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Izsák legidősebb polgárát
köszöntöttük

Születésnapján családja
és szertettei köszöntötték
Janik Józsefné Fejszés
Máriát, aki augusztus 29én töltötte be 104. életévét. Olvasóink nevében
mi is felköszöntöttük az
ünnepeltet. Marika néni
kiváló fizikai és szellemi
erőben van. Továbbra is
maga gondozza a kertet,
szemüveg nélkül olvas és
a mobiltelefon haszná-

lata sem okoz számára
gondot. Az egészséges
táplálkozás a hosszú élet
titka - állítják hozzáértők.
Marika néni igazán hosszú élettel büszkélkedhet, így önként adódott,
hogy megkérdezzük,
ő hogyan táplálkozik.
Mint elmondta, mindent
szeret. Húst is fogyaszt
ám mértékkel, inkább
a főzelékeket részesíti

előnyben. E mellett a
napi munkát is fontosnak
tartja az egészség megőrzésében, hiszen tapasztalata szerint, ez is sokat
segít a fizikai és szellemi
erőnlét megtartásában.
E hasábokon azzal kívánunk boldog születésnapot Marika néninek,
hogy jövőre a 105-diken
is köszönthessük.
-te-

Ötven esztendő után
is találkoztak az osztályok

A Táncsics Mihály Általános Iskolában fél
évszázada végzett egykori diákok találkoztak
(írhatom úgy is, hogy
találkoztunk, hiszen magam is eme évjárat és
évfolyamok képviselője
vagyok) szeptember első
szombatján a Vino étteremben. Papp Lukácsné
Bús Ilona és Kovácsné
Mezei Borbála lelkes és
kitartó szervező munkájának köszönhetően
az 1965-ben végzett a
és b osztályok az elmúlt

évtizedekben ötévente
rendszeresen találkoztak, így természetesen a
mostani kerek évfordulót
sem hagyták ki. Sajnos,
közel húsz egykori osztálytárs – köztük Mezei
Bori, akinek szerepét
Törteliné Kugler Mária
vette át – s néhány tanár, már egy másik világ
örök osztálytalálkozójáról figyelhették emlékező
társaikat.
A két osztályból harmincan - sokan távoli
településekről – jöttek

el emlékeket idézni. A
tanárok közül Táboritáné
Nagy Katalin, Kormosné
Erika és Paksi Imre emlékezett egykori diákjaival.
Az idő gyorsan fut, ezért
az 50 éves találkozón
megszületett a döntés,
hogy a jövőben minden
év szeptemberének első
szombatján délután 3
órakor, spontán találkozó
lesz az 1965-ben végzettek számára a Tulipán
presszóban – minden
külön értesítés nélkül.
-tetézi-

Ára: 150 Ft

Az államalapításra emlékeztünk

Augusztus 20-án a Tegyünk Izsákért Egyesület szervezésében rendezett ünnepségen emlékeztünk államalapító
királyunkra és nemzetteremtő művére, egyben
az új kenyér ünnepére.
Az új kenyeret Nagy
Árpád református lelkész és Talapka István
katolikus apát-esperes
áldotta, illetve szentelte
meg. Ünnepi beszédet
Mondok József polgármester mondott.
„Tisztelt ünneplők!
Augusztus 20-a ünneplésére gyűltünk össze.
Államalapításunkra és
államalapító első szent
királyunkra emlékezünk. A rendszerváltás
óta ismét első számú
állami ünnepünk augusztus 20-a. Újra régi
tartalmával és fényével
ünnepeljük első királyunkat és államalapító
művét. De megtartottuk
azt a későbbi tartalmat
is, amely az új kenyér
feletti örömünket fejezi ki. Dolgos népünk
munkáját is ünnepeljük
ilyenkor. Megáldjuk,
megszenteljük az új
kenyeret. Köszönetet
mondva azoknak, akik
megtermelték a hozzá
való gabonát. És köszönetet mondva annak is,
aki lehetővé tette, hogy
megtermelhessék.
Zivataros századok követték első királyunk államalapító nagy művet.
Véres harcokban lett
Európa védőbástyája
a magyar nemzet. A
magyar haza. A magyar
föld. Idegen megszállók
és diktatúrák sanyar-

gatták a magyarságot,
de mindig talpon maradtunk. Olyankor is
felálltunk, amikor szinte már lehetetlennek
látszott. Ehhez nemzeti
hagyományaink és nemzeti hőseink példája
adott erőt és kitartást.
Az államalapítás óta
eltelt századok már
megmutatták, hogy a
magyarság mindig és
minden nehézségen túljutott. Biztosak lehetünk abban, hogy ez a
jövőben is így lesz.
Amikor az ország ünnepel a szűkebb pátriára is figyelnünk kell.
Hiszen a települések
összessége adja a hazát.
E települések lakóinak
összessége adja a nemzetet. Közös munka,
közös gyarapodás, közös
öröm. Ezt is jelenti egyegy nemzeti ünnep. Nekünk, Izsákon a legfőbb
gyarapodásunk a most
következő időszakban
az új iskola építése lesz.
A jövőbe ruházunk be.
Köszönet ezért az állami szerepvállalásnak
és támogatásnak. Korszerű, 21-dik századi
iskolában tanulhat
hamarosan Izsák jövő
generációja. Szeptemberben bontásra kerül
a régi iskola. Már áll a
sportcsarnok udvarán
az a minden komforttal
ellátott konténeriskola,
amelyben az építés ideje
alatt tanulnak majd felső tagozatosaink. Nagy
beruházásunk befejeztével óriási lépést teszünk a jövő felé, hiszen
a jövő izsáki generációinak biztosítunk méltó

tanulási feltételeket.
Tisztelt hölgyeim és
uraim, kedves ünneplők!
Kívánom, hogy a most
megáldásra kerülő új
kenyér legyen jelképe és
biztosítéka annak, hogy
egész évben lesz mindannyiunknak kenyere,
megélhetési biztonsága.
Kívánom, hogy az előttünk álló ünnepi hosszú hétvége teljen mindenki számára családi
örömökben gazdagon.
És engedjék meg, hogy
ezúton köszöntsem városunk nyilvánossága
előtt Talapka István
apát-kanonok urat, az
izsáki katolikus egyházközség új plébánosát,
aki augusztus 1-jével
kezdte meg izsáki szolgálatát. Tisztelettel és
szeretettel köszöntjük
városunkban.
Kedves ünneplők!
Hajtsunk fejet első
szent királyunk emléke és államalapító műve
előtt. És ne feledjük,
hogy kötelességünk e
mű megóvása és továbbadása. Amit úgy tehetünk meg, ha a magunk
területén valamennyien
helyt állunk. Legjobb
tudásunk, képességünk
szerint végezzük a ránk
rótt feladatokat. Ha így
teszünk, méltó örökösei leszünk, maradunk
Szent István hagyatékának.”
Az ünnepi beszéd és
kenyérszentelés után
színvonalas műsor várta közönséget, majd
a jelenlévők megkóstolták a megszegett új
kenyeret.
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Nemzetiségi gyermeknap
Augusztus 22-én 9 órától
16 óráig a Nemzetiségi Önkormányzat gyermeknapot
tartott a Művelődési Házban.
Több programmal várták a
gyermekeket, táncversennyel,
rajzversenyel, hittan kérdésekből összeállított kvízjátékkal, istentisztelettel. Reggelit
és ebéddet is kaptak a gyerekek. Közel hetvenen vettek
részt a programon. A vetél-

kedőkön indult versenyzők az
1-5-ik helyezettig jutalomban
részesültek.
Támogatók: Mondok József
polgármester, Radványi Barnabás. A szervezésben való
közreműködését köszönjük
Pintér Kornélnak és feleségének.
Radics Péter
A Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Néptánc Hírmondó
Kedves Szülők és táncoslábú
Gyermekek!
A 2015/16-os tanévben a
néptánc-foglalkozások az
alábbi rend szerint zajlanak
a Sárfehér Néptánc Egyesület
szervezésében:
- Az óvodás néptánc szakkört Lukácsné Haránt Eszter
vezeti a Sárfehér Óvoda új
tornatermében. Időpont: hétfőnként 15:15-től 16 óráig.
- Bőtös Barnabás és Drozdovszky Dóra vezetésével
tanulnak az alsó tagozatosok
a Művelődési Házban hétfőn
15-tól 16 óráig, és pénteken

15-től 16 óráig.
- A felső tagozatosok óráit
szintén Barna és Dóri tartja
a következő időpontokban:
hétfőn és szerdán 16 órától
17:30-ig. Helyszín: Művelődési Ház.
Az órákra mindenkit szeretettel várunk, a tanévhez
pedig sok sikert kívánunk!
Október 3-án hagyományőrző szüreti mulatságot szervezünk a Művelődési Ház előtt.
Az érdeklődőket és a mulatni
vágyókat szeretettel várjuk.
Sárfehér Néptánc
Egyesület

Tisztelt Izsákiak!
A Tegyünk Izsákért Egyesület augusztus 20-án negyedik
alkalommal emlékezett meg
államalapítónkról, Szent Istvánról és az új kenyér ünnepéről.
Az összeállított programunkat színessé tették a
városunkban tevékenykedő
egyesületek, klubok magas
színvonalú műsorai. Az Izsáki
Katolikus és Református Egyház képviselői az Új Kenyér
megszentelésekor és annak
megáldásakor a szeretet fontosságára, az egymás iránti
tisztelet hangsúlyozására kérték az ünneplő közönséget.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani egyesületünk nevében a támogatóknak és segítőknek, hiszen nagylelkű hozzáállásuknak volt köszönhető,
hogy egy igazán színvonalas
műsorral emlékezhettünk
e nemes eseményre: Izsák
Város Önkormányzatának,
Mondok József polgármester
úrnak és Bagócsi Károly főjegyző úrnak, Talapka István
apát úrnak, és Nagy Árpád
református lelkész úrnak, az

Ezüst Gólya Nyugdíjas Klubnak és Balogh Pálnénak, Cseh
Lajosnénak, Csáki Ildikónak,
a Sárfehér Néptánc Együttesnek, Drozdovszky Dórának,
Bőtős Barnabásnak, az Izsáki
Malom Pékségnek, a Kolon-tó
Polgárőr Egyesületnek, az
Izsáki Rendőrőrs dolgozóinak, a 882. sz. Mátyási János
Cserkész-csapat tagjainak, a
Gedeon Birtoknak, a Vino Étteremnek, Prikkel Lászlónak,
Sutus János és Sutus Jánosné
Italdiszkont tulajdonosainak, az ITV munkatársainak
Tetézi Lajosnak és Tetézi
Attilának, Dóka Istvánnak és
zenésztársainak, az Izsáki Vegyeskarnak, a Birkás Bor- és
Pálinkaháznak, a Bajuszkernek, Gyallai Imre egyéni vállalkozónak, Kökény Gábornak
és Hrabovszki Melindának, a
Csomi Zöldségboltnak.
Köszönjük városunk lakóinak, akik megtiszteltek jelenlétükkel és további biztatást
adtak a folytatáshoz, jövőbeni
munkánkhoz.
Tegyünk Izsákért
Egyesület vezetősége

Családi nap
Ismét lesz Szent Mihály-napi Családi Forgatag 2015. szeptember 26-án a katolikus templomkertben! Szombaton 9 és
17 óra között várjuk a családokat egy vidám együttlétre!
Kosárhinta, népi játékok, íjászat, kézműves foglalkozások,
arcfestés, családi akadályverseny, bábszínház, táncház (a
Jászok együttes közreműködésével) várják a családokat!
A teljes program plakátokon és a templomi hirdetőtáblán
olvasható! A részvétel mindenki számára ingyenes!
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A Helvécia-Izsák Mezőgazdasági
Szövetkezet tájékoztatója
Térségünkben a középkorai érésű Cserszegi fűszeres
fajtával kezdődött meg idén
is a szőlőszüret. Európában,
jó termés várható. A kedvező
időjárásnak köszönhetően idén
eddig kevesebbet kellett költeni
növényvédelemre, és az utóbbi
5-6 év legjobb minőségű és mennyiségű termésére lehet számítani. A termésátlag 90 mázsa
körül várható, ami jobb, mint a
tavalyi. Az induló átvételi árak,
viszont nincsenek arányban az
önköltséggel. Továbbiakban az
árak emelkedése várható a becsültnél kevesebb termés miatt.
A folyamatosan változó kereslet, kínálat miatt a szüret végén
tudunk az idei szüretről pontos
következtetéseket levonni.
A borfogyasztási szokások jelentősen átalakulnak. Rozé-őrület van Magyarországon. Ebből
a borfajtából a nemzetközi átlag
dupláját fogyasztják a magyarok. Az idén se járvány, se jégeső
nem tizedelte a szőlőt, aminek
köszönhetően 15-20 százalékkal
jobb a termésátlag. Ez a sokéves
átlaghoz képest nem számít
kimagasló eredménynek, csak
a tavalyi csapadékos időjáráshoz
viszonyítva. A szüret folytatása
más szőlőfajtákkal is hasonlóan alakulhat, amennyiben az
időjárás továbbra is kedvező
marad, bár a 2-3 napos eső után
beindult a botritisz fertőzés,
különösen az érzékeny minőségi
fajtáknál.
Egy készülő rendeletmódosítás
alapján, a kétes eredetű olasz
borimportok miatt kötelező
lesz a boros palack címkéjén
megjelölni, hogy melyik országból származó és milyen arányú
borral házasították a magyar
terméket. Az ültetvények rohamos csökkenése miatt, ez a
megkésett intézkedés már nem
tud csodát tenni. Ez a döntés,
illetve elhatározás is csak a
termelői demonstráció miatti
látszatintézkedés. A fő gond a
rendszerváltás óta, hogy a borászat és a szőlőtermesztés külön

Pásztorra várva
Ugye látod hatalmas?
erre kószál a farkas
a Lelkek ellensége,
hogy cafatokra tépje
hitünk, és reményünk,
s mi pásztor nélkül félünk!
Aklod ajtaján zárad,
és a kegyelmed árad.
Attól szűnik sírásunk,
hogy reménykedve várunk
kinek hangjára hallgat
kit Te küldesz Hatalmas!

