikat.

Tegyünk Izsákért Egyesület
Információ: 70/374-25-50, 30/943-89-72,
30/450-8001

Dalunk az égbe szállt...
Dalunk az Égbe szállt, mely a lelkünkön enyhít,
Míg együtt énekeltünk, - szívünk zárja felnyílt...
Jó karnagyunk szorgalma ránk serkentőn hatott,
Örömmel vettük, hogy minket Ő taníthatott...
Fáradtságunk is elmúlt, ha eljött a próba,
Mással felcserélni ezt mi nem tudtuk volna.
Igaz, - néha felhangzott egy-két vicces „nóta”,
Mintha talán vesztünket is éreztük volna...
Sohasem feledjük a kórus összhangzatát!
A vastapsot sem és annak szép hangulatát...
Örömteli látvány volt: sok csillogó szempár...
Működik a „varázslat”, ha mindenki helytáll.
Bár sajnos volt, akinek el kellett mennie,
Az embereknek ez ellen nincs mit tennie...
Még a mi lelkünkben is szintén nagy űr maradt,
Mert el kellett hagynunk az éneklő társakat.
Az „Izsáki Hírekben” mindig számon tartjuk
Szép sikereiteket, - azóta is tudjuk...
Gratulálunk Nektek! S gondolatban, lélekben
Énekelünk együtt, - ugyanúgy, mint régebben.
Éneklejetek csak! Sokszor énekeljetek!
Égiek öröme mindig legyen Veletek!
Dalaink az égbe szálltak, - erről most ennyit...
Míg együtt énekeltünk, - szívünk zárja felnyílt...
Csókakő, 2012. szeptember 28.
Az Izsáki Városi Vegyeskar 15 éves jubileumának alkalmából
szeretettel és tisztelettel:

Szekér Istvánné és Szekér István
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Százezren kaphatnak támogatást
informatikai és nyelvi képzésekhez
Százezer felnőtt kaphat támogatást informatikai és idegen
nyelvi képzésekhez: a kiemelt
uniós projekt elindítását a
napokban jelentette be Hidas János, a Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal (KIH)
elnöke.
A felnőttképzési program
kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat,
a romákat, a legszegényebb
környezetben élőket és a 45
év felettieket.
Ám bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves és nincs nappali
tagozatos államilag finanszírozott középiskolai és felsőoktatási hallgatói jogviszonya,
illetve nem vesz igénybe más,
azonos témájú uniós képzési
támogatást.
Az élethosszig tartó tanulás
jegyében a képzéseknek nincs
felső korhatára. A jelentkezők
a következő két évben az ország egész területén összesen
300 képző helyen tanulhatnak
majd.
Az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejleszté-

se elnevezésű uniós projekt
keretösszege több mint 12,5
milliárd forint. Egy jelentkező maximum bruttó 90 ezer
forint képzési keretösszeg
felhasználására jogosult. A
hátrányos helyzetű kistérségekben élőknek csak 2 százalékos önrészt kell befizetniük,
a többieknek 5 százalékos az
önrész.
Ma Magyarországon a felnőtt lakosság körülbelül 85
százaléka nem beszél semmilyen idegen nyelvet, de az
informatikai képzettség területén is hasonlóak az adatok.
Ugyanakkor már szinte alig
van olyan álláshirdetés, ahol
minimális elvárásként nem
kérnek idegen nyelvi, illetve
informatikai alapismereteket
- mondta Hidas János.
A KIH elnöke hozzátette: a
kormány egymillió munkahely
létrehozását tűzte ki célul,
de a munkaerőpiac elvárásainak meg kell tudni felelni;
az ország versenyképessége
azon is múlik, hogy polgárai
versenyképes tudással rendel-

keznek-e.
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős
államtitkára a rendezvényen
kiemelte: olyan projekt indul
el, amelyre nagyságrendjét
és céljait tekintve még nem
volt példa Magyarországon.
A kormány számára az egyik
legnagyobb kihívás a foglalkoztatás javítása - mondta az
államtitkár.
Kitért arra is: amikor külföldi
befektetőkkel tárgyal, az egyik
legelső kérdés mindig az, hogy
van-e megfelelően képzett
munkaerő az adott területen.
A nyelvi és informatikai képzések önmagukban nem fogják
megoldani a foglalkoztatási
problémákat, de az elhelyezkedést mindenképpen megkönnyítik - tette hozzá.
A képzésekről bővebb tájékoztató a www.tudasodajovod.
hu oldalon található.
Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal

A gyermekétkeztetés kedvezményei
A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
151.§ (5) bekezdése szerint
gyermekérkeztetés esetén a
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
óvodás, az 1-8 évfolyamon
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek
után az intézményi térítési díj
100 százalékát, a három- vagy
több gyermekes családoknál
az intézményi térítési díj 50
százalékát kedvezményként
kell biztosítani az étkeztetést
szervező Önkormányzatnak.
Az elmúlt évben az Önkormányzat 57.585.000 forintot
fordított 425 gyerek étkeztetésére, melyből állami normatíva 19.040 ezer forint, szülői
befizetés 13.762 ezer forint,
míg önkormányzati önerő
24.783 ezer forint volt.
Az önerő tette ki a tényleges
költségek 43 százalékát és
a 2012. évi ellenőrzési tervünkben kiemelt területként
szerepelt az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az étkezők
tényleges nyilvántartása és a
fizetendő adagszámok között
lényeges eltérés van, ami azt
mutatja, hogy hiba van a rendszerben.
Nem kellett sokat keresni az
okot, mert pontosan kimutatható, hogy a kedvezményben
részesülő gyermekek (de inkább szüleik) nem tesznek
eleget az étkezés igénybevételével kapcsolatos együttműködési kötelezettségüknek.
Ennek része, hogy a kialakult étkeztetési rend szerint

az intézményekből (óvoda,
általános iskolai napközi)
távolmaradó gyermekek előzetes bejelentése nem történik
meg, így ennek elmaradásával
a szolgáltatást biztosítják
részükre.
Ez valójában a fenti bevezető
jogszabályi hely hibája, mivel
a jogosult úgy lesz részese egy
közvetett támogatási rendszernek, hogy nincs kötelezve
az együttműködésre és nem
alkalmazható vele szemben
szankció.
A technikai fejlődés (a mobiltelefonok magas száma)
lehetővé teszi, hogy egy felelősen gondolkodó szülő
egy minimális odafigyeléssel
részt vegyen egy takarékossági
programban, ha a távolmaradás felmerülésekor (betegség,
családi események stb.) jelzéssel él az élelmezésvezető felé,
aki a szükséges intézkedéseket
foganatosítani tudja.
Jól tudom és sajnos több
csatornán érzékelem is, hogy a
mai világban az ingyenes vagy
kedvezményes szolgáltatásokat az abban részesülők nem
értékelik és még a minimális
– elvárt - jelzési kötelezettségüket sem teljesítik.
A jelenleg társadalmunkban
folyó átalakulások (járások
kialakítása, oktatás átszervezése, az állami finanszírozás
módjának megváltozása) minden önkormányzatot abba az
irányba szorítják, hogy napi
szinten kell takarékossági
programokat megvalósítani és
a családi kasszához hasonlóan
élni kell a beosztás kényszerével.
Hogy esetünkben mi lesz a