„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)
vált, de egyik fél sem volt képes Piros szlanka, Pozsonyi fehér,
eredményesen, se külön-külön, Rózsakő, Sárfehér, Szerémi
se együtt a közös érdekek men- zöld, Zalagyöngye, Zengő, Zenit,
tén egységbe szerveződni. Ezért Zéta, stb.
is hektikus a szőlő és borár.
A Kárpát-medence minden
Így csak a harmadik nevető a részéről továbbra is várjuk a
kereskedelem tudja elsősorban fenti fajták mellett még fellela haszon nagy részét bezsebelni. hető egyéb régi és újnemesítésű
Pedig jó példák vannak erre a magyar fajtákból készült borok
közeli szomszédoknál, akár az és pezsgők benevezését is.
osztrákokat, franciákat, vagy
A felhívás és a nevezési lapok
az olaszokat vesszük példaként a www.kunsagiborvidek.hu
a sikeres ágazati integráció weblapról is letölthetők, vagy a
területén.
Hegyközségi irodán átvehetők.
A megjelent jogszabály-módosíMinták átvétele: 2015. október
tás alapján kikerült az EKÁER 22.-ig 9:00 -14:00 között
(elektronikus közúti áruforgaGyöngyössolymoson a Mátrai
lom-ellenőrző rendszer) rend- Hegyközségi Tanács irodájában
szerből a kockázatos termékek (Gyöngyössolymos, Szabadság
közül a szőlő. A kisebb szállító u. 118.), Egerben az Egri Borjárművekre már nem kell EKÁ- vidék Hegyközségi Tanácsa
ER-számot kérni, illetve ha a irodájában (Eger, Kőlyuktető.),
vevő szállítja a szőlőt, akkor sem Tokajban a Tarcali Hegyközség
kell számot kérni.
irodájában (Tarcal, Fő u. 50.),
Indul az agrár-környezetgaz- Badacsonyban NAIK Szőlészeti
dálkodási program és az év és Borászati Kutatóintézetnél
végéig a vidékfejlesztési és egyéb (Badacsony, Római út 181.),
pályázatok kiírásai is megje- Szekszárdon a Szekszárdi Hegylennek, a Miniszterelnökség község irodájában (Szekszárd,
agrár-vidékfejlesztésért felelős Táncsics u.3.), Izsákon a hegyállamtitkárának nyilatkozata községi irodában (Izsák, Dózsa
szerint.
tér 3), 2015. október 27.-ig 8-16h
A Sárfehér Napok idei elmara- között., Postán: Izsáki Hegyködása miatt egy másik időpont- zség, Izsák, Dózsa tér 3.
ban, október 29- és 30.-án szerAz oklevelek és különdíjak
vezzük meg a XIV. Hungarikum átadására Izsáki Borászfórum
Borok és Pezsgők Országos keretében 2015. október 30.-án
versenyét és a Borászfórumot a Magyarországi Borrendek
Izsákon, az Arany Sárfehér Országos Szövetsége, a XIV.
Bor és Pezsgőrend, a Kunsági Hungarikum Borok és Pezsgők
Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Országos versenyének védaz Izsáki Hegyközség és Önkor- nökei, képviselői jelenlétében
mányzat szervezésében.
kerül sor.
Nevezhető fajták: Arany sárBenevezéseiket várva, védjük
fehér, Bakator, Bánáti rizling, és mentsük közösen értékeinBianka, Budai zöld, Csabagyön- ket.
gye, Csillám, Cserszegi fűszeres,
Az újjá alakult szövetkezet
Csomorika, Ezerjó, Ezerfürtű, tagjai továbbra is kereshetFekete leányka, Furmint, Ge- nek bennünket, kérdéseikkel,
nerosa, Gohér, Hárslevelű, Irsai személyesen, telefonon, vagy
Olivér, Járdovány, Jubileum interneten aranysarfeher@sv75, Juhfark, Kabar, Kadarka, net.hu, vagy tájékozódhatnak
Karát, Kékfrankos, Kéknyelű, weblapunkon a www.aranyKirályleányka, Kövérszőlő, sarfeher.hu oldalain az aktuális
Kövidinka, Leányka, Lisztes szövetkezeti eseményekről.
fehér, Mézes fehér, Mustos feVezetőség
hér, Néró, Olaszrizling, Pintes,

Pásztor
Száradó legelőben,
ember írta időben
lények, kis gyapjasok
bundáján ott ragyog
egy jel, talán rejtve
új akolba terelve.
Már szétszóródtak párszor,
de jön hozzájuk pásztor,
aki, majd vezet hűen,
példásan, egyszerűen,
eszköztelen, és bátran,
megviselt sarujában.
Szeme, az égnek tükre,
Hasonlít Rá, ki küldte.

Az Ő szavait mondja,
és áldott pásztorbotja!
Oly erős aki küldte,
forrásába merülve
csillapít forró lázat,
leckéje, az alázat.
Örök parancsot hirdet,
megtartóját a szívnek.
Az akol nyitva tárva,
nyáj, a pásztorát várja
a pásztort, ki legeltet,
ismeri, s engedelmes.
Magyar Gyuláné
Kelt: 2015. aug. 20.
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Bútorok az árokban
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Izsáki értékekkel is ismerkedtek

Egyik olvasónk panaszolta felháborodva, hogy unokájával
a határban kerékpározva árokba dobott bútorokat találtak.
Hihetetlennek tartja, hogy vannak, akik így szabadulnak meg
feleslegessé vált berendezési tárgyaiktól. Több szempontból is
jogos a felháborodása. Egyebek mellett azért is, mert évenként
egyszer ingyenesen kérhető a szemétlerakónál (telefonon, vagy
személyesen) lomtalanítás, s így sokkal egyszerűbben szabadulhat meg bárki felesleges holmijaitól. Még az árokba szállítást
sem kell megoldania...

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...nemcsak augusztus 20-a táján jut
eszébe sokaknak, hogy milyen jó, hogy
van hazánk, nemzetünk, hogy van a
világnak egy olyan szeglete, ahol mi
magyarok otthon vagyunk, ahol otthon
lehetünk. Ahol értjük egymást, a nyelvet, a kultúrát,
hiszen elődeink és mi hoztuk azokat létre. Egy nyelvet
beszélünk, nem csupán a beszéd értelmében, hanem gondolkodásban, szokásainkban, egyáltalán napi létezésünkben. Persze tudom, még többen talán nem is foglalkoznak
mindezzel, hiszen olyan természetes dolgok ezek, mint
ahogyan levegőt veszünk.
Gondolom, sokan azt is tudják, hogy bár kisebbségben
ugyan, de olyanok is vannak, akiket inkább zavar mindez
az együvé tartozás. Ők valamiféle globális világ víziójában hisznek, s meg is tesznek annak megvalósításáért
mindent. Ők azt gondolják, hogy a nemzetállamok olyan
csökevények, amelyek az ő nagyszerűnek vélt világuk
megvalósulását akadályozzák. Ők egy multikulturális
világban hisznek. Olyan világban, ahol feloldódnak a
nemzeti sajátosságok, kultúrák. Őket liberálisoknak
szokták nevezni. Én direkt nem használom ezt a kifejezést, hiszen Kossuth Lajos, Deák Ferenc és még sorolhatnánk nagyszerű hazai és külhoni személyiségeket,
liberális gondolkodók és politikusok voltak, ám mégsem
kívánták felszámolni nemzetüket, kultúrájukat. Ők
látták, értették, hogy a történelem valójában kultúrák
(és vallások) harca volt (s maradt is), melynek során
kialakult egyfajta világrend, benne eltérő kultúrájú, értékrendű, vallású népekkel. Ezek békés egymás mellett
élésében hittek és nem összekeverésükben, egymásban
való feloldásukban.
Gondolom, akik nemcsak nézik, de értik is a körülöttünk
zajló eseményeket látják, hogy nekik volt igazuk. Az
elmúlt évtizedek nyugati világban elkövetett merényletei, mészárlásai mind arról tanúskodnak, hogy az eltérő
kultúrák egyáltalán nem kívánnak egymásban feloldódni.
A nyugati ultraliberális álmodozók kivételével ezt senki
sem gondolja komolyan. Legfőképpen nem az általuk oly
nagyon integrálni kívánt közel keletiek. Hiszen olyanok
(is) követtek el szörnyű mészárlásokat, merényleteket,
akik már az adott nyugati országban születtek, nőttek
fel. Integrálódhattak volna, s képviselhették volna a multikulturális álmodozók elveit. Ám ők mást választottak.
Ékes bizonyítékául annak, hogy teljes zsákutca mindaz,
amit néhányak görcsös erőlködéssel próbálnak a világra kényszeríteni. Sajnos az Európai Unió úgynevezett
vezetőinek többsége is ezt teszi. Persze világos, hogy
mi a végső céljuk. Egy központú, lebutított tömegekből
álló világ, ahol kényük-kedvük szerint manipulálhatják,
zsákmányolhatják ki az általuk vizionált „egységes” világ polgárait. Óriásit fognak tévedni. Most éppen az új
népvándorlással érkezőkben vélik megtalálni globális,
multikulturális álmaik fundamentumát. Nem kétséges,
hogy kapnak tőlük „fundamentumot”! Olyat, amitől
biztosan felébrednek, csak nehogy késő legyen...
(A félreértések elkerülése végett, a most megindult
népvándorlással kapcsolatban leszögezem, azokat, akik
háborúk és őket gyilkolók elől menekülnek be kell fogadni, ám csak azokat, mert egyébként összeroppan Európa.
A többieket meg abban kellene támogatni, hogy saját
hazájukban élhessenek emberhez méltó módon. A „fejlett” Nyugatnak „forradalmak” helyett ehhez való anyagi
támogatásokat kellene exportálnia. Ez emberibb és olcsóbb is lenne, ráadásul, mint egykori gyarmattartók egy
keveset visszaadnának végre az akkor elraboltakból...)

A német vendégek a helyi értéktárunkban szereplő Sárfehér Néptánc Együttessel
is megismerkedhettek, sőt néhány tánclépést is tanulhattak tőlük
A Dél-Németországi, BadenWürttemberg tartományban
található Schwarzwald-Baar
Járásból érkezett küldöttség
a hónap elején Kecskemétre.
A Bács-Kiskun Megye és Schwarzwald-Baar Járás Baráti
Egyesület és a hasonló nevű
német egyesület partnerkapcsolata több mint tízéves
múltra tekint vissza. A ven-

dégek programját a magyar
egyesület tagjai állították
össze azzal a szándékkal, hogy
a megyei értékeket minél
szélesebb körben megismertessék vendégeikkel. Ennek
keretében látogatást tettek
az izsáki Royalsekt Zrt-nél
is, ahol megismerkedhettek,
az izsáki és a megyei értéktárban szereplő, s számukra

még ismeretlen izsáki Arany
sárfehér szőlőfajtával és az
abból készült borokkal, pezsgőkkel, valamint a cég egyéb
termékeivel. Rideg László,
Bács-Kiskun Megye Közgyűlésének elnöke is részt vett a
programokon, köszöntőjében
hangsúlyozta a baráti kapcsolat jelentőségét és fejlesztésének fontosságát.