megoldás? Felmerült a sorozatos mulasztókkal szemben
az étkezésből történő kizárás
lehetősége.
De ezzel éppen az étkezésre
rászoruló gyermeket büntetjük
szülője (gondviselője) hibája,
felelőtlensége miatt.
Gondolkodunk a térítési díj
megfizettetésén, de ez is a családi büdzsé terhévé válik.
Jelenleg a figyelemfelhívás
eszközét használjuk.
Ehhez nem kell más az érintettek részéről, mint a probléma megértése, odafigyelés
és egy nagyon kicsi felelősségérzet.
És mi lesz akkor, ha ez nem
válik be? Figyelmükbe ajánlom
a helyi adóztatás problematikáját, mint jövedelemnövelő
forrás lehetőségét.
Ezzel azonban megint oda
jutunk el, hogy a települését
szerető, fizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesítő – kedvezményből kétkezi
munkájából származó jövedelme miatt kizárt - polgárainkat
terheljük és a „potyautasok”
vállukat vonogatják, mivel
eddig sem estek kétségbe, ha
sorozatban nem teljesítették
a társadalmi együttéléssel
kapcsolatos írott és íratlan
kötelezettségeiket.
Nehéz bölcsen és jól dönteni.
De a kényszer nagy úr és egy
15 százalékos megtakarítás eléréséhez csak oda kell figyelni
egy kicsit. A felelősségérzetre,
annak terhére mást gondolni
sem merek.
Oldjuk meg együtt a problémát.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete október
30-án tartotta legutóbbi ülését.
A korai üléskezdési időpontot
a járások megalakulásával kapcsolatos központi koordinációs
intézkedések tették szükségessé. A bizottságok az előzetesen tervezett időpontokban az
előterjesztéseket megtárgyalták és elfogadásra javasolták a
testületnek.
Az első napirendi pont keretében a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodást hagyta jóvá a testület.
Erről annyit kell tudni, hogy a
polgármesteri hivatalunk létszáma 2013. január 1-jei hatállyal
8 fővel csökken. Munkatársaim
a Kiskőrösi Járási Hivatal tisztviselői állományába kerülnek
át. Kiválasztásuk központilag
történt a helyi munkaköri leírásaik alapulvételével. Ez azonban
tényleges változást az ügyintézési folyamatokban nem jelent,
mivel az Okmányiroda marad a
jelenlegi helyén és változatlanul
ugyanazok a munkatársaik intézik városunk lakóinak ügyeit.
Hasonló a helyzet a Gyámhivatal
esetében is, egyedüli bizonytalanság egy szociális ügyintézői
munkakörrel kapcsolatban van,
ez azonban nem jelent ügyfélfogadási problémát. Reményeim
szerint problémamentesen állunk át az új szervezeti- irányítási struktúrára és 2013. december
31-ig kialakul a Kormányportál,
amely több új feladat Izsákon
történő ügyintézését teszi lehetővé (munkaügy, gyermekgondozási segély, stb.).
A második napirendi pont az
új köznevelési törvény végrehajtásához kapcsolódott egy igen
bonyolult címmel: „Állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetése.” Ennek lényege,
hogy az általános iskola szakmai létszáma (pedagógusok)
kiegészülve a munkát segítőkkel
(iskolatitkár) az intézményfenntartó központhoz kerül át,
onnan finanszírozzák a bér- és
járulék kiadásokat, valamint a
szakmai munkához szorosan
kapcsolódó dologi kiadásokat.
Az épületek és a szakmai tárgyi
eszközök kivételével meglévő
ingó vagyon üzemeltetése a
településen marad, ideértve a
fizikai dolgozókat (takarítók,
fűtő, karbantartó stb.), a villanygáz, víz- és szennyvíz kiadásokat

is. Valójában az ún. „házmesteri feladatok” maradnak itt. A
vonatkozó jogszabályok szinte
napi szinten változnak, nehéz
előre megalapozott döntéseket
hozni. A testület az üzemeltetés felvállalásával továbbra is
gazdája kíván maradni intézményeinek és élni kíván a pályázati
lehetőségekkel, melyek elsősorban az épületek külső- belső
felújítására, energia – és fűtési
rendszereinek korszerűsítésére
irányulnak.
A két napirendi pont döntéseinek végrehajtásával kapcsolatos
részletfeladatok nagy megterhelést jelentenek számunkra
és várhatóan a központi jogszabályok szerinti eljárások 2013.
január- március hónapokban
fejeződnek be.
A harmadik napirendi pont
egy rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozott. A Képviselő-testület 2011-ben alkotott
rendeletet az állatok tartásával
kapcsolatban. Az országgyűlés
a 2012. évi XVIII. törvénnyel
módosította és kiegészítette az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI.
törvényt. A jogszabály 6.§ (6)
bekezdése ekként rendelkezik:
„Mezőgazdasági haszonállat
tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.” Ehhez
kapcsolódik még az Alkotmánybíróság döntése is, mely a kedvtelésből tartott állatok tartására
vonatkozott, ebből számunkra
kiemelt a kutya és macska tartásának ügye. Ezzel pedig kiürült a
helyi önkormányzati rendelet és
a továbbiakban a központi jogszabályokat kell alkalmaznunk
az eljárások során. A rendelet
szövegének közzététele e lapszámban megtörténik.
A következő napirendi pontban
a Képviselő-testület kimondta a
„BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013” pályázati
kiíráshoz való csatlakozást.
A részletes tudnivalók az Izsáki
Hírek októberi számában már
közzétételre kerültek. Ismételten
felhívom a figyelmet a központi
regisztrációra és a határidők
pontos betartására, mivel csak
a központilag elkészített nyomtatványon lehet az igényt benyújtani.
Az ötödik napirendi pont keretében a testület sokadik alkalommal módosította az Izsáki
Általános Művelődési Központ
alapító okiratát. A változások
központi jogszabályon és szakér-