Napelemek két közintézményen
Az önkormányzat sikeres
energiakorszerűsítési pályázatot nyújtott be uniós
forrásokra, melynek eredményeként 16 millió forintot
nyert. Az összegből a városháza és a sportcsarnok tetejére
napelemtáblák kerültek. A
korszerű és környezetbarát
energiaforrásoknak köszönhetően a jövőben olcsóbbá
válik a két intézmény áramellátása. Részben úgy, hogy az
elektromos energia egy részét
nem a hálózatból veszik, részben úgy, hogy a napelemek
által megtermelt pluszként
jelentkező energiát betáplálják a hálózatba, melyért az
áramszolgáltató díjat fizet
nekik.

Folytatódik a református
templom felújítása

A református templom külső felújításának harmadik üteme a
vége felé közeledik. Jelenleg a templomtorony renoválása folyik.
Az egyházközség kéri, akiknek módjában áll, támogassák nagy
vállalásukat.

Hangverseny
a katolikus
templomban
Szeretettel vár mindenkit a Városi Vegyeskar 2015. szeptember 25-én (pénteken) este 7 órától
tartandó hangversenyére, amelynek
helyszíne az izsáki
katolikus templom!
A belépés díjtalan!

IZSÁKI Hírek
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v a l l á s
Talapka István,
Izsák új plébánosa

Az új plébános szolgáltba állásával ismét 9 órakor kezdődnek a vasárnapi nagymisék, szeptember első vasárnapján a tanévkezdés alkalmából iskolatáska szentelés
volt a 9 órai szentmisében
Talapka István 1951. május lye 1983-ban Budapest XVI. ker.
19-én született a Pest megyei Rákosszentmihály lett. Három
Inárcson. Szülei földműveléssel év után, 1986-ban, Soroksáron
foglalkoztak egészen a termelő- először káplánként szolgált,
szövetkezetek megalakulásáig. majd két év után mint plébániai
Ezután édesapja lakatos mes- kormányzó irányította az egytervizsgát tett, s előbb Budapes- házközséget. Első önálló helye
ten, majd mint önálló kisiparos, 1988-ban Váchartyán volt, ahol
lakhelyén dolgozott. Édesanyja plébános lett. Három község
sekrestyés, harangozó volt az – Váchartyán, Kisnémedi és
inárcsi Kisboldogasszony tisz- Püspökszilágy – lelkipásztoteletére szentelt templomban, ri feladatait kellett ellátnia.
közel harminc évig. Két testvére Főpásztora 1993-ban püspöszületett, László 1955-ben, Mar- ki tanácsosi címmel ismerte
git 1961-ben.
el munkáját. 1998-ban ismét
Talapka István az általános Nagykátára került egy évre, de
iskolát szülőfalujában végezte, akkor már mint plébános.
majd szakmát szerzett. Ezt
1999. augusztus 1-jétől a kiskövetően érettségizett az ócsai kunfélegyházi Sarlós BoldogBólyai János Gimnáziumban.
asszony Egyházközség plébáA középiskola befejeztével, nosaként működött. Emellett
sikeres felvételi után, a váci 2000. január 1-jén megbízták
megyés főpásztor a Szegedi a környékbeli tíz egyházközség
Hittudományi Főiskolára küld- plébánosainak és papjainak,
te. Öt főiskolai év után, 1975. vagyis a Félegyházi Esperesi
június 22-én, a váci székesegy- Kerület vezetésével is. 2003-ban
házban szentelte pappá Endrey úgynevezett Idősebb MesterkaMihály váci megyéspüspök. Első nonoki stallumot (elismerést
szentmiséjét 1975. június 2-én, is magában foglaló megbízást)
Péter és Pál apostolok főünne- kapott: irányításával végezték
pén mutatta be szülőfalujában, hosszabb-rövidebb ideig tartó
Inárcson.
gyakorlatukat a félegyházi pléElső szolgálati helye Nyár- bániára küldött papnövendélőrinc volt, ahol egy tanévet kek, diakónusok, kezdő fölszentöltött, mint hitoktató. 1975- telt papok. 2005-ben magasabb
76-ban Nagykőrösre került, egyházi kitüntetésként a „Szent
ahol szintén hittant is tanított. Gergelyről nevezett kalocsai
Lelkipásztori feladatai mellett apát” cím birtokosa lett. 2007két éven keresztül dogmatikát ben a Bácsi Főesperesség vetanult a budapesti Hittudomá- zetőjévé nevezték ki. 2010-ben
nyi Akadémián. 1978-ban Nagy- Főszékesegyházi Főesperesi
kátára helyezték, itt heti 36 stallumot kapott.
órában több iskolában oktatott
2015. augusztus 1-jétől Izsák
hittant. A következő állomáshe- apát-plébánosa

Református múltunk 73
„1818. Május 10. Horvát Péter, Damásdi János, Csukás
Ferentz, Csukás András, Cséplő János, Szegedi Pál, Fekete
István jelenlétekben. A régi
oskola a tanító házzal együtt
felálván még annak tetejét,
nádját, fáját, ajtait, ablakait,
vasait , egy szóval a falán kívül
mindent eladatni jónak látván
az Eklézsiai Elöljáróság, egyesség tétetett Magyar Istvánnal
200 forintokban. Ugy hogy
ha lehet meg adja Medardusi
Pesti vásárra, ha pedig töle
nem telne akkor, engedje által
neki költsön az Eklézsia egy
esztendőre interesre, és erről
Contractus készíttetett.
1818. Május 30. Köz Gyűlésben. A mint a Nagy Tiszt.
Visitatio a régi oskolának fun-

dusát a Parochiális fundussal
egybe foglaltatni javallotta,
ugy ezt véghez vitetni kivánván az Elöljáróság, minekutánna más minden épületek,
melyek a régi oskola háznál
voltak elrontattak, meghagyta
az Eklézsia Curatorának, a két
fundusnak egybe foglaltatását,
kapu csináltatását, a napkeleti
oldalon, és mivel a Templom
felé is avultak a kerités deszkái, és a Templom kerítésének
ajtajai, tehát ujkeritésnek s
ajtóknak tsináltatását. (sic!N.Á.)
1818. Junius 10. Értésére
esvén a Prédikátornak, hogy
a Pusztákon tartózkodó reformátusok közzül itt helyben
többen tétettek Pápistákká,
mint közelebb Baláson lakó fi-

Nem csak az ajtók, ablakok s egyéb földi
múlandók avultak meg a régi időkben sem,
hanem a lelki hajlandóság is. Főleg, ha az
elárvultság modern formáinak előjeleként,
valaki messze szakadt otthonról, a régi gyülekezettől, családtól – ha ugyan volt valaha.
Úgy látszik, hogy kétszáz éve még a hívás nem
hiába hangzott, mert ahhoz, hogy valakiket
„… templom gyakorlására” intsenek a lelkész
és a gondnok jelenlétében, ahhoz legalább a
megjelenés szükséges volt.
Ma talán hasonló esetben még az sem találna

lepszállási Kováts János mintegy 22 esztendős fia, és egy
más Halasi legény, kérdést tett
a Gyülekezetben, hogy vallyon
az Elöljáróság, nem tudna é
oly másunnan ide szakadt és
Pápista mesterembereknél és
gazdáknál inaskodo és szolgáló Református gyermekeket vagy Legényeket, a kik a
Templomot, más akarmely
okból nem gyakorolnák. Kik
is jelentvén egy Szabadszállásáról ide szakadt és Szüts
mesterséget tanulo gyermeket,
és egy Gyóni születésü Juhász
bojtárt, ezeket a Prédikátor, a
Curator is vele lévén bé hivatta
és a Templom gyakorlására
intette.”
P.IV.: 66-67.ol.)
közli: Nagy Árpád

fogadtatásra, ha a lelkész és a gondnok keresné
fel tisztes instálással a templomkerülőket…
Hogy volt-e foganatja a régi intésnek, rábeszélésnek, azt nem tudjuk, de a gyülekezet hívó
és befogadó szándéka megvolt. Amint hiszem,
hogy ma is megvan: „ma, ha az Ő szavát
(hívását) halljátok, ne keményítsétek meg a
szíveteket…” – mondja az Írás. Nem tudhatjuk meddig van még időnk és lehetőségünk a
halálos létezésből az Életre menni!
-na-

Gyülekezeti hírek
- Szeptember 27-én, 13.30(!)-tól lesz Kisizsákon istentisztelet az ökumenikus kápolnában.
- Szeptember 26-án, 11 órakor fogadjuk a gyülekezeti házban Klaas Haan és Anne Kruizinga
holland presbiter testvéreinket, akikkel beszélgetést folytatunk hitünk közös kérdéseiről.
Szeretettel várjuk az érdeklődő testvéreket.
- Templomunk külső felújításának harmadik üteme a vége felé közeledik. Akiknek módjában
áll, kérjük, segítsék adományukkal a közös munkát. Hordozzák imádságos szeretetükben
feladatainkat! Köszönjük szépen.
- Szeptember 13-tól kezdődően szeretettel várjuk a gyerekeket és ifjakat gyermek-istentiszteletre, a harangozó házba (minden vasárnap 10 órától).

IKEM hírek
- Szeptember 19-én (szombat), 16 órától, a református gyülekezeti házban, Dr. Szalai Attila tart előadást: „Lengyel – magyar két jó barát…” – a két nép évszázados kapcsolatairól
címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
- Október 14-én (szerdán), 16 órától: emlékezés a Lajtabánságról. Koszorúzás a református templomparkban, a Lajtabánság emlékműnél. Ezt követően filmvetítésekre kerül sor
a Rongyos Gárdáról és a Legbátrabb város harcáról. Várunk szeretettel mindenkit, akinek
fontos Magyarország feltámadása!

Egyházközségi hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

- Szeptember 27-én a 9 órai szentmisében lesz az évi terményhálaadás és dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek
ekkor szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.
- Azon felnőttek, akik pótolni szeretnék a keresztség és
bérmálás szentségét, e szándékukat Földvári József diakónusnál jelezhetik.
- Helyreigazítás. Előző számunkban egy félreértés okán
tévesen jelent meg, hogy a Földvári házaspár Izsákra kerülésének 27. évfordulója alkalmából Podmaniczki Imre mutatott
be szentmisét és Földvári István is jelen volt az emlékezésen.
Az érintettektől elnézést kérünk! (Szerk.)

Köszönetet mondunk mindazon kedves izsáki és nem
izsáki ismerősöknek, akik
Horváth Jenőné
született Pintér Mária
/volt izsáki lakos/ temetésén
megjelentek, sírjára virágot
helyeztek.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet
mindazoknak, akik
Vadász László
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban
együtt éreztek

Takács Lászlóné,
Bencze Sándorné /leányai/

A gyászoló család

IZSÁKI Hírek
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Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. szeptember 1-jén tartotta meg ülését.
A meghívón tervezett napirendi
pontok mellé további kettő felvételét javasolta a polgármester
úr, mivel aktuális napi problémákhoz kapcsolódtak. A javaslat
elfogadásra került és 10., illetve
11. napirendi pontként szerepeltek az ülés napirendjén.
Első napirendként a Képviselőtestület módosította Izsák Város
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)
önkormányzati rendeletét. A
rendelet módosítását az állami
támogatások ( bérkompenzáció,
közfoglalkoztatás támogatása,
a 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció) és a 2014. évi intézményi maradványok visszaosztása
indokolta.
A korábbi évek beszámolási
kötelezettsége helyett a hatályos
jogszabályok már nem írják elő
a tárgyévi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról szóló anyag benyújtását. A kialakult szokások
alapján mégis elkészítettünk
egy anyagot. A bevételi teljesítés
43,2 százalékos volt, ebből a működési bevételek 49,5 százaléka
folyt be. Kiadásoknál intézményenként változik a teljesítés
35-80 százalék között, a fejlesztési kiadások döntően a második
félévben jelentkeznek.
Mindig aktuális – azonban
2015-2016. évben kiemelt jelentőséggel bír - az adóigazgatási
munkáról szóló beszámoló. Az
új beruházásokhoz szükséges
önerő kizárólagosan ebből a forrásból kerül biztosításra, így az
éves adóterv teljesítéséhez elemi
feltétel a lakosság részéről az
önkéntes fizetési kötelezettség
teljesítése és ha ez határidőre
nem teljesül, akkor élni kell a
végrehajtás rendelkezésre álló
eszközeivel.
A munkaterület kiemelt jellege
miatt éltem egy érdekeltségi
rendszer bevezetésének javaslatával, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag támogatott. Tisztelettel kérem az adóalanyok
együttműködését.
A negyedik napirendi pontként
a Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
szerepelt. Az előkészítő munka
során kiderült, hogy az elmúlt
12 évben az anyag annyira
megváltozott, hogy újat kellett
készíteni. Három alapvető célkitűzés fogalmazódott meg az
anyag kapcsán:
1) A házi segítségnyújtásba bevont és a szociális étkeztetésben
részesülő személyek létszámának növelése.
2) Aktív foglalkoztatáspolitikai
eszközök hatékony alkalmazása,
főként a munkahelyteremtés
és a piac igényeinek megfelelő
képzés.
3) Az állami foglalkoztatási
szervvel és egyéb szakintézményekkel való együttműködés
fenntartása és bővítése.
Régóta terítéken van a város
közlekedési rendjének felülvizsgálata. Ehhez kapcsolódott az
„Izsák Város közlekedési rend-