tői véleményen alapulnak.
A következő két napirendi pont
keretében először a Gondozási
Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatát, utána pedig Szakmai programját hagyta jóvá a
Képviselő-testület. Az intézmény
központi szakmai ellenőrzése
most van folyamatban és szükségessé vált a működési engedély
megújítása is. E céllal döntött a
fenntartó a hatáskörébe tartozó
ügyekben.
Egyebek napirendi pont keretében Mondok József megköszönte az Izsáki Vigasságok
rendezvény szervezésében résztvevők munkáját, köszönetet
mondott a Közművelődési- Oktatási és Sportbizottságnak, valamint a felkészítő tanároknak és
a szereplő diákoknak az október
23.-ai ünnepségen nyújtott színvonalas műsorért. Köszönetet
mondott a „ Nagy Vagy” című,
a TV2 által szervezett műsorban
való sikeres szereplésért a felkészítő tanároknak, tanulóknak és
szülőknek.
Képviselői javaslatra felmerült,
hogy az illegális szemetelés visszaszorítása érdekében vizsgáljuk meg a szociális rendeletünk
szabályait és keressünk megoldást a probléma kezelésére. Nem
mehetünk el szó nélkül azon magatartások mellett, melyek arra
irányulnak, hogy nem kukába
gyűjtik szemetüket, a szolgáltatási díjat nem fizetik meg, a
szemetet nem a kijelölt helyen
rakják le és az önkormányzatnak
heti rendszerességgel szállítási
kötelezettsége keletkezik, nem
beszélve a fertőzés lehetőségéről.
A probléma megoldási módjainak vizsgálatát felvállaltam.
A testület zárt ülésen döntött a
gyermekek közétkeztetése és a
szociális étkeztetési feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról.
A benyújtott anyagok szakmai
vizsgálata után tett javaslatot a
Képviselő-testület elfogadta és
a Royalsekt Zrt-vel rendelte el a
szolgáltatási szerződés megkötését. Felhatalmazta a Polgármester Urat a szerződés aláírására.
A szerződés időtartama 2013.
január 1-jétől 2014. december
31-ig tartó két költségvetési év. A
feladatellátásban jelenleg résztvevőket az új szolgáltató átveszi,
a Kossuth Lajos utcai konyha a
továbbiakban tálaló konyhaként
üzemel. A kialakult étkezési szokásokban eltérés nem lesz.
Bagócsi Károly címzetes
főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142012.(X.31.) önkormányzati rendelete
az állattartásról szóló 8/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről.

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete( a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja és (2) bekezdésében , a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotja meg:
1.§
Az állattartásról szóló 8/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 2/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet 2012. november 15. napjával hatályát veszti.
I z s á k, 2012. október 30.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Pályázati támogatás tanórán
kívüli tevékenységekre
a Művelődési Ház
szervezésében
Az Izsáki Általános Művelődési Központ az Új Széchenyi
Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0014
jelű „Az Izsáki Kulturális
Szolgáltató Központ Nevelési
és Oktatási Intézményeket támogató tevékenysége” című
pályázaton 16.509.436 forint
összegű támogatást nyert. A
pályázat 2012. szeptember 1.
– 2013. október 31. közötti
időszakban valósul meg. A
pályázatban megfogalmazott
feltételeknek megfelelve az
Izsáki Kulturális Szolgáltató
központ 6 együttműködési
megállapodást kötött oktatási és nevelési intézményekkel
(iskolákkal, óvodával, más
települések iskoláival). A
projekt keretében heti és
havi tehetséggondozó szakkörök, táborok, témahét,
valamint versenyek szervezésére, lebonyolítására nyílik
lehetőség. Többek között
lakóhelyünk és távolabbi
környéke hagyományainak,
élővilágának, néprajzának
megismerése természetbúvár szemmel, médiaszakkör,

népzenei hagyományok oktatása, olvasókör, drámajáték, kézműves szakkörök,
néptánc tehetséggondozó
tábor, olvasótábor, szavaló
versenyek és ki mit tud, valamint az óvodásoknak daloló,
alkotó mozgató foglalkozások szerveződnek.
A pályázati támogatásból a
foglalkozásokhoz szükséges
anyagok, valamint néhány
szükséges eszköz vásárlására
is lehetőség nyílik. A gyerekek múzeumokba, színházakba jutnak el, és egyéb, a
szakkörök tevékenységéhez
kapcsolódó érdekességeket
bemutató helyeket látogathatnak meg.
A „Kenderzsupp” – drámaszakkör, a „Könyvmolyok”
– olvasókör, Kézműves szakkör („Bütykölő”), Ifjú képzőművészek köre („Alkotó
kuckó”), a Média szakkör,
az óvodai foglalkozások,
valamint a Természetjáró
szakkör már megkezdte működését. A szakkörök ingyenesen látogathatók.
Szabó József
projektmenedzser

2012. november 21.

IZSÁKI Hírek

Új rovattal szeretnénk kedveskedni az Izsáki Hírek Olvasóinak.
Ezután minden számban szeretnénk beszámolni arról, hogy
mennyi érdekes esemény történik az Izsáki ÁMK iskolájának
háza táján.
Suli-szerkesztõk
Augusztusi események
Gólyadélelőtt
A szünidő utolsó napján, augusztus 31-én már gyerekzsivajtól volt hangos az iskola. Az
első osztályos tanulók birtokba
vették a termeket, az udvart,
ismerkedtek egymással, a tanító
nénikkel, az iskolai élet rendjével. Volt ott játék, mondóka,
mese és kézműveskedés. A kezdeti megilletődöttség után
felszabadultan játszottak, így a hétfői iskolakezdés sem tűnt
annyira félelmetesnek.
Első osztályos tanító nénik
Szeptemberi események
Közlekedjünk okosan!
Szeptember második hetében a Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársa
segítséget nyújtott abban, hogy az idei
tanév balesetmentesen teljen el. A három első osztály érdeklődve vett részt
a vetítéssel egybekötött előadáson,
ahol hasznos tanácsokat kaptak ahhoz,
hogyan közlekedjenek az utcán azok,
akik gyalogosan, vagy kerékpárral járnak iskolába. Sőt, üzenetet
vittek haza a szülőknek arról, hogy mennyire fontos a biztonsági
öv és a gyerekülés használata. Reméljük, hogy tudatosabban és
figyelmesebben közlekednek így diákjaink.
Első osztályos tanító nénik
Kirándulás
A 8. b osztály szeptember 21én Kiskőrösre kirándult, egy
fagyizással egybekötött múzeumlátogatásra. A hatalmas adag
hideg finomság elfogyasztása
után a Közúti Szakgyűjtemény
interaktív kiállításán próbáltak
ki minden lehetséges játékot, majd birtokba vették az udvaron
felállított úthengereket, útépítő gépeket és egyéb járműveket.
A kirándulásra Briglovicsné Janovics Éva és Katzenbachné
Csengődi Edit kísérte el a tanulókat.
Őszi kirándulás
Szeptember 25-én a két második osztály vidáman és rengeteg
elemózsiával indult Kiskőrösre
az őszi kirándulásra. Ott végre
megismerhettük hol élt Petőfi
Sándor, akinek a versei annyira
tetszettek, hogy tanultunk is
egyet-kettőt. Ezeket a szülőháza előtt el is szavaltuk.
Miután felkutattuk Petőfi Sándor házának zegzugait és megtekintettük az állandó kiállításokat, elindultunk egy felhőtlen
interaktív és mozgásos, gyakorlatias játékra a Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény épületébe. Kipróbáltuk a kiállított járműveket,
de a legnagyobb élményünk az volt, hogy az úthengert saját
kézzel vezethettük.
Ajánljuk mindenkinek, akár családi programnak is a kiskőrösi
látnivalókat, mi nagyon jól éreztük magunkat!
Ópusztaszeri kirándulás
Szeptember 25-én, kedden reggel elindult a 4. évfolyam
Ópusztaszerre, a Nemzeti Történeti Emlékparkba.
Először bementünk a Rotundába, ahol megtekintettük a
híres Feszty-körképet, amely a magyarok bejövetelét ábrázolja
a Vereckei-szorosnál. A körkép 120 méter hosszú, 15 méter
magas. A kép alatti teret úgy alakították ki, mintha a kép folytatása lenne. A háttérben pedig a képhez illő zajok hallatszanak,
ezért nagyon valósághű az egész. Ezután a skanzen tanyasi
iskolájában egy igazi, szigorú tanító úr tartott nekünk órát, aki
elővette a nádpálcáját, és használta is. A fiúk körmöst, a lányok
tenyerest kaptak, persze csak úgy, hogy ne fájjon. Átélhettük,
milyen is volt régen az iskolai élet. Az iskola udvarán vidáman
játszottunk, gólyalábaztunk.A skanzen többi házát is körbejártuk. Az egyik jurtában egy óriási - 1956 éves – mamutfenyő
szeletére csodálkoztunk rá. A délutáni lovas bemutatón régi
harcművészeti technikákat mutattak be ügyes lovasok korabeli öltözetben. A régi szélmalomban egy néni elmagyarázta a
malom működését. A szatócsboltban vásárolhattunk ezt-azt.
Gyorsan elszaladt ez a szép nap. Nagyon örülök, hogy az osztálytársaimmal is eljuthattam Ópusztaszerre.
Csábi Gábor 4.a
Túra a Kolon-tóhoz
Szeptember 25-én az SNI tagozat gyermekei a Kolon-tóhoz
túráztak, ahol számháborút vívtak a Vakond törzsön belül.