. oldal

Önkormányzati hírek

jének szabályozása, parkolási
feladatok ellátása, a kapcsolódó
önkormányzati rendeletek megalkotása, felülvizsgálata” című
előterjesztés, amelyet kiegészített a Kiskőrösi Rendőrkapitányság által elkészített anyag is.
A bizottsági és a testületi ülésen
is elhangzott, hogy az alapdokumentum a helyi rendelet, melyre
építkezni kell. Meg kell határozni a feladatok jellegét, a megvalósítási módokat, a szervezeti
és személyi feltételeket biztosítani kell és olyan közlekedési,
valamint parkolási rendet kell
kialakítani a városban, amely
kiemelten kezeli az élet- és vagyonbiztonsági kérdéseket.
Ebben a munkában minden érdeklődőt meghívunk, mivel 2015.
szeptember 2. napjától működik
az izsakkozlekedes@gmail.com
cím, ahová 2015. szeptember
22.-ig várjuk a lakossági javaslatokat, észrevételeket. Időközben
felkérésre került egy közlekedési
tervezéssel kapcsolatos cég is,
hogy az időtálló szabályozáshoz
tegye meg javaslatait.
Hatodik napirendi pontként a
„Bölcsődei csoport vagy óvodabölcsődei csoport indítása” előterjesztés került megtárgyalásra.
A benyújtott anyag tartalmazza
a hatályos jogszabályi előírásokat, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatójának szakmai véleményét és
az arról történő tájékoztatást,
hogy az önálló bölcsőde üzemeltetési feltételei a 2015 szeptemberében kiírásra kerülő pályázat
keretében megteremthetőek.
Az óvoda-bölcsődei csoport 5
gyermek ellátását biztosította
volna, míg az önálló bölcsőde
12-20 fő ellátását teszi lehetővé.
A Képviselő-testület a pályázat
benyújtását támogatta.
Hetedik napirendi pont a „Kormányablak kialakítása Izsákon„
című előterjesztés volt. A polgármester úr örömmel jelentette
be, hogy az első részleg megnyitására 2015. szeptember 22-én
11 órakor ünnepélyes keretek
között kerül sor. A testületi
döntés már a második lépésre vonatkozott, a továbbfejlesztésre.
A helyi TV iroda és stúdió helyén
kerülnek kialakításra a Gyámhivatal, a Hatósági igazgatási
feladatok (anyakönyv, gyámügy,
szociális igazgatás) működéséhez szükséges feltételek, így az
izsákiak nem fogják érezni a
2015. január 1-jétől történő feladat- és hatásköri változásokat.
Az épületrész felújítását a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal
pályázati forrásból finanszírozza, míg az önkormányzat az épületrész ingyenes használatának
biztosításával segíti a feltételek
megteremtését. Csak zárójelben
jegyzem meg, hogy „Mini Járási
Hivatal” lesz a településen.
Az élet változásait és a jövő
feladatainak tervezését szolgálta a „Gördülő Fejlesztési
Terv 2016-2030. (BÁCSVÍZ
Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt.)
véleményezése „ című előterjesztés. Az ellátásra kötelezett
önkormányzatunk elfogadásra

javasolja a felettes hatóságnak
a szolgáltató által elkészített
anyagot.
Ugyancsak felgyorsult az „Izsák
és Környéke szennyvízberuházása” elnevezésű projekt bonyolítása és ennek egyeztetése során
merült fel a Kisizsák városrész
szennyvízelvezetési- és szennyvízkezelési munkáinak ügye is.
A szakmai bonyolító hatósággal
történt egyeztetés alapján a projekt változatlan formában megy
tovább, azonban a Képviselő-testület hozott egy önálló döntést
is. „Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete Kisizsák
városrész szennyvízelvezetésiés szennyvízkezelési munkáit
tartalmazó beruházás végrehajtását szükségesnek tartja és
annak előkészítését elrendeli.
Az előkészítés szakaszában el
kell végezni- a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft.–vel történő folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés mellett
– a feladattervben megfogalmazottak végrehajtását, valamint a
megoldásra programjavaslattal
kell élni, hogy a beruházás megvalósításával kapcsolatos önerőt
az Önkormányzat a 2016-2018–
as költségvetéseiben tervezni
tudja. Határidő: azonnal, illetve
2016. február 16. Felelős: Mondok József polgármester„
A döntést a KEHOP szakmai
irányító hatósága támogatja
és megkezdődtek az előkészítő
munkák.
A Képviselő-testület az izsáki
2. számú védőnői körzetbe közalkalmazotti munkaviszonyba,
hat hónapos próbaidővel 2015.
október 1-jei hatállyal Soltész
Lívia izsáki lakost kinevezte.
Befejezéséhez közeledik a
rendezési terv módosításának
előkészítése. A testület soron
kívül tűzte napirendjére az
előterjesztést. A döntés lényege,
hogy az anyaghoz kapcsolódó
szakhatósági véleményeket elfo-

gadta és felkérte a polgármester
urat, hogy a végső véleményezési
szakaszt követően a településrendezési eszközök módosítását
jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.
Ugyancsak soron kívül került a
testület elé a „KÉK-VÍZ” ÉszakBács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodásának módosítása” című előterjesztés is. Ennek lényege, hogy
a projekt keretében lévő vagyon
térítésmentesen, de nem százalékos módon, hanem összegszerű
meghatározással kerül vagyonnyilvántartásunkba. Tehát nem
keletkezik osztatlan vagyon.
A képviselő-testületi ülés egyebek napirendi ponttal zárult
az alábbiak szerint: „Mondok
József polgármester: - A Megyei
Értéktár a Sárfehér Napokat, a
Kolon-tavat, a Madárvártát, és a
Thermal Kft. gyógyvíz termékeit
a megyei értéktárba fogadta.
- A „Bényi János”-házat szerette volna az önkormányzat megvásárolni, és azt a romos házat
elbontva, egy szép parkosított
részt alakított volna ki a város.
Azonban időközben Bényi János
elhunyt. A hagyatéki tárgyalás
során olyan bonyolult családi
viszony került napvilágra, hogy
jelenleg nem áll módjában az
önkormányzatnak ezt az ingatlan megvásárolni. A szándék
változatlan, de későbbre kell
halasztani.
- Az új iskola építésével kapcsolatban a megjelölt házak megvásárlása megtörtént, illetve
azok kifizetése is megtörtént, a
tulajdonjogot átvezették.
- A konténeriskola elkészült, és
megkezdte működését. Modern,
korszerű, az igényeket felülmúlja. Komoly anyagi terhet fog
jelenteni az önkormányzatnak
a fenntartása, de be kellett ezt
vállalni, hogy a célnak megfeleljen.

- Köszönetet mondott az iskolából való átköltözés segítőinek,
illetve a Holló utcai ingatlanból
való kiköltözés segítőinek is.
- Az elmúlt hetekben elégtelen
áramellátás volt tapasztalható.
Az áramszolgáltatónak levelet
írt az önkormányzat. Bár a
válasz érdemben nem volt elegendő, de az elmúlt napokban
az tapasztalható, hogy helyreállt
az áramellátás a városban. A
híd megvilágítása is elkészült,
valamint a Hold utca sarkán
lévő világító pont is.
- A Kölyök TV a felsővárosi
óvoda épületébe költözött át.
- Köszönetet mondott az augusztus 20.-i rendezvény szervezőinek, és szereplőinek. Köszönetet mondott többek között a
Tegyünk Izsákért Egyesületnek,
a Városi Vegyeskarnak, és a
Néptánc Együttesnek.
Szabó József képviselő: Szeretné megköszönni mindazoknak
a segítségét, akik aktívan részt
vettek az iskola költöztetésében,
és a konténeriskola kialakításában. Nagyon sok holmi volt,
amit a rekkenő hőségben szállítottak új helyükre. De mégis
minden kellő időben a helyére
került.
Kutas Tibor képviselő: Többen
megkeresték már azzal a kérdéssel, hogy a sportcsarnokból
valóban fedett lovarda lesz-e?
Mondok József polgármester:
Egyelőre csak álom szintjén.
Nem ebbe az irányba haladnak.
Korábban elhangzott, hogy egy
1200 fős lelátóval rendelkező
csarnok megépítése is belekerül
az iskola felújítási pályázatba.
Majd elmaradt ez a lelátó a
tervezői oldalról. De kérte az
önkormányzat, hogy legalább legyen egy 300 fős lelátó. Így egyelőre marad a sportcsarnok.
Bagócsi Károly címzetes
főjegyző

Az Izsák COOP Zrt. akciós ajánlata!
Minden héten változó akciós kínálattal várjuk vásárlóinkat boltjainkban!
Pl: Cukor (Koronás) 199 Ft/kg, amíg a készlet tart!
Ízelítő a 2015. szeptember 16-tól 22–ig akciós áron kapható termékekből:
Coccolino creat.tiare 1.9 l-es, kék-fehér 2 l-es
Univer Pirosarany 160 gr.
Tönkölyb. Nagykocka,-szarvacska 500 gr.
Pepsi Cola 2.5 l-es
Rex kutyaszalámi 1 kg.

899 Ft/db
345 Ft/db
159 Ft/cs
379 Ft/db
209 Ft/db

Kedden és csütörtökön friss csomagolt csirke, kacsa, liba, pulyka, árut,
illetve darált húst kínál a COOP ABC. Rendelést felveszünk a termékekre.
A COOP ABC akcióiban iparcikkeket is forgalmazunk.
A COOP boltban bankkártyás fizetési lehetőség, egyéb kártyák, utalványok elfogadása. Mobiltelefon feltöltés, kártyás áramfeltöltési lehetőség.
A zöldség-gyümölcs napi áron kapható élelmiszer boltjainkban!

Kiadó üzleteink!

A volt bútorbolt egyben, illetve külön-külön is. Alsóvárosi italbolt.
A központban irodák bérelhetők. A felsővárosi élelmiszerbolt kiadó.
Érdeklődni: Izsák, Dózsa tér 1. 8-16 óráig.
Telefon: 76/374-211, 30/9459-928.

. oldal
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(IX.2.) önkormányzati
rendelete Izsák Város Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.)önko
rmányzati rendelet módosításáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör.) 2.§
(1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
főösszegét
600.772 ezer forintban
a) költségvetési bevétel összegét
600.772 ezer forintban,
melyből :
aa) intézményi maradványok visszaosztása: 3.205 ezer forint,
ab) 2015.évi költségvetési előleg:
10.389 ezer forint.
b) költségvetési kiadás összegét590.914 ezer forintban állapítja
meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege: 531.947
ezer Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege:
455.911 ezer Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:76.036 ezer Ft.
2.§
Az Ör. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek
főösszege 597.567 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve
működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú
melléklet tartalmazza.
3.§
Az Ör. 4.§ (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(1) Az önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza
meg:
Megnevezés:		
Működési kiadások előirányzata összesen: 531.947 ezer Ft,
melyből
a) személyi juttatások:
212.179 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
59.488 ezer Ft
c) dologi kiadások:
198.996 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
47.650 ezer Ft
e) egyéb működési célú támogatások:
10.000 ezer Ft
f) tartalék:
3.634 ezer Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri
szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege:
76.036 ezer Ft,melyből
a) személyi juttatások:
15.510 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
4.564 ezer Ft
c) dologi kiadások:
45.962 ezer Ft
d) egyéb működési célú támogatások
10.000 ezer Ft
(3) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel
határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 57.037 ezer Ft
Ebből: beruházások
27.634 ezer Ft
felújítások
31.333 ezer Ft
(4) Az önkormányzat 2015. évi beruházási és felújítási kiadásait
feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3.
számú melléklete tartalmazza.
4.§
Az Ör. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános és céltartalékot.
Az általános működési jellegű tartalék összege: 3.634 ezer Ft.
5.§
Az Ör 7.§ (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 569.777 ezer Ft-ban határozza meg,
melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú
melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 204.108 ezer Ft-ban határozza meg
az alábbi bontásban:
a) működési kiadások
147.071 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás
35.660 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
7.544 ezer Ft
- dologi kiadások
42.583 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai
47.650 ezer Ft
- egyéb működési célú támogatás
10.000 ezer Ft,
- tartalék
3.634 ezer Ft.
b) felhalmozási kiadások
57.037 ezer Ft, melyből
- beruházások
25.704 ezer Ft
- felújítások
31.333 ezer Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 10 fő
(4) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatok közül
önként vállalt feladathoz( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú
támogatások) kapcsolódik:
17.444 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
5.402 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó:
1.425 ezer Ft
- dologi kiadások
617 ezer Ft
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- egyéb működési célú támogatás
10.000 ezer Ft
(5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet, az
ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 számú
melléklet tartalmazza.
6.§
Az Ör. 8.§ (1)- (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések
lépnek és a (4) bekezdéssel egészül ki:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi
költségvetésének bevételi főösszegét 115.599 ezer forintban
határozza meg,
melynek részletezése a következő:
- kölcsönök visszatérülése bevétel:
2.000 ezer Ft
- fenntartói (intézményi)finanszírozás
113.450 ezer Ft.
- előző évi maradvány
149 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 115.599 ezer forintban határozza
meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel.
Ennek részletezése:
a) személyi juttatás
63.923 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
19.177 ezer Ft
c) dologi kiadások
32.349 ezer Ft
(4) Felhalmozási kiadások:
150 ezer Ft,
Ebből: informatikai fejlesztés, beruházás:
150.000 Ft.
7.§
Az Ör. 9.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ
2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 221.520 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
működési bevételek:
221.520 ezer Ft, melyből
- intézményi működési bevétel
17.656 ezer Ft
- ebből: intézményi térítési díj
14.656 ezer Ft
egyéb sajátos bevétel
3.000 ezer Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 201.497 ezer Ft
- előző évi maradvány
2.367 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ
2015. költségvetésének kiadási főösszegét 221.520 ezer forintban
állapítja meg, melynek részletezése a következő:
működési kiadások
221.520 ezer Ft, melyből
- személyi juttatás:
93.322 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
27.214 ezer Ft
- dologi kiadások
100.984 ezer Ft
8.§
Az Ör. 10.§ (1- (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések
lépnek és a (4) bekezdéssel egészül ki:
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 18.715 ezer Ft-ban határozza
meg, melynek részletezése az alábbi:
- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 500 ezer
Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás
18.215 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi
költségvetésének kiadási főösszegét 18.715 ezer Ft-ban határozza
meg, melyből működési kiadás: 16.935 ezer forint, melyből:
- személyi juttatás
2.050 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó:
588 ezer Ft
- dologi kiadás
14.297 ezer Ft
(3) A feladaton engedélyezett álláshelyek száma 3 fő, melyből
egy helyettesítéssel betöltött.
(4) Felhalmozási kiadás 1.780 ezer forint, melyből beruházás:
1.780 ezer forint.
9.§
Az Őr. 11.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 14.292 ezer
forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
- fenntartói finanszírozás:
14.219 ezer Ft,
- előző évi maradvány
73 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 14.292 ezer
forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése
az alábbi:
a) személyi juttatás
10.826 ezer Ft,
b) munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
3.077 ezer Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások
389 ezer Ft.
10.§
Az Ör. 12.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 16.680 ezer forintban határozza
meg, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel
7.634 ezer Ft.
- ebből: intézményi térítési díj
7.634 ezer Ft.
b) fenntartói(intézmény) finanszírozás
8.430 ezer Ft.
c) előző évi maradvány
616 ezer Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 16.680 ezer Ft-ban határozza meg,
mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
6.398 ezer Ft.
b) munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
1.888 ezer Ft.
c) dologi és egyéb folyó kiadások
8.394 ezer Ft.
11.§
Ez a rendelet 2015. szeptember 2. napján lép hatályba.
I z s á k, 2015. szeptember 1.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015.
(IX.2.) önkormányzati rendelete A parkolási rendről.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közeledésről
szóló 1988. évi I. törvény 48.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
8.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I.
Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet területi hatálya Izsák Város közigazgatási területére
terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti gépjárműre,
kivéve:
a) a megkülönböztetett jelzéssel ellátott járművekre,
b) a figyelmeztető jelzést használó kommunális járművekre,
c) kerékpárokra,
d) a külön jogszabályban meghatározott parkolási igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott személyek által használt gépjárművekre.
(3) Jelen rendeletet kell alkalmazni az épületek létesítésének, meglévő
épületek átalakításának, bővítésének, valamint rendeltetés- módosításának engedélyezési eljárása során.
2.§
E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. Használati elsőbbségi jog: közterületen lévő parkoló használati jogának átadása, ellenérték fejében. A használati elsőbbségi jog nem biztosít
kizárólagos használatot, onnan nem küldhető el, aki nem a használati
elsőbbségi jog jogosultjának szolgáltatását veszi igénybe.
2. Hozzárendelt parkoló: az Országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997.(XII.17.) Komr. rendelet ( továbbiakban: OTÉK) szerint szükséges parkoló szám a tevékenység végzéséhez, amely nem jelent konkrét várakozóhelyet, csak a várakozóhely
számszerű meghatározását.
3. Közintézmény jellegű közszolgáltatók: orvosi rendelő, posta, iskola,
óvoda, művelődési ház, sportlétesítmények, polgármesteri hivatal.
4. Parkoló: gépjármű várakozás céljára kiépített, közúttól elkülöníthető várakozóhely.
5. Szükség parkoló: gépjármű várakozás céljára ideiglenesen kijelölt
hely.
6. Várakozóhely: gépjármű várakozás lehetősége közút területén.
Ennek szabályozása a KRESZ előírásai szerint történik.
7. Egyéb szolgáltatók: kereskedelem, vendéglátás, szállás férőhelyek,
egyéb idegenforgalmi szolgáltatás.
3.§
Parkoló rendeltetéstől eltérő használata csak rendkívül indokolt
esetben engedélyezhető a közútkezelő által. Az engedélyezésre a közterületek használatára vonatkozó szabályok irányadóak.
II.
Parkolók használata
4.§
(1) A közterületi parkolók használata ingyenes.
(2) Közterületen kizárólagos parkoló használat nem biztosítható.
Kivéve a mentőszolgálat és az orvosi ügyelet gépjárművei.
(3) Üzleti tevékenységhez figyelembe vett magánparkolót – amely
egyúttal a közforgalom részére is biztosított – annak nyitvatartási ideje
alatt nem szabad lezárni.
III.
Parkolók létesítése
5.§
(1) Parkoló létesítése, építési és használatbavételi engedély köteles
tevékenység, melyet az – ha az más építési engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik – épület, építmény engedély kérelmével együtt kell
benyújtani az illetékes hatósághoz.
(2) Parkolók számának meghatározásánál a meglévő tényleges és/vagy
tervezett területeket kell figyelembe venni az OTÉK 42.§, illetve jelen
rendelet szabályai szerint. Ez vonatkozik a bővítésre és a gyakorolt
tevékenységi kör megváltoztatására is.
(3) Egynél több lakást, valamint szolgáltatói tevékenység részére
épületet, épületrészt magába foglaló létesítményekre építési, átalakítási, használati mód megváltoztatási engedély csak akkor adható, ha
a kötelezően előírt parkoló szám biztosítható.
(4) Az engedélyt az építési hatóság adja ki.
(5) Az előírt parkoló használatbavételi engedélyének hiányában az
épület használata, üzemeltetése nem engedélyezhető.
IV.
Parkolóhelyek megváltása, használati elsőbbségi jog
6.§
(1) Abban az esetben, ha a meglévő telekadottságok, illetve beépítés
nem teszi lehetővé az OTÉK 42.§-ában előírt számú várakozóhely
létesítését saját telken belül, úgy az építtető kezdeményezheti az
önkormányzatnál a parkolóhelyek megváltását. Amennyiben az
önkormányzat ezt nem tudja biztosítani, úgy jelen rendelet 5.§ (5)
bekezdése szerint kell eljárni.
(2) Jelen parkolási rendelet alapján, a rendeletben szabályozott
feltételek megtartása mellett a települési önkormányzat, a gépjárművárakozó helyek kialakítását – az út kezelője, valamint az illetékes
szakhatóság hozzájárulásának birtokában- egy adott telekhez, építményhez kapcsolódóan megengedheti. A gépjármű- várakozó helyek
kialakítására ebben az esetben a közterületek közlekedésre szánt
területe egy részének felhasználásával, a létesítmény- közúton mért
– 500 m-es körzetében kerülhet sor.
(3) Meglévő közterületi parkolóban található várakozóhelyekből a
Képviselő-testület döntése alapján a (2) bekezdésben rögzített feltétel
megléte esetén a szükséges mértékig használati elsőbbségi jog biztosítható. A használati elsőbbségi jog biztosítása során vizsgálni kell az
érintett területen az egyidejű használatot, a használat sajátosságait,
a terület tömegközlekedési ellátottságát, valamint a forgalmi sajátosságokat.
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(4) A (2) –(3) bekezdésben rögzített lehetőség biztosítása képviselőtestületi határozattal történik. A határozatban a biztosított használati
jog egyéb feltételeiről is rendelkezni lehet. E lehetőség ellenértékeként
a jogosultnak díjat kell fizetnie az önkormányzat részére. A fizetendő
díj számításának módszerét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(5) Díjfizetés elmulasztása a használati elsőbbségi jog megvonását és
annak jogkövetkezményeit vonja maga után.
V.
Parkolók biztosítása
7.§
(1) Új parkoló létesítésénél, ha az közterületen épül, az építési költség a beruházót terheli azzal, hogy a létesítmény az önkormányzat
tulajdonába kerül a használatbavételi engedély kiadásától kezdődően.
A beruházás értéke ellenében a használatbavételtől számított 5 évig
használati elsőbbséget szerez külön díjfizetés nélkül a beruházó. Az 5 év
eltelte után a parkoló – használatot díjfizetési kötelezettség terheli.
(2) Közterületen létesített parkoló csak a közútkezelő engedélyével
zárható le.
8.§
(1) Közterületi parkolókat és a közforgalom részére megnyitott parkolókat a közútkezelő ellenőrzi.
(2) Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszűntetése érdekében
intézkedik teljesítési határidő megjelölésével a használó felé.
VI.
Záró rendelkezések
E rendelet 2015. szeptember 15. napján lép hatályba.
I z s á k, 2015. szeptember 1.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
1. számú melléklet
A használati díjak összegének megállapításnál irányadó szempontok
Használati díj megállapításnál az alábbiakat kell figyelembe venni:
a) Új parkoló létesítési költsége, melyet az előző év vállalkozási árai
alapján költségbecsléssel kell megállapítani.
b) Meglévő parkoló értéke, mely a létesítési költség csökkentve a
parkoló elhasználódásából eredő amortizációs vagy szükséges javítási
költséggel, az adott időpontban jellemző állagának, minőségének
figyelembe vételével.
c) A parkoló éves használati alapdíja az érték 1/5-e, mely kiegészül
a parkoló tisztításához szükséges éves kiadásokkal, így különösen a
parkoló és közvetlen, 1 m-es körzetben lévő növényzet rendszeres
karbantartásának, a szemét és nyesedék elszállításának, elhelyezé-

Az is, akit lefoglal mindennapi feladatainak
sokasága, tudja a hozzánk érkező híráradatból, milyen óriási változások mennek végbe
a világban. Háborúkról
számolnak be, - állítólag
20 helyen folyik öldöklés!
– és országunk is szenvedője a nagyarányú népvándorlásnak. Kérdés,
hogy kis városunk lakossága, amely közvetlenül
nem is érintett, hogyan
gondolkodjon erről, a
szükséges tanulságokat
is levonva. Szeretném
most nem politikai szakértőként vizsgálni helyzetünket.
Zsákutca, vagy a szakadék előtt állás a megfelelőbb minősítés? Kettő között az a különbség, hogy
a létezés szükségszerűsége kötelez a továbblépésre, és a szakadék
szélén álló számára ez a
halálos ugrást jelenti, a
zsákutcában lévő számára pedig a visszafordulás
szükségességét, mert ott
a tábla figyelmeztetése,
vagy csak maga a fal,
vagy kerítés: Ne tovább!
Ma már kevés hely van
a világban ahol komolyan veszik a keresztyén,
(Krisztusi) értékeket,
(Dél-Amerika, Korea,…),
mert a valós helyzetet
felmérve úgy tűnik ez a
lelki út megbukott, nem
alkalmatlansága miatt,
hiszen kétezer éven át
igazolódott haszna és

használhatósága, inkább
az ember engedetlen magatartása miatt szégyenletesen lejáratódott, elértéktelenedett, különösen
az európai lakosság nagy
százalékában. Jó néhány
„istenség” kényszerítő
ereje uralkodik helyette, mint például a más
istenség, a hatalom, a
gazdagság, a mindentudás, a szabadosság,
a cinkosság ereje. Akik
annyira ellenségei, vagy
akár értéktelennek tartói
is a keresztyén hitelveknek, nem is tudják, hogy
ezzel a magatartásukkal
milyen zsákutcába tévedtek. Nincsen tovább!
Nincs tovább vezető út,
ha emberségükben meg
akarnak maradni. Mert
ki, és mi is az, amit az
ember ajándékként kapott igazi célba juttató
tanácsként? A Lélek, az
Isten Lelke gyümölcse
ez: „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”
(Pál galatákhoz írt levele
5:22.) Az ilyen tulajdonságok egységében élők
mondhatják egyedül: Jó
cél felé haladok!
Olyan sokféle lelki ihletés által készített szép
Krisztus-kép található a világban, pedig a
leghűségesebb Krisztus-ábrázolás a Galata
5:22! Ahol mindez együtt
megtalálható, ott van
jelen az ígérete szerint

sének költségével.
d) Az árak az inflációs rátával növelhetők.
e) A díjfizetés egy naptári évre vonatkozik és az nem függ egy adott
szolgáltatás időszakos jellegétől. Díjfizetés alól mentességet csak a
tevékenység végleges megszűnése esetén lehet biztosítani. Megszűnés
esetén a díj naptári negyedévre bontható.
f) Az éves díjat a tárgyév március 15-éig kell közölni a használati
joggal rendelkezővel.
A befizetett használati díj megoszlása:
a) Az alapdíj az önkormányzatot illeti meg.
b) A tisztán tartás díja a szolgáltatást végzőt illeti meg igazolt költségeiről kiállított számla alapján.