Tanulmányi versenyek
Matematika
Október 12-én iskolánk 3 csapata vett részt a Bolyai Matematika
Csapatverseny megyei fordulóján, a kecskeméti Zrínyi Ilona
Általános Iskolában.
A 6.évfolyam csapata – Daróczi Balázs, Dóczi Dávid, Koncsik
Tamás, Varga László – 60 csapatból a 25. helyezett lett.
A 7.évfolyam csapata – Deák Dominik, Újszászi Márton, Varga
István, Vida Izsák – 48 csapatból a 29. helyezett lett.
A 8.évfolyam csapata – Gyallai Fanni, Horváth Soma, Kocsis
Bogdán, Prikidánovics András – 35 csapatból a 19. helyezett
lett.
Versmondó verseny
Október 16-án egy szép, napos
délután hatalmas izgalommal
vártuk a versmondó versenyt,
ahol Kosztolányi Dezső szavaival
találkoztunk.
„A vers néma. Adj neki hangot!
A vers könyvben halott.
Keltsd életre! Mi a szavalás?
A vers föltámasztása papírsírjából.
A versek elhangzása után, a zsűri elvonult és mi érdekes
játékokkal foglaltuk el magunkat: alma halászással és puzzle
kirakásával.
Az első, második osztályos korcsoportban 12 versenyző indult.
Ahol
1. hely Kecskeméty Csenge 2.a
2. hely Kovács Eliz 2.b
3. helyezettek Rácz Virág 1. b és Zsoldos Márton 1. a
A harmadik, negyedik osztályos korcsoporton belül pedig 11
fő versenyzett.
Az ottani helyezettek
1. hely Mezei Kristóf 4.a
2. hely Lévai Bernadett 3.b
3. hely Kocsis Geanina 3.a és Mezei Dóra 4. b
Ezen a versenyen mindannyian győztesek voltunk, mert többféle
élménnyel gazdagodtunk. Megállítottuk a mindennapi rohanást,
figyelhettünk társainkra, a versekre, az előadás élményére.
Együtt voltak gyerekek, szülők, pedagógusok, barátok, osztálytársak, akik közösen játszhattak, beszélgethettek. Maga a
program pedig egy közös mesenézéssel zárult.
Német nyelv
A német nyelvet tanulók az eltelt két hónap alatt már három
német nyelvi versenyen vettek részt.
A Katona József Gimnázium fordítási versenyére Huszta
Vivien, Horváth Soma és Prikidánovics András küldték be pályamunkáikat. Ezen a versenyen a 7. évfolyamból Varga Dorina
is részt vett.
A Hunniareg országismereti versenyén német városokat mutatott be Horváth
Soma (8.a), Prikidánovics András (8.b) és Varga István (7.c).
A Bolyai Gimnázium csak nyolcadikos tanulókat várt nyelvi
versenyére. Az első fordulóban Huszta Vivien, Horváth Soma
és Prikidánovics András versenyzett. Horváth Soma bejutott a
második fordulóba is. Az elért eredményről még nem kaptunk
tájékoztatást.
A versenyzőket Katzenbachné
Csengődi Edit készítette fel.
Köszönet
Egy borús októberi reggelen
csodálkozva torpantak meg az
1.a osztály tanulói termük ajtajában. A már lassan megszokott
tantermük új „belsőt” kapott. Az
izsáki önkormányzat, és Ungor Erik vállalkozó lehetővé tette,
hogy az alsó tagozat utolsó nagy tantermébe is tanulóbarát
padok kerülhessenek. A gyerekek örömmel vették birtokba az
új szerzeményt s ettől a naptól kezdve még a tanulás is jobban
megy! Köszönet érte a Támogatóknak!
Gera Árpádné igazgató
és az 1.a osztály tanulói
Diákönkormányzat (DÖK)
Szeptemberben az osztályok DÖK képviselőinek megválasztása
történt a 3-8. évfolyamokon. A DÖK vezetőségének megválasztott képviselői:
Vezető: Kocsis Bogdán. Helyettes: Horváth Soma. Sportfelelős: Kocsis Geanina, Vida Izsák. Kultúrfelelős: Tuba Erik, Vida
Hanna.
Az alakuló ülésen sor került a munkaterv elfogadására, feladatok
megbeszélésére. Az Izsáki Vigasságok programjaira írtunk ki
rajzpályázatot és fotópályázatot, ezekből készült kiállítás.

. oldal
Októberben Kisállat bemutatót tartottunk az Állatok Világnapja
alkalmából. Kirándulást szerveztünk a kecskeméti Vadasparkba.
Nagy sikere volt ennek a programnak. Faliújságra is készültek
képek és fotók ebből az alkalomból.
Sütőtök faragó versenyben vettek részt a gyerekek. Az osztálytermek őszi dekorálását is értékeltük. Megszerveztük a „Nagy
vagy!” vetélkedő szurkolótáborát.
Óriási élmény volt, hogy milyen lelkesen biztatta Izsák csapatát
a lelkes közönség.
Novemberben jótékonysági ruhagyűjtést hirdettünk. A gyerekek bolhapiacon csereberélhették megunt játékaikat, kincseiket.
A Zsinórlabda-bajnokság első fordulóján nagy sikerrel küzdöttek
az alsós osztályok. Készülünk a Meseíró pályázatra.
Sport
Foci
* Idén szeptembertől újra indult a Bozsik Intézményi Program,
amelyben a fiúk közül a 0. (óvis), I., II., III., IV. korcsoportban, a
lányoknál a IV. korcsoportban lezajlott az 1. forduló. A 0. és az
I. korcsoportban fesztivál jellegű, a többi korcsoportban torna
jellegű volt a találkozó a többi csapattal.
* Szeptember 29-én rendeztük a Sárfehér Kupát, amelyen a IV.
korcsoportban a lányok I. helyezést, a fiúk a II. korcsoportban II.
helyezést értek el. Gratulálunk az elért jó eredményhez!
* Október 12-én az SNI IV. korcsoportos fiúk Kiskunfélegyházán foci kupán vettek részt.
Pályázatok
Szakkörök
2012/13. tanév szeptemberében a „TÁMOP 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában” című nyertes pályázatunknak köszönhetően az
alábbi szakkörökben indulhattak az ingyenes foglalkozások:
„Kenderzsupp” – dráma szakkör: Penczné Oláh Ibolya, Szalai
Krisztina vezetésével.
„Könyvmolyok” – olvasókör: Erősné Solti Gizella, Kovács Edina
vezetésével.
Kézműves szakkör - „Bütykölő”- „Alkotó kuckó”: Fodorné
Bálint Éva, Erősné Solti Gizella vezetésével.
Ifjú képzőművészek köre. Szakkörvezető: Briglovicsné Janovics
Éva.
Természetjáró szakkör Dudás
László vezetésével.
A foglalkozások keretében
számos kirándulásra, színházés múzeumlátogatásra nyílik
lehetőség. A diákok lelkesen,
nagy örömmel látogatják a szakköröket.
Könyvmolyok
A TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázat révén lehetőségünk nyílt a
„KÖNYVMOLYOK” olvasókör megszervezésére. Célunk az
önművelődés iránti kedv felkeltése és fenntartása, az önálló
ismeretszerzésre és a szabadidő hasznos eltöltésére való igény
kialakítása a részt vevő tanulókkal. Digitalizált világunkban
megőriztetni a könyvek szeretetét, az olvasást mint élményt és
ismeretszerzési lehetőséget, humánus magatartásminták megismerésével önismeretük és teljes személyiségük fejlesztése.
A közösségben való részvétellel a kortárs kapcsolatok erősítése,
az önbecsülés, önbizalom növelése. S nem utolsó sorban a szövegértési képesség fejlesztése. Színházlátogatásokkal, egyéb programokkal viselkedéskultúrájuk alakítása. Reméljük, hogy ezek a
gyermekek nyitottabbak lesznek az olvasásra, önművelődésre.
Szokásukká, igényükké válik a rendszeres olvasás. Szabadidejüket
okosan tudják majd kitölteni a későbbiekben is.
Fejlődik beszédkultúrájuk, empatikus és együttműködési
készségük a közös tevékenységek során. Nő önértékelésük, a
tanítási órákon eredményesebben tudnak részt venni. Pozitív
hatással lesznek osztálytársaikra és kedvet ébresztenek bennük az
önművelődésre és a szabadidő hasznos eltöltésére. Bízunk benne,
hogy az itt szerzett élményeiket, képességeiket, tudásukat hasznosítani tudják tanulásukban, érzelmi életükben, mindennapi
problémáik megoldásában. Első olvasmányunk a „Lódobogás”
c. sorozat első kötete, Kathleen Duey gyermekregénye, Katie és
a musztáng története, amelyben egy kislány és egy ló kivételes
barátsága elevenedik meg. A két elhagyatott teremtmény között
eltéphetetlen kapocs alakul ki, mely nagy örömünkre az első
perctől fogva rabul ejtette és fogva tartja a gyermekek érzelmeit.
Alig várják, mi is alig várjuk, hogy újra és újra találkozhassanak
kedvenc szereplőikkel a könyv lapjain.
Kovács Edina, Erősné Solti Gizella
Mesterségek
A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében „Mesterségek” című
projekt zajlott a 7. és 8. évfolyam számára október 3-26-ig.
Ennek keretében a tanulók tájékozódtak a középiskolákról,
megismerkedtek szakmákkal, foglalkozásokkal, a hallottakról
fogalmazásokat és plakátokat készítettek. A legügyesebbek apró
jutalmat is kaptak.
A projekt vezetői dr. Turainé Lakatos Edit, Kapás Zoltánné és
Katzenbachné Csengődi Edit voltak.
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Szabó Tamás katonai
pilótákat oktat Kanadában

Szabó Tamás főhadnagy (jobbról) a kanadai oktatóteremben
és a Hawk-115-ös pilótafülkéjében
Mint arról már beszámoltunk, az
izsáki Szabó Tamás repülőfőhadnagy 2008-tól Kanadában kapott
vadászrepülő kiképzést, majd
2009-ben hazatérve a kecskeméti
repülőbázison teljesített szolgálatot L-39-es típuson repülve.
Tavaly augusztusban Tamás
ismét visszatért tanulmányai
helyszínére, a kanadai Moose
Jaw légibázisára, ahol oktatói
átképzésben részesült. Komoly
elismerés és kihívás volt mindez
számára. Elismerés, hiszen oktatónak csak a legjobbakat hívják
meg, s kihívás, mert igen nagy
felelősség nehezedik az oktatók
vállára. Két típuson, a légcsavaros Harvardon és a sugárhajtású
Hawk-115-ösön folyik az oktatás
Kanadában. Tamás az utóbbin
oktatja a magyar és külföldi növendékeket.
Ez év március 12-én egy kikép-

zőrepülés közben, rossz időjárási
viszonyok között, a bázistól mintegy 20 kilométerre, 3000 méter
magasan meghibásodott Tamásék
Hawk-ja. Elfolyt a motorból az
olaj. A vészjelzést követő hatodik
percben, minden egyéb baj nélkül
a kifutón voltak. Ehhez az oktató
Szabó Tamás magas fokú szakmai
tudása és lélekjelenléte kellett,
hiszen nagyon gyorsan és nagyon
céltudatosan kellett bonyolult
eljárásokat elvégeznie ahhoz,
hogy nagyobb baj ne történjen. A
katapultálásra is felkészültek, de
erre szerencsére nem lett szükség.
A Magyar Honvédség augusztus
20-a alkalmából tartott központi
ünnepségén Hende Csaba honvédelmi miniszter Szabó Tamás
főhadnagynak a vészhelyzetben
tanúsított helytállásáért „A Hazáért” kitüntetést adományozta.

2012. november 21.

Tizenkét év után szögre került az ostor
Már-már régi motorosnak számít a hazai fogathajtó sportunkban Csernák Gábor, az
izsáki Sárfehér SE. hajtója, aki
12 éve kötelezte el magát e
sikersportban. Az elmúlt több
mint egy évtized alatt voltak
sikerek, és kudarcok is - de az
ember úgy van, hogy csak a
szépre emlékezem - mondta
amikor a minap nem én, hanem
ő látogatott el hozzánk - no nem
a nagy bejelentés végett, hanem
jó iparos ember módjára gázkészülékeinket beállította - míg a
mesterségét művelte mi másról
mint a lovakról és a lovassportról beszélgettünk...
Idén nem indult versenyen
- szép volt jó volt, de egyelőre szögre akasztom az ostort
- mondta - azt nem mondom,
hogy végleg befejeztem, de egyelőre marad a kocsikázás az Iszák
környéki erdőkben - unokázok.
Lovaim vannak és lesznek amíg
anyagilag megengedhetem magamnak, de a versenyzést befejeztem.
Van olyan mondás, hogy a
csúcson kell abbahagyni – mi,
fiammal nem szövögettünk nagy

terveket, de a magunk erejéből
végül egyéniben OB 6. helyig vittük, csapatban voltunk ezüst és
bronzérmes Bács-Kiskun megyei
csapat tagjai - szép volt, sok-sok
kedves emlék.
Valójában annak idején úgy indultunk, hogy a fiamnak építem
a fogatot, ha felnőtt lesz átveszi
és ő versenyez. Aztán felnőtt,
de nem vette át, a kamionozást
választotta. E mellett nincs idő,
van amikor heteket külföldön
van, ahogy a fuvar kívánja. Segédhajtóm volt jóban, rosszban.