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2015.(IX.2.) önkormányzati rendelete
az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 45.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint adóügyi feladatokat ellátó
köztisztviselőkre ( továbbiakban: adóügyi köztisztviselők).
Az érdekeltségi alap forrásai
2.§
(1) Az érdekeltségi alap forrásai:
a) az adószámlára teljesített befizetésekből késedelmi pótlékra
elszámolt összeg,
b) az adóalanyok terhére jogerősen megállapított és befolyt adóhiány, továbbá adóbírság 10 %-a.
(2) Az érdekeltségi alap képzésénél a gépjárműadó vonatkozásában
az önkormányzatot megillető bevételi hányad vehető figyelembe.
A érdekeltségi alap kifizetésének jogcímei
3.§
(1) Az érdekeltségi alapból bevétel teljesítési és adókimunkálási
jutalék fizethető ki.
(2) Az 1.§.-ban meghatározott adóügyi köztisztviselőket bevétel
teljesítési jutalék illeti meg, ha az önkormányzat kezelésében lévő
adókból elszámolt bevétel eléri az önkormányzatnál nyilvántartott

Zsákutca
jó életet, bölcsességet,
bőséget biztosító ÚR! Ez
a boldog, békességes élet
és az életben maradás
biztosítéka. Ezt elhagyva jutott az emberiség
zsákutcába!
Nézzük csak meg, milyen elvek alapján élők
kerültek ettől távol!
Gyermekek számára kitalált játék, hogy
elrejtenek egy értékes
ajándékot, és nekik kell
megkeresniük. A játék
vezetője a keresőt céltól
való távolsága szerint
hőfokokkal értékeli, pld.
ha közeledik hozzá, „langyosodik” szóval biztatja, ha már egészen közel
van, a „forró”-t kiáltja.
E játék értékelési módszerével állapíthatjuk
meg azt, hogy sok „jéghideg”, néhány „langyos”
és egészen kevés „forró”
állapotú lelkiség van a
világban. Hogyan is áll
ez?
Valójában mindegy,
hogy melyikkel kezdjük.
A fogyasztói társadalom
a nagyüzemi termelés
kialakulása miatt keletkezett. A nagy ipari vállalkozások tulajdonosai
igyekeznek minél több
produktum előállítására, felhasználva, és kihasználva az olcsó munkaerőt, termékeit meg
nem igazán értékének
megfelelő áron kínálja a
vevőknek, hanem a piac

szükséges igényét látva,
jócskán megemeli. A „kapitalizmus” ilyenfajta
működésével, mivel önző
módon a maga hasznát
keresi csupán, „hideg”nek minősül.
Szegény, természeti
adottságokkal nem rendelkező országok, földrajzi területek népessége
évezredeken át tengődött
szűkös körülményei között, a legminimálisabb
lakhatási és élelmezési
lehetőségeikben. Számukra az összetartó erő
egy vallási, vagy életviteli törvényszerűség
volt, - és működik ez
máig!, - ami kegyetlenül szigorú követelésein
csak akkor lazít, amikor
az elviselhetetlen életkörülményeiket mások
leigázásával igyekszik
orvosolni. (Lásd a XVIXVII. század!) Lehet ez
vallási köntösbe, az „egy
igaz isten” fanatikus
tiszteletébe öltöztetett.
Ez a szellemi hatalom
azonban „jéghideg”-nek
bizonyul, amikor nem
csak megengedi, de elő
is írja mások érdekeinek
és életének tiszteletben
nem tartását. A modern
kor felfedezése, a föld
olajkincsének értéke is
ezeken a területeken
élők számára hitelveik és
uralkodási érdekük eszközévé vált, önző módon
nem a köznép életszín-

. oldal
folyó évi fizetési kötelezettség ( folyó évi helyesbített előírás) 98
%-át. A folyó évi helyesbített előírás kiszámításakor a nem jogerős
előírásokat, a visszatérítés címén előírt, valamint a bíróság által
felfüggesztett befizetési összegeket figyelmen kívül kell hagyni. A
teljesítést a zárási összesítő alapján kell megállapítani.
(3) Adókimunkálási jutalékból az adóügyi köztisztviselők közül
csak az részesül,akinek tevékenysége adótöbblet bevételt eredményez az adóellenőrzés, adatszerzés, felderítés vagy az adóbehajtási
munka során.
A kifizetés szabályai
4.§
(1) A bevétel teljesítési jutalék az adóügyi köztisztviselőket illetményük alapján illeti meg. A jutalékot csak fegyelmi büntetés
alapján lehet elvonni. A köztisztviselő 60 munkanapot meghaladó
távolléte esetén( kivéve a rendes szabadság időtartamát ) a jutalékot
arányosan csökkenteni kell.
(2) A bevétel teljesítési jutalékot a folyó évi helyesbített adóelőírás
és az elszámolt bevétel arányának 98 %-os teljesítése esetén 1 havi,
minden további 1 %-os növekedés estén pedig 0,5 havi- a teljesítés
évének utolsó besorolás szerinti- alapilletményével azonos összegben
kell kifizetni.
(3) A 3.§. (3) bekezdése alapján kifizetendő jutalék mértékét a jegyző állapítja meg a polgármesterrel egyetértésben. Az adókimunkálási
jutalék személyenként és naptári évenként nem haladhatja meg az
adóügyi köztisztviselő éves alapilletményének 10 %-át.
(4) Az érdekeltségi alap terhére történő kifizetések nem haladhatják meg az alapban lévő előirányzatot és amennyiben ott nem teljesül
a kifizetéshez szükséges összeg, akkor a járandóságokat a rendelkezésre álló összeg mértéke alapján arányosan csökkenteni kell.
(5) A jutalékot a tárgyévet követő év január 31.-ig kell kifizetni.
(6) Az érdekeltségi kifizetések feltétele, hogy az adóügyi dolgozók
eredményeképpen a felderítésből, előírásból és behajtásból az önkormányzatnak többletbevétele képződjön.
Záró rendelkezések
5.§
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a
2015. évi teljesítések értékelésénél kell első ízben alkalmazni.
(2) A fel nem használt érdekeltségi alap a következő évre nem
vihető át.
(3) Az érdekeltségi jutalékra a bér jellegű juttatásokra vonatkozó
társadalombiztosítási és adójogszabályokat kell alkalmazni.
I z s á k, 2015. szeptember 1.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

vonalának minőségét javítva. A kicsit is reálisan
gondolkodók látják, mi
megy köztük és Európa
között részükről - igen
nagy arcátlansággal,- és
szomorú, hogy a legilletékesebbek nem látják
át ezt!
A nagy lelki érték keresésében sajnos, van
„langymeleg”-ség is,
amikor szinte pogány
módon akar az ember jó
pontot szerezni. Leginkább emberi kitalálások
által és „jócselekedetek”
által szándékozik kikövezni a szeretet Urához
vezető utat. Ezáltal a Lélek gyümölcsének csak
egy részlete működik,
mert milyen türelem az,
amely nem békességes,
vagy milyen szeretet az
amely nem hűséges?
A helyes cél felé vivő
úton járásnak van még
egy buktatója, amikor
az önmagunk bebiztosítása érdekében faji,
vagy nemzeti elveket
törvényesítve kívánjuk
a megmaradást elképzelni. Önmagunk erejével,
önző módon csak magunkat féltve a nemzetek
kialakulásának idején
lehetett csak élni. Olyan
elszakíthatatlan szálakkal történő összefonódásokban élünk már, hogy
az egymás érdekeinek
szem előtt tartása alapvető követelmény. Az
együttélésnek ha nem
része az egyenlőek kö-

zötti tolerancia, csak a
„hűvös”-ség állapotában
élhetünk, amiben ott van
az állandó bizonytalanság, veszélyezettség is.
A világhálón sok elgondolkodtató sőt, elrettentő megjelentetés között
nagy ritkán megjelenik
egy-egy igazán keresztyéni vélemény, amelynek
lényege az, hogy a hívő
ember teljes meggyőződéssel vallja Istennek
megpróbáltatások között
is érvényes megtartó
erejét. Ez a magatartás
már egészen „meleg”nek minősíthető, hiszen
vágyódik hitben a Megtartóhoz való közelségre.
Annak ellenére teszi ezt,
hogy azonnal megjelenik
a gúnyolódás a hűtlenné
váltak részéről: „Majd
meglátjuk hogyan védi
meg Istenetek templomaitokat!” – Igen, a
mindeneket Irányító
kezében, de egyben az
Ő akaratának kiszolgáltatottjai is vagyunk,
elismerve, hogy történelmi megszorítottságaink
legtöbbje engedetlenségünk következménye.
Sürgősen és őszintén
kellene megfordulnunk
a zsákutcából!
Meddig kell még várnunk a „forró”-ságra?
Kell könyörögnünk
bűnbocsánatért és megtartatásért!
Izsák, 2015-09-10.
Bérces Lajos
képviselő
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„Emlékezetben él”

250 éve született Mátyási József költő
Kiállítás a Kecskeméti
Református Egyházközség
Könyvtára és Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár BácsKiskun Megyei Levéltára és a
Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyvtár dokumentumaiból
(2015. márc. 24 – május 31.)
A kiállítás-megnyitó összefoglalója
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Helyismereti gyűjteményében emlékkiállítás nyílt a 250 éve született
izsáki/kecskeméti költő tiszteletére 2015 márciusában.
A megnyitón megjelentek a
Mátyási József Emlékkör és
a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület helyi tagjai,
a Bács-Kiskun Megyei Írók és
Költők Baráti Körének tagjai,
az érdeklődő kecskemétiek,
valamint a szülőföld, Izsák
képviselői.
A kiállítás megnyitása alkalmából köszöntő szavakat
a könyvtár és Helyismereti
gyűjteménye munkatársainak
nevében a kiállítást szervező
Egyediné Gál Erika könyvtáros mondott, majd Hörcsök
Imre izsáki születésű, ma már
kecskeméti illetőségű önkormányzati képviselő emlékezett Mátyási József költőre.
Beszédének főbb gondolatai
voltak: Ismerjük-e, emlékezünk-e a 250 éve született
költőre? Hogyan ápoltuk/ápoljuk a XVIII. sz. végi XIX. sz.-i
alkotó emlékezetét, olvassuk-e
műveit, ismerjük-e korát és
életét?
A kérdések és gondolatok
sorát a kiállítási anyag bemutatásával és értékelésével, a
dokumentumok és a könyvek/
kiadványok kommentálásával
Bajtai Mária tanár, a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság
tagja folytatta.
Idézte Mátyási Józsefnek
az utókorhoz és olvasóihoz
írt reménykedő sorait: „Ha
fennmarad a nép s magyarul
szól szája, | Emlékezetben él
annak poétája.”
Megállapította, hogy a 250
éve született Mátyási József
költőre emlékező kiállítás
méltón és gazdagon bizonyítja,
hogy igen, „emlékezetben él”
itt Kecskeméten és Izsákon is
a XXI. sz. első évtizedeiben, s
a magyar irodalomtudomány
kutatói által is. Mindezt a
kiállított ritka és érdekes régi
dokumentumok és az újabb
kiadványok, kutatási anyagok,
továbbá képek, fotók, újságcikkek, meghívók, valamint
helyi gyűjtők (Bajtai Mária,
Mesznéder Klára, Vetéssy
Katalin) dokumentumai biztosították a kiállítás polcain
és tárlóiban.
A Helyismereti Gyűjtemény
tárlóiban sokan először lát-

hatták a XVIII. sz.-i, XIX. sz.-i
Kecskemét városának térképét/utcáit és képeit; kéziratos
Mátyási József kötetet; első/
eredeti kiadású verseskötetet;
a költő (és a város/tanácsa)
leveleit/levelezését, de megismerhették az érdeklődők
a költő és családja életét is a
kecskeméti Levéltár értékes
anyagából. Ritka kincseknek
tekinthetjük a korabeli Mátyási József kötetkiadásokat,
darabokat, és a költő saját
könyvtárának darabjait, melyek a Kecskeméti Református
Egyházközség Könyvtárának
és Levélárának anyagából
valók.
Újabb tárló dokumentumaiból (korabeli kiadású könyvek, új irodalomtudományi
kutatások, tanulmányok, képek) megismerhettük Mátyási
József korát, gróf Teleki Józsefnél és Galánthai Fekete
Jánosnál eltöltött szolgálati/titkári éveit, utazásaikat,
közéleti tevékenységeiket,
valamint a kortárs baráthoz,
költőtárshoz, Csokonai Vitéz
Mihályhoz és a korabeli színházhoz fűződő kapcsolatait/érdeklődését.
A tárlók anyagának utolsó része a költő kecskeméti
életének lezárulását és az
„emlékezetben élés” dokumentumait tartalmazta: egy
Mátyási-mű/versezet eredeti
szerzőiségének bizonyításá-