Most hogy én befejeztem néha
be-beszáll a fiam a forgatagba,
legutóbb Nagy Tibivel volt kint
Topolcsányban segédhajtóként.
Másodikok lettek, lett szép sikerélményük.
- Hogyan tovább?
* Lovaim vannak és lesznek,
kocsikázgatunk unokáimmal
és az ismerősökkel a tanyán
és természetesen szurkolunk
a magyar fogathajtók jövő évi
sikeres szerepléséhez a világbajnokságokon!
-baranyai-

Szomorú tendencia

-te-

Nyugdíjas kirándulások

Március 13-14-én az Ezüst
Gólya Nyugdíjas Klub tagjaiként
két nagyszerű napot tölthettünk
el a Balaton mellett, Révfülöpön.
Szállásunk a Matróz Panzióban
volt, amely minden jóval fel volt
szerelve. Sportolási és játéklehetőségek is rendelkezésünkre
álltak, valamint főzhettünk is
magunknak. Ezt Balázs Pali
vállalta, valamennyiünk megelégedésére. Kirándulásaink
folyamán megismerkedtünk
Révfülöppel és a Fülöp-hegyi
kilátóról elénk táruló egyedülállóan csodálatos balatoni panorámát is megcsodáltuk. Köszönet
mindezért Árvainé Marikának,
aki az Idősbarát program keretében meghirdetett pályázaton
nyert támogatásból szervezte
meg ezt a programot.

Június 18-án egy másik sok élményt adó kiránduláson jártunk.
Budapestről hajóval utaztunk

Nagymarosra, onnét autóbusszal a ferihegyi skanzenbe,
ahol régi repülőgépek várják
az érdeklődőket. Nagy élmény
volt a régi gépeket megnézni,
különösen úgy, hogy kalauzunk
egy nyugdíjas pilóta volt, aki sok
érdekességet mesélt nekünk a
repülésről, s a repülőgépekről.
Nemcsak a repülőgépekkel való
ismerkedés, hanem a hajóutazás
is nagy élmény volt, hiszen csupán hárman utaztak már korábban is hajóval közülünk.
Minden nyugdíjast arra biztatok, jöjjenek közénk, lépjenek
be a klubba, és sok hasonló
élményben lesz részük.
Takácsné Horváth Mária

Városunkban ismét elharapózott a vandalizmus.
Az elmúlt hetekben több helyen tapasztalhattuk
ezt. Például a fogathajtó pálya bírói épületét próbálták feltörni. Mivel a lakatot nem sikerült leverni
ezért a vasajtó alját feszítették fel nem kevés erőbefektetéssel. Szerencsére még így sem jártak sikerrel.
A falra festett obszcén rajz talán a sikertelenséget
akarta kifejezni.

Ugyancsak komoly problémát okoznak a szelektív hulladékgyűjtők környékén és bennük
elhelyezett kommunális hulladékok. Az iskolánál
lévő gyűjtőszigetet emiatt már meg is szüntette
a szolgáltató. Azóta a leleményes „polgártársak”
a központi gyűjtőnél halmozzák fel a hulladékot.
Ezzel okozva kellemetlen perceket a város tisztaságáért felelősöknek.

IZSÁKI Hírek
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TÁJÉKOZTATÓ
az ebtartással kapcsolatos feladatokról

Tisztelt Izsákiak! Tisztelt
Választópolgárok!
Több alkalommal jelezték
a Képviselő-testület tagjai
és a város lakói, hogy sok a
kóbor kutya a közterületen
és azok veszélyeztetik az itt
élők testi épségét, szennyezik
környezetünket és minden
esetben jegyzői intézkedést
igényeltek. A jelzések mellett konkrét panaszokban is
megjelennek az ebtartással
kapcsolatos szabályok be nem
tartásából következő problémák, a kötelező oltások elmaradása és a szomszédokat
veszélyeztető helyzetek. Ezek
után szükségesnek tartom,
hogy tájékoztassuk Önöket
az ebtartással kapcsolatos
feladatokról, kötelezettségekről.
Az elmúlt években több
jogszabályi változás következett be az állatok tartásával
kapcsolatban – ez érintette
az ebeket is – és a hatáskör
címzettje és a jogszabály
szerint ellátandó feladatok
köre változott és elmaradt a
következetes végrehajtása.
Ezen változtatott a Magyar
Közlöny 2011. évi 140. számában megjelent 2011. évi
CLVIII. törvény, mely az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XVIII.
törvényt módosította.
Az alapvető változás abban
foglalható össze, hogy az ebtartás helye szerinti települési
önkormányzat kötelező feladata lett a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente
legalább egy alkalommal az
ebösszeírás elvégzése.
Az összeírás ugyan csak
részterülete a feladatoknak,
de a törvénymódosítás forrást
is rendelt a végrehajtáshoz,
melyet az ebtulajdonosoknak
kell megfizetniük. A mértékét
a települési önkormányzat
képviselő-testülete rendeletben
állapíthatja meg.
Mielőtt bárki félretájékoztatással vádolna szeretném
idézni a változások szövegrészét (a kiemelések tőlem
származnak):
(1) Az ebtartás helye szerint
illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat
az adott év első napjáig négy
hónapos kort betöltő eb után
az eb tulajdonosától évente
ebrendészeti hozzájárulást
szedhet be.
(2) Az adott évi ebrendészeti
hozzájárulás tekintetében az
eb tulajdonosának az év első
napján az oltási könyvben tulajdonosként feltüntetett ter-