Terbe Lajos, Vorák József, dr.
Orosz László), s a legújabb/mai
kutatók, irodalomtörténészek
munkáit, írásait (Debreczeni
Attila, Szörényi László, Bíró
Ferenc, Csörsz Rumen István,
Herpai Péter, Mácsik Péter,
stb.).
A könyvári emlékkiállítást
két érdekes összehasonlítás
zárta: Mátyási József műveinek „újrafelfedezésé”-ről és
az utóbbi évek kecskeméti és

keiből és furcsaságaiból” adott
közre anyagot (válogatást és
tanulmányokat), így Mátyási
Józsefről is.
A kutatások és kötetek megjelenését követték további
tanulmányok (ELTE, BTK
„Mátyási-szeminárium” Kovács Sándor Iván vezetésével), melyek két kecskeméti
„Mátyási konferencián” is elhangzottak (1999-ben és 2009ben), valamint megjelentek

val, a kecskeméti Mátyási
József emléktábla képével és
az ott elmondott emlékbeszéd
szövegével, meghatóan visszautalva és keretbe foglalva az
első tárló életutat ismertető
és lezáró dokumentumaihoz:
az életrajzhoz, halálhírhez
és gyászjelentéshez, Mátyási
József életét, korát, munkásságát, műveit az irodalomtörténeti és –tudományi munkákkal segítették megismerni a XIX. sz.-tól napjainkig.
Felsorakoztak a lexikonok,
irodalomtörténetek, a helyi
irodalomtörténeti kiadványok,
tanulmánykötetek, irodalmi
folyóiratok közleményei. Meg-

izsáki törekvéseiről, terveiről, a költő emlékezetének
ápolásáról, a hagyományőrzésről. E részen láthattuk a
„Három veréb hat szemmel”

ismerhettük az első kutatók
munkáit (Otrokocsi Nagy Gábor), majd a továbbiakat (Mészöly Gedeon), a kiváló helyi és
megyei kutatók tanulmányait
(dr. Vetéssy Géza, Kiss István,

és a „Mesterkedők” című
antológiákat, melyek Weöres
Sándor és Kovács Sándor
Iván szerkesztésében és közös
munkája/kutatásai nyomán a
„magyar költészet rejtett érté-

a Magyar irodalomtörténeti
Társaság „Irodalomismeret”
című folyóiratában is.
A fiatal kutatók munkáiból
könyvbemutatót is szerveztünk Kecskeméten és Izsákon
(Herpai Péter, Mácsik Péter).
Mindezeket a kiállítási anyag
dokumentumai is bizonyítják.
A Mátyási József emlékezetét felidéző kiállítás utolsó
összeállítása a kecskeméti és
izsáki újabb törekvéseket, a
hagyományápolást mutatta
be: a Mátyási József Irodalmi Emlékkör megalapítását,
szervezését (Mesznéder Klára
tanárnő vezetésével), a programok/előadások folyamatos
létét, az idei emlék rendezvényeit.
Külön figyelmet érdemel a
szülőföld, Izsák erőfeszítése
és segítsége a hagyományápolásban: a helyi sajtó/„Izsáki
Hírek” ismertetései, híradásai, beszámolói és az Izsáki
Televízió munkája - Tetézi
Lajos és Tetézi Attila szervezésében, szerkesztésében.
Elismerésre méltóak az utóbbi
évek helyi/izsáki kiadványai
is, melyekben Mátyási József
emlékének, munkásságának is
adóznak. (Izsáki emlékképek;
Izsák Város története).
A kecskeméti Katona József
Könyvtár Helyismereti gyűjteménye és a társintézmények
méltó kiállítással adóztak
2015 tavaszán Mátyási József
költő életének és munkásságának.
A kiállítást és a költőt méltató megnyitón idézhetjük a
bizakodó Mátyási Józsefet:
fennmaradt a nép; „magyarul
szól szája, | Emlékezetben él
annak poétája.”
Írta/összeállította:
Bajtai Mária

Bajtai Mária a Mátyási-kiállítás megnyitóján
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Mátyási József kéziratainak sorsa
A felvilágosodott gondolkodású költő gondoskodott édesapja Mátyási Kovács János
református lelkész prédikációs köteteinek és a maga kéziratainak és végrendeletének
időbeni elhelyezéséről. Ezekből sokat máig megőriztek, a
különböző gyűjtemények.
Mátyási idejében a fennálló
Habsburg birodalom uralkodóinak nem állt érdekében a
magyar intézményrendszerek
fejlesztése.
1799-ben a Maros folyó mentén talált un. avar fejedelmi
kincsek, vagyis 23 db. edénykészlet rovás felirattal és ősi
magyar motívummal – talán

* Mátyási fordításában Goldoni olasz szerző vígjátékát a
Gavallér és Dáma címen (leltári szám: Quart. Hung. 135)
Ezt a művet Kelemen Lászlóék az első Magyar Játékszínházban előadták 1794-ben
Budán. Sajnos néha erről
megfeledkeznek a költővel
foglalkozó kutatók.
* Levelestár őrzi néhány darab levelet, pl. Széchényi Ferenc, Fáy András, Csokonai)
A 2005-ös Mátyási emlékév előadásai között Székely
Gábor művészettörténész
előadása Mátyási és Ferenczy
István szobrász kapcsolatáról
a meglepetés erejével hatott.

Attila hun király tulajdona
is lehetett egyes vélemények
szerint. Ezek Bécsbe kerültek, a birodalom központjába,
máig ott őrzik a Kunsthistorisches Múzeumban.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szakmai lapja
a DOROMB közölte Nagy
Krisztina kutatási eredményét a Mátyási mellszoborról,
s az alkotó és a költő levele-

Mátyási József Nemzeti Múzeumban őrzött márvány
mellszobra és az egykori kecskeméti háza helyén álló
épületen látható, őt ábrázoló dombormű
szintén jelentős.
Talán néhány honfitársam
emlékezik arra, hogy Szily
Kálmán (Izsák 1838 – Bp.
1924.) műegyetemi tanár
akadémiai főtitkári tisztséget töltött be 1886-tól, majd
főkönyvtáros volt 1824-ben
bekövetkezett haláláig. Több
műszaki és nyelvészeti folyóiratot alapított.
Mátyási József kiadatlan verseiből válogatott Herpai Péter
irodalmár (MTAK RUI. 4 r 44
és 48/VIII. számon leltározott
kb. 70 darabot.
A Magyar Irodalmi Történeti
Társaság (MIT) Budapesten
2003-ban ezeket egy kötetté
szerkesztette, Kovács Sándor
Iván professzor közreműködésével. A kötet címe Viskói
uradalom, vagyis a házam
Kecskeméten. A mai Rákóczi

úton emléktábla őrzi egykori
lakóháza helyét.
A Magyar Nemzeti Levéltár
Bács-Kiskun Megyei Levéltára (MNL BKML) XIV. 26 sz.
alatt őriz Mátyási anyagot:
* Ladányi Gergely kecskeméti főbíróhoz írt köszönőlevél
(4 oldal)
* Delavoux francia szerző,
Mezei Éjszakák című 10 részes művét fordította le ujjgyakorlatnak szánva
A Kecskeméti Református
Egyház Levéltára őrzi Mátyási végrendeletét (1837.),
továbbá kiadott verseinek
kéziratos változatát keményfedeles kötésben. (Kalászkaparék)
Az izsák református egyház
protokollumában Mátyási
latinul írt köszöntő verssel
üdvözli disztihonban a fel-

épült új templomot 1795-ben.
Fordítása folyamatban van.
A Kiskunhalasi Thorma János Múzeum adattára 3660-as
leltári számon őrzi Gózon Imre
énekeskönyvét. Vorák József
egykori kutató tudományos
módszerekkel feltárta ennek
egy részletét, benne Mátyási
József 1807-es. országgyűlési
versének leírását (ismeretlen
írás). Kapcsolatai révén a sárospataki könyvtárban, illetve
az OSZK-ban talált összevethető kéziratokra. A Napóleoni
háborúk idejére vezet a költő.
I. Ferenc német–római császár
és magyar király (1792-1835)
országgyűlést hívott össze a
magyar rendek unszolására
Budán.
Mátyási ezt az alexandriusokban írt kritikai művét
nem szánta kiadásra, mégis
három helyen megmaradt
másolatokban. Bírálja a mágnások (főurak, főpapok és a
megyei vezetők) udvar iránti
hűségét. Máig érvényesen
megfogalmazza a vezetőréteg
megalkuvását, pénzimádatát,
korrupcióját, bibliai és klasszikus irodalmi részletekkel
fűszerezve.
„Hunnia! Megbántott
Anyánk!
Míg veled kezet fogott
Thenis! – addig szent földeden
a varázslás nem fogott…”
(Thennis a viszály istennője.)
Mesznéder Klára

MEGEMLÉKEZÉS
Hajma Krisztián
halálának 1. évfordulójára
„Állunk némán a sírod felett,
Őrizzük fájón emlékedet!”

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS

Széchényi Ferenc gróf (meghalt: 1820.) nagy adománya a
haza javára, lehetővé tette a
Magyar Nemzeti Múzeum és
Könyvtár létrehozását a XIX.
század elején.
Mátyási levelezéseiből tudjuk, a grófnak és könyvtárának ajánlotta fel egyes műveit
és édesapja hagyatékát. Országos Széchenyi Könyvtár
(OSZK), ma a Budavári Palota
F. épületében működik, modern technikák alkalmazásával. A kézirattár s levelestár
több Mátyási dokumentumot
őriz.

zését is. A Mátyási márvány
mellszobor a helyi és országos kutatók számára eddig
teljesen ismeretlen volt. Ma
a Nemzeti Galéria leltárában
van leltározásban, illetve
ideiglenes kiállításon a Felvidéken, Rimaszombatban.
Egy Ferenczy (1792-1856)
kiállításra adták kölcsön.
Az MTA 1830-ban nyitotta
meg kapuit a tudomány emberei számára, egyik Teleky
utód, gróf. Teleky József az
első elnök felajánlotta a család
30.000 darabos könyvtárát. A
nagy gyűjtemény kézirattára

Szilágyiné Mezei Klára
földrajz-rajz szakos tanárnő, volt izsáki lakos
halálának 1. éves évfordulóján emlékezünk!
„Adhat az Isten márványból palotát,
de nem adhat kétszer
szeretett drága Édesanyát!”
Szeretettel: Édesanyád és családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Egy szál virág, egy szál gyertyaláng,
egy fénykép, amin mosolyogsz ránk.
Emléked örökké itt van velünk,
amíg élünk Te is élsz velünk.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Juhász Sándorné Nagy Ilona
26. évfordulóján

Szerettei

10. oldal
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Tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Izsáki
Okmányiroda 2015. szeptember 23-tól, mint Izsáki Kormányablak új helyen, Izsák, Kossuth tér 8. szám alatt (a
piactéren, a régi KHT. irodában), új ügyfélfogadási időben
várja ügyfeleit.
Az okmányirodában a költözés ideje alatt
2015. szeptember 18-án pénteken,
2015. szeptember 21-én hétfőn
és 2015. szeptember 22-én kedden
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL!
Az Izsáki Kormányablak ügyfélfogadási rendje
2015. szeptember 23-tól:
Hétfő:
07:00-17:00
Kedd:
08:00-12:00
Szerda:
08:00-12:00
Csütörtökön:
08:00-18:00
Péntek:
08:00-12:00
Turánné Török Ágnes sk.
Kiskőrösi Járási Hivatal vezetője

2015. SZEPTEMBER 22-ÉN NYÍLIK
AZ IZSÁKI KORMÁNYABLAK!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Izsáki Okmányiroda 2015. szeptember 22-től új szervezeti formában,
a Kiskőrösi Járási Hivatal Izsáki Kormányablakaként fog
működni.
AZ IZSÁKI KORMÁNYABLAK HIVATALOS
MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
A KÖVETKEZŐ:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskőrösi Járási Hivatala
Kormányablak és Okmányirodai Osztály
Izsáki Kormányablak
6070 Izsák, Kossuth tér 8.
Pf.: 51.
E-mail: kormanyablak.izsak@bacsjaras.gov.hu
Telefonos elérhetőségek:
- gépjármű ügyintézés: 76/795-551
- személyi okmány, EVIG ügyintézés: 76/795-746
- kormányablakban intézhető okmányirodán kívüli
ügyek: 76/795-550
		
Az Izsáki Kormányablak ügyfélfogadási rendje 2015. szeptember 23-tól:
Hétfő: 		
07:00-17:00
Kedd: 		
08:00-12:00
Szerda:
08:00-12:00
Csütörtök:
08:00-18:00
Péntek:
08:00-12:00
Turánné Török Ágnes sk.
Kiskőrösi Járási Hivatal vezetője

Színházi esték
2015. október 10. 18 órakor
a Művelődési Házban
A Soltszentimrei Csonka Színkör
bemutatja
A Miniszter félrelép
című darabot.
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel vár
a Tegyünk Izsákért Egyesület!
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Panaszkodás helyett

2015. szeptember 21-27. között kerül megrendezésre az
ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL HETE. A nemzetközi
kampányhét legfontosabb
célja, hogy minél szélesebb
nyilvánosságot teremtsen
az állampolgári cselekvések
lehetőségének, erejének, általában a civil részvételnek.
Ez az egyik legnagyobb civil
eseménysorozat, amelyen
több száz szervezet és intézmény, helyi, kistérségi, megyei
esemény hívja fel a figyelmet
az állampolgári részvétel és a
helyi cselekvés fontosságára.
Nincs kétségem, hogy ez a
hír sem fogja felvillanyozni
különösképpen az Izsáki Hírek olvasóit. A politikával és
a közélettel szembeni elidegenedésről már többször olvashattunk havilapunk hasábjai,
legutóbb a februári számban.
A visszajelzések is azt mutatják, az emberek tényleg azt
gondolják nincs befolyásuk a
dolgok menetére és meg sem
próbálnak megoldást keresni.
Az „úgysem tehetünk ellene
semmit…” vélekedés, párosulva letargikus kisugárzással
elég általános. A közbeszédben is csak a kritizálásig futja
az állampolgári aktivitás.
Abban közös az egyetértés,
hogy nem mennek jól a dolgok nagypolitikában, de nem
érezzük jól magunkat saját világunkban sem. A külső világ
sajnos pontosan olyan, mint
a belső világunk, és fordítva
a belső világunk nem jobb,
mint a sokat szidott külső
világ. Várjuk, hogy kívülről
szeressenek minket, de mintha képtelenek lennénk arra,
hogy akár egymást szeressük.
Ezek után mégis mitől, vagy
kitől remélhetnénk életünk
jobbra fordulását?
Mintha nem hinnénk a saját
szemünknek sem! Huszonöt
évvel a rendszerváltás után
is azt mondhatjuk, érdemben
nem történt semmi olyan
változás, ami életünket a jó
irány felé mozdította volna.
Ugyanakkor magunkban és
másokban gyakran azt tapasztaljuk, hogy a többség igenis
a jót szeretné választani, de

valami, vagy valaki közbeszól,
akadályoz. És mi ebbe belenyugszunk! Hasonló a helyzet
a közösségekkel is. Egyáltalán
nem tarunk ott, hogy az emberek egymás iránti empátiával
és nyitottsággal működjenek együtt, holott minden
ember vágyik a társakra,
baráti közösségekre, és sok
minden feladatot ellátna, ha
a külső világban tapasztalná,
hogy becsülik, megszólítják
és számítanak rá. Keressük a
közösséget, de valami mindig
elterel bennünket. Valószínű,
azért nyugszunk bele ebbe,
mert nem gondolkodunk elég
világosan: nem a világnak kell
formálni bennünket, hanem
nekünk kell formálni a világunkat! Legelőször is azzal,
hogy elfogadjuk, ez lehet a
változás útja!
A fent említett februári cikkben, a közvetlen demokrácia modelljének példájaként
említett abai megoldás sem
azért eredményes, mert ott
különb emberek élnének,
mint nálunk. Ott is vannak örök ellenkezők, hibákat
hangoztatók és aktivitásuk
sem jobb. A különbség az,
hogy tíz évvel ezelőtt, széles
összefogással, a településnek
egy olyan jövőképét vázolták fel, amellyel a lakosság
nagy része, nemcsak hogy
egyetértett, hanem személyes
felelősséget is vállalt érte. Ki
tevőlegesen, ki támogatólag.
Természetesen elképzeléseik
sem egyik pillanatról a másikra valósultak meg, hanem
olyan munkában, amelyet
minden résztvevő magáénak
érzett. A legszebb az, hogy
összefogás eredményeképp,
a megvalósításhoz szükséges
pénzügyi források is egyre
inkább megjelentek. Mára elmondható, hogy az időközben
városi rangot kapott település
nemcsak fejlődik, de a lakosainak száma is növekedik és a
kistérség centrumává vált.
Pozitív példák vannak, és
nemcsak Abán. Talán nálunk
is tehetnénk egy kísérletet,
hogyan lehetne az állampolgári aktivitást növelni. A kampányhét kapcsán, nemcsak a

civil szervezetekben, hanem
a saját családunkban, vagy a
baráti körben feltehetnénk
magunknak néhány kérdést,
amely megmutatja hányadán
is állunk valójában:
– tényleg ennyire fontos lenne
a saját véleményem következetes képviselete?
– miben tudnék én hozzájárulni a környezetem hangulatának javításhoz?
– mi segítené elő, hogy aktívabban vegyek részt a közösségi megmozdulásokban?
– milyen, a lakóhelyet érintő
kérdésekre, lehetnék befolyással?
– mi kellene ahhoz, hogy
bátrabban kifejezhessem a
véleményemet?
– vajon elég megbízhatónak
tartanak az emberek?
– vajon kellő figyelemmel
vagyok-e mások véleményére,
törekvéseire?
– mennyire befolyásolnak az
előítéletek?
– életvitelemet lehet-e jó példaként említeni?
– képes vagyok-e önzetlenül
segíteni?
– miért nem hiszem el, hogy
mások is hasonlóképpen gondolkodhatnak?
– önkritikám is olyan szigorú,
mint a kritikám?
Nyílt vitára invitálok mindenkit, akinek a témában van
valami hozzászólása, mondanivalója. Az Izsáki Hírek
helyet ad minden véleménynek, amely elősegíti az érdemi
párbeszédet közös dolgaink
vitelében. Facebook felhasználók az Izsáki Civil Kerekasztal „Ismerjük meg egymás
véleményét” eseményoldalán
is közzétehetik véleményeiket,
de e-mailben is megírhatják az
izsaki.ck@gmail.com címre.
A nyílt vita eredményeképp
akár eljuthatunk oda is, hogy
kialakuljon egy tartalmas
párbeszéd, amely elősegítheti,
hogy szűkebb pátriánkat még
élhetőbbé tegyük!
”Ha abban hiszel, hogy menni
fog, lehetőségeket fogsz látni,
ha abban, hogy nem, akadályokat!” (Wayne Dier)
Izsák, 2015. szeptember 13.
Faragó Gábor

XIII. Izsáki Motoros Találkozó
Szeptember 27. vasárnap

10 órától: Gyülekező.
11 órától: Vetélkedők.
12 órától: Ebéd.
13 órától: Motor szépségverseny, hangverseny, lassúsági verseny, lufidurrantás,
„Ki jött a legmesszebbről” - közben rockzene!
14 órától: Eredményhirdetés.
15 órakor: A motoros felvonulás indítása: Izsák-Páhi-Ágasegyháza-Izsák (kb.
16:30-g tart a felvonulás).
A felvonulás után utcabál!
A hagyományokhoz híven mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
Bővebb információ: 06-30-246-8112, 06-20-974-2877, 06-30-988-5951
A programok helyszíne a VASÚTÁLLOMÁS melletti terület!

IZSÁKI Hírek

12. oldal

2015. szeptember 17.

ÜGYELETEK
A háziorvosok ügyeleti elérhetősége
Hétfő: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Kedd: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes
Szerda: 12-16 óráig Dr. Bíró Sándor
Csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Péntek: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor
Tel.: 06-20-962-4594
A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől – csütörtökig: 16 órától
Pénteken: 13 órától
Szombat-vasárnap: 0-24 óráig
Az ügyeleti irányítás KUNSZENTMIKLÓSRÓL történik.
Telefon: 76/351-222
A KISKŐRÖS, Kossuth Lajos u. 6. szám alatti ügyeletről is
kérhető ellátás. Telefon: 78/311-260
AZ ÜGYELETES SZEMÉLYGÉPKOCSI TELEFONSZÁMA:
06-30-507 5319
Az ügyelet Szabadszálláson az eddigi helyen, asszisztens nélkül működik, hívás esetén várni kell az orvosra.
Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

Tisztelt Izsákiak!
Október 15-én 17 órakor
képviselői fogadóórát tartok
a Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!

Tetézi Attila

Kedves Nézőink!

Mint azt az önkormányzati hírekben is olvashatják, a Kormányablak
helyigénye miatt az ITV Stúdió új
helyre költözik. Az átköltözés és
átszerelés szeptember 22-én kezdődik és körülbelül egy hónapot vesz
igénybe. Ez idő alatt szerkesztett
adások és képviselő-testületi ülés
közvetítések nem lesznek. A képújság szolgáltatás is szünetelni fog,
ám előfordulhat, hogy az átszerelés
egy pontja után ez már üzemelni fog
előbb is, mint október vége. Megértésüket kérjük és köszönjük.

ITV

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák, Dózsa téren 50m2 üzlethelyiség kiadó. Kettő bejárattal, kettő
mellékhelyiséggel, szükség esetén
leválasztható kettő kisebb üzletre
vagy irodára. Tel.: 06/20-453-6344

Temetkezés
Jóindulat Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
az izsáki alsó és felső katolikus
temetők üzemeltetője
Irodáink:
Izsák, Kecskeméti u 3. H-P: 8-12
Kecskemét, Nyíri u 4. H-P: 8-15
Ügyelet éjjel – nappal!
Molnár László: 06/20/311-3572
Nagyné Emike: 06/30/963-9222

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Megyesi Bence (anyja neve: Bálint Anikó), Patai
Renátó Ottó (anyja neve: Patai Klaudia), Látó Rikárdó (anyja
neve: Csányi Erika)
Házasságkötés: Kárász Illés – Krasznai Szilvia, Tóth Tamás
– Dezső Márta, Fábián Ferenc – Bakó Csilla, Látó Zsolt – Csányi
Erika, Kocsár Dániel – Varga Zsófia, Andorka Ákos – Bozóki
Viola
Meghaltak: Kuti Istvánné sz.: Bogáromi Mária – 66 éves – Izsák,
Pacsirta u. 12., Kövesdi Péter – 77 éves – Izsák, Fenyő u. 10, Benda
Józsefné sz.: Horváth Katalin – 68 éves –
Czédli János – 81 éves – Izsák, Kossuth Lajos u. 83., Varga Istvánné sz.: Szálas Mária – 91 éves – Izsák, Bajcsy – Zsilinszky u.
14., Horváth Jenőné sz.: Pintér Mária – 84 éves – volt izsáki lakos,
Körmendi László – 80 éves – Izsák, Gedeon dűlő tanya 85., Urbán
László, György – 72 éves – Izsák, Széktói u. 36., Vadász László
– 55 éves – Izsák, Tessedik Sámuel u. 11., Kurucz Károly – 69 éves
– Izsák, Zrínyi u. 26., Iván József Zoltán – 59 éves – Izsák, Bihari u.
23., Boros Ferencné sz.: Maixner Aranka – 86 éves – Izsák, Mező
u. 33., Csontos Ferenc – 74 éves – Izsák, Katona József u. 26.
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