mészetes vagy jogi személyt,
jogi személyiség nélküli szervezetet kell tekinteni.
(3) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékét a tartás
helye szerinti illetékes települési, fővárosban a kerületi
önkormányzat
a) az eb tartási céljának,
b) az eb tartásának állatjóléti
és ebrendészeti jellemzőinek
(tartási hely típusa, mérete,
tartott ebek száma),
c) az ebtartó szociális helyzetének
figyelembe vételével állapítja
meg, de az nem haladhatja
meg ebenként, veszélyes eb
vonatkozásában a húszezer,
más eb esetében a hatezer
forintot.
(4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás
a) a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai
értéket képviselő tenyésztett
magyar állatfajták nemzeti
kinccsé nyilvánításáról szóló
32/2004.(IV.19.) OGY határozat mellékletében felsorolt
magyar kutyafajtákba tartozó
törzskönyvezett,
b) a mentő-,jelző-,vakvezető,
rokkantsegítő vagy terápiás,
c) a Magyar Honvédségben,
rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban
vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott,
d)- a veszélyes eb kivételével
– az ivartalanított,
e) az ismert tartóval nem
rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen
vagy állatvédelmi szervezet
gondozásában tartott, valamint
f) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott
eb után.
(5) Az állatvédelmi szervezet
gondozásában tartás tényét az
állatvédelmi szervezet vezetője írásban igazolja.
(6) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől történő
örökbefogadás tényét és az
örökbefogadó intézmény vagy
szervezet vezetője írásban
igazolja.
(7) A települési, fővárosban a
kerületi önkormányzat köteles
a befolyt ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét az ebek
ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az
ebrendészeti telepek fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint
az ebösszeírás vagy egyéb,
az ebtartással kapcsolatos
állatjóléti és közegészségügyi
intézkedések finanszírozására
fordítani.
(8) A határidőre meg nem fi-

zetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó
köztartozás.”
A hivatkozott törvényi rész
többek között kötelező feladattá tette, hogy: „ A tartás
helye szerinti illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel három évente
legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.
Az összeírás adatai:
- az eb tulajdonosának neve,
címe,
- az ebtartó neve, lakcíme,
telefonszáma, elektronikus
levélcíme,
- az eb fajtája, neme, születési ideje, színe, hívóneve,
- az eb tartási helye,
- a beültetett transzponder
sorszáma, a beültetés időpontja, a beültetést végző magánállatorvos neve, kamarai
bélyegzőjének száma,
- ivartalanított eb esetén
az ivartalanítás időpontja,
az ivartalanítást végző magánállatorvos neve, kamarai
bélyegzőjének száma,
- az eb oltási könyvének
száma, az azt kiadó magánállatorvos neve, kamarai bélyegzőjénekszáma,
- az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontja,
- az eb veszettség elleni
védőoltásai során használt
oltóanyagot, annak gyártási
számát, valamint az oltást
végző magánállatorvos neve,
kamarai bélyegzőjének száma,
- a veszettség szempontjából
aggályos eb megfigyelési státuszának ténye, időpontja,
- kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját,
a kiállító magánállatorvos
nevét, kamarai bélyegzőjének
számát,
- az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára
vonatkozó adatot.

Elrendeli, hogy formanyomtatvány közzétételével önkéntesen történjen meg az
ebösszeírás.
A megfelelő
nyilvántartás elkészítése után
pedig kerüljön sor a tényleges
helyszíni ellenőrzés, majd az
adatok megismerése után szülessen döntés a hozzájárulás
bevezetéséről. Határidő: 2012.
december 31. Felelős: Bagócsi
Károly címzetes főjegyző.”
A jogszabályi feladatok ismertetése után megállapítható, hogy a Képviselő-testület
nem élt 2012-ben az ebrendészeti hozzájárulás kivetésének
lehetőségével és ezzel akár
12.000 Ft/kutya összeg marad
a tulajdonosoknál és módot
adott az önkéntes teljesítés
lehetőségére.
Az első feladat az összeírás
megszervezése és végrehajtása. Jelenleg nincs olyan egységes nyilvántartás a településen, mely egy adott időpontra
vonatkozóan háztartásonként
(tulajdonosként) tartalmazná
az Izsákon tartott ebek számát. A 2012. évben elvégzett
veszettség elleni védőoltáson
való részvétel alacsony volt,
bár ezt kiegészíti az állatorvosok lakóházaknál történő
oltási tevékenysége. Terveink
szerint 2012. november 30-ig
összegyűjtjük az állatorvosok településre vonatkozó
adatbázisát, azt velük együtt
elemezzük és meghatározzuk
a további feladatokat.

A nyilvántartást elektronikus módon kell vezetni.

Izsák Város honlapján kerül
közzétételre a jövő héten az
ebösszeírási nyomtatvány,
mely alapján önkéntesen teljesíthető az összeírási adatszolgáltatás. Az ilyen formában
történő adatgyűjtést 2012.
december 20. napjáig tervezzük és ehhez segítséget a
Polgármesteri Hivatal kijelölt
helyiségében biztosítunk. Ennek különös jelentősége lesz,
mivel részükre szervezzük meg
2013. januárjában a transzponderes (chipp) jelölést és
aki a programban részt vesz
2013-ban részben vagy százalékos mértékben mentesül a
hozzájárulás megfizetésének
kötelezettsége alól.

Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az ügyben az alábbi határozatot
hozta:
„ A Képviselő-testület elrendeli, hogy vizsgálják meg a
már működő transzponderes
rendszereket és kérjenek árajánlatokat a kedvezményes
beépítésre és tegyék lehetővé,
hogy az ebtulajdonosok ez év
végéig önkéntesen elvégezhessék a beépítést.

Az önkéntes összeírás után
újra egyeztetjük a nyilvántartást és összevetjük a rendelkezésünkre álló információkkal.
Ha a kettő között eltérés lesz
megállapítható, akkor helyszíni ellenőrzéssel fogjuk az
összeírást végrehajtani, de ez
már az önkormányzat számára
költséget jelent, ami azzal jár
együtt, hogy 2013. január 1jétől élni kell a hozzájárulás
kivetésének kényszerével.

Az összesítés után lesz információnk a várost terhelő
feladatok nagyságáról és a
jelentkező költségekről. Az elkészített jelentést a 2013. évi
költségvetési rendelettel együtt
benyújtjuk a Képviselő-testületnek, melyben bemutatjuk
a kiadásokat és a szükséges
bevételek nagyságát, mely
megalapozza a rendelet tartalmát. Ebből pedig könnyen
levonható következtetés, hogy
együttes munkával el tudjuk
kerülni a lakossági terhek nagyobb mértékű növelését.
Tisztelt Izsákiak! Tisztelt
Választópolgárok!
Izsák Város Önkormányzat
tagja a Kiskőrös Többcélú
Kistérségi Társulás által kialakított keceli székhelyű gyepmesteri telepet működtető
társulásnak.
Erre a telepre kerülnek a
város közterületén befogott
kóbor illetve gazdátlan ebek,
ahol a hatályos jogszabályok
szerint tartják az állatokat. De
ez nem ingyenes szolgáltatás.
Állandó költségként lakosonként évi 117 Ft díjat kell fizetni, míg a beszállított ebenként
10.145 Ft egyéb költséget. Ez
40 eb alapulvételével a város
részére 1.117.628,-Ft kiadást
jelent.
Álláspontom szerint nem
engedhető meg, hogy a város
törvénytisztelő polgárainak
befizetései olyan kiadásokra
kerüljenek kifizetésre, amelyek emberi gondatlanságok,
odafigyelés hiánya és trehányság miatt következnek be.
Éppen ezért fokozni fogjuk
a tulajdonos beazonosításával kapcsolatos munkákat.
Ehhez fog segítséget nyújtani
a transzponderes jelölés. A
megvalósításhoz 2012-ben a
város szervezési segítséget,
2013-tól pedig hozzájárulási
kedvezményt fog biztosítani.
Tisztelt Izsákiak! Tisztelt
Választópolgárok!
A leírt feladatok végrehajtásához kérem önkéntes segítségüket és támogatásukat.
Véleményem szerint közös
összefogással megoldjuk a
problémát és nyilvánosság
elé tudjuk tárni azokat a lakótársainkat, akik nem követik
a jogszabályok előírásait és
magatartásukkal veszélyeztetik a városlakók testi épségét,
a környezetet szennyezik és
„potyautasként” terhelik a város költségvetését. Köszönöm
megtisztelő figyelmüket.
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző
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Müller Sírkő

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK
8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes	76/374-375
kedd: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor	76/374-844
13-16 óráig
Dr. Szántó Ágnes	76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt	76/374-190
13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor	76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig
Dr. Rigó József Zsolt	76/374-190
péntek: 12-13 óráig
Dr. Bíró Sándor	76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594
Kábeltévé ügyelet

Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 06-30/908-1799

Polgárőrség: 06-20-973-5818

Műszaki vizsga
Páhin
Műszaki átvizsgálás,
eredetiség vizsgálat.

A hirdetést felmutatónak,
a vizsgadíjból 1000 Ft
kedvezményt adunk.
Gázos autóknál ingyenes tanúsítás.
Bejelentkezés
78-436-052
vagy 78-436-371 telefonon
hétfőtől-péntekig
7.30-tól 16.30-ig

Megnyitottunk!
Kerékpárok teljes körű javítása, szervizelése,
karbantartása nyitási akció

15% kedvezmény a munkadíjból.

Kerékpár és Simson alkatrész 15%-os akciónkat
meghosszabbítjuk december 31.-ig

Gránit-márvány-mûkõ
síremlékek a legolcsobbtól
a prémium minőségig kedvező áron.

November 27. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
November 28. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Képviselő-testületi ülés
felvételről
November 29. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Megyei Krónika
19:35: ITV Híradó (ism.)
December 6. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Adventi gyertyagyújtás
a főtéren
19:20: A Városi Vegyeskar
jubileumi hangversenye
December 7. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás
a főtéren
19:20: Nagy Vagy – izsákiak a
tévés vetélkedőn
December 12. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Adventi gyertyagyújtás
a főtéren
19:20: Nagy Vagy - izsákiak
a tévés vetélkedőn (ism.)
December 13. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Adventi gyertyagyújtás
a főtéren
19:20: Amit a vízről tudni kell
– előadás Izsákon
December 19. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Adventi gyertyagyújtás
a főtéren
19:20: Megyei Krónika
19:55: Katolikus Krónika –
dr. Beer Miklós püspök
előadása Izsákon
December 20. csütörtök
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Adventi gyertyagyújtás
a főtéren
19:20: Megyei Krónika (ism.)
19:55: Az Oltalom Alapítvány
egészségügyi sorozata

Várjuk kedves Vásárlóinkat!

APRÓHIRDETÉSEK

Hétfő-péntek 8-12-ig 13-17-ig, szombat 8-12-ig
Fejszés Autó-motor-kerékpár Alkatrész
és Munkaruházat

Izsák központjában belvízmentes
helyen kétszobás + nappalis új fürdőszobás, új központi fűtéses, teljesen alápincézett, szuterénes, dupla
garázsos családi ház gondozott kerttel
eladó. Érd.: 70-295-3477
RADAL 600/17 és 600/15 méretben,
valamint INDESIT kondenzációs szárítógép eladó. Érd.:06-70-4567-531
Eladó az Izsák, Fürst S. u. 22. alatti
összkomfortos családi ház, építési teleknek kialakítható nagy kerttel. Tel.:
06-30-515-8041
Kezelés fény és színterápiával.
Hívásra otthonába segítek: reuma,
érszűkület, fekélyek, bőrproblémák,
stb. előfordulása esetén. Hívjon a 0620-497-4429 telefonszámon vagy írjon
a csaba17@gmail.com címre.
Ház eladó! Izsák, Kinizsi út 3.szám
alatt fél ház telek áron eladó. Ár:
3.000.000,-Ft. Érdeklődni 06-70-2051825 vagy 06-70-548-9307

Izsák, Gábor Áron.u.1. Telefon: 76-569-140

Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben,
a SACI-virágbolt mellett.
Az üzlethez raktár és udvarhasználat is tartozik.
Az üzlet nagysága 50 négyzetméter+raktár.
Érdeklődni: HOLSZA TRAFIK

2012. november 21.

Kérésére otthonában számítógépes
bemutatót tartok, ingyenesen.
Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb
döntést tudja meghozni.
Látogasson el hozzám nézze meg
bemutatókertjeimet: Szabadszálláson,
Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és Solton is az
önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyeztetni szíveskedjen)
Vagy nézze meg honlapomat:
www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu
Miért fizetne többet!!??

Müller Zoltán
kőraragó, épületszobrász, sírkőkészítő
Szabadszállás Bajcsy-Zs. u. 12-13.
TEL: 06 70/4570-070 06 20/280-9731
vagy 06 76/353-092 (esti órákban)

Aranyos Kuckó Ékszerbolt
Izsák, Szabadság tér 18.

(a Polgármesteri Hivatallal szemben)
Kibővített árukészlettel, szeretettel várjuk régi és új
vásárlóinkat!
Karikagyűrű rendelés esetén
a vésés és a női gyűrűbe 1 db. brillkő ajándék.
ARANYBESZÁMÍTÁS 7000 Ft/g - új ékszer vásárlása esetén.
Egyes arany ékszerek 30% kedvezménnyel!
Egyes ezüst ékszerek 50% kedvezménnyel!
Karlánc, medál vésése, arcképgravírozás rövid határidővel!
Javítás – készítés – kőfoglalás – lánckészítés – ékszertervezés
– mintakészítés rövid határidővel, olcsó áron!
Fotógravírozás, valamint szöveg, dátum kézi és gépi véséssel.
Testékszerek!
Személyre szabottan, gyógyhatású valódi köves ékszerek készítése
1-2 nap alatt.
Minőségi hazai gyártású arany-ezüst ékszerek
– hetente megújuló árukészlet!
Tel.: 06-30-95-52-790

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Balogh Bence (anyja neve: Mislei Rita), Katona
Csilla Ilona (anyja neve: Mészáros Ilona), Kovács Larina (anyja
neve: Lucza Ágnes), Nagy Lilien Nóra (anyja neve: Buki Anikó),
Rupa Violetta (anyja neve: Rupa Elvíra)
Házasságkötés: Józsa Tímea – Ivácson Gábor
Meghaltak: Bognár Pálné, sz: Molnár Mária, 86 éves, Rákóczi
utca 47., id. Bozó Ambrus, 83 éves, Somogyi Béla utca 9., id.
Hajnal László 80 éves Bartók Béla utca 3., d. Király István, 76
éves, Erkel Ferenc utca 1., Kiss János, 69 éves, Zöldfa utca
12., Parais Lászlóné, sz: Bali Jolán, 91 éves, Damjanich utca
2., Schäffer József, 45 éves, Sütő utca 4.
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