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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Borbarátok találkoztak

Néptáncos félévzáró

Épül az új iskola

Nagy sikert aratott
az Irodalmi Kávéház 

Az izsáki Kostka László 
Borbarát Klub rendsze-
resen szervez borkós-
tolókat és boresteket a 
kulturált borfogyasz-
tás, valamint a szőlő-
termesztés és a borászat 
tradícióinak bemutatása 
és népszerűsítése, to-
vábbá a bort termelő 

és fogyasztó emberek 
egymásra találása ér-
dekében. A  február 4-
én, a Vino étteremben 
szervezett borestjük 
alkalmával, a menüsor 
adta kulináris élvezetek 
mellett, a Ménes-Arad 
hegyalja borvidék Balla 
Géza pincészete mutat-

Balla Tamás a Ménes-Arad hegyalja borait hozta 
el Izsákra

Az építési munkálatok a jobb idő beköszöntével ismét ütemesen haladnak. A 
főépület Kossuth és Gorkij utcai homlokzatának falazása is megkezdődött, s a 
még hátralévő betonelemek készítése is folytatódik.

kozott be. A pincészetet 
és a borestre hozott bor-
kínálatot Balla Tamás, 
Balla Géza fia mutatta 
be. A fiatal borász lel-
kesen adta tovább Dr. 
Csávossy György erdélyi 
költő, borász szavait, 
miszerint a „a bor a lel-
ket az ajkak küszöbére 
emeli…”, hogy a ménesi 
bor „… szikrát ad a sze-
relemnek, szárnyat a 
gondolatoknak, kandal-
lótüzet a barátságnak”.
A borest házigazdája, 

Birkás Zoltán elégedet-
ten nyugtázta, hogy a 
gyertyafényes vacsora, 
az ízletes fogások és az 
eredeti értékeket hor-
dozó borász szakem-
ber, méltó hangulatot 
teremtettek a kellemes 
estéhez, és egy igazi, 
(bor)baráti beszélge-
téshez.

-faragó-

Február 10-én a Mű-
velődési Házban zsú-
folásig telt ház előtt 
adtak számot ifjú nép-
táncosaink az elmúlt 

fél  évben tanultak-
ról. A talpalávalót a 
Suttyomba zenekar 
szolgáltatta a bemuta-
tóhoz. A közönség nagy 

tapssal jutalmazta a 
produkciókat. Az est 
a Vino étteremben va-
csorával és táncházzal 
folytatódott.

A Magyar Kultúra 
Napja alkalmából „Az 
én versem - Irodalmi 
Kávéház” címmel iro-
dalmi estre hívtuk az 
irodalom és a kultúra 
izsáki barátait. A janu-
ár 20-án megrendezett 
program a kezdemé-
nyezők várakozásait is 
meghaladó, igen nagy 
érdeklődés mellett zaj-
lott. A program létreho-
zása egy beszélgetésből 
indult, ahol dr. Bozóky 
Imréné vetette föl, hogy 
érdemes lenne olyan 
a lkalmat  rendezni , 
ahol az arra vállalko-
zók elmondanák egy-
egy kedves versüket, 
vagy prózarészletüket. 
Tetézi Attila művelő-
désiház-igazgató ennek 
ideális időpontjául a 
Magyar Kultúra Napját 
ajánlotta, míg magam 
az általam már régóta 
tervezgetett irodalmi 
kávéházi forma ajánlá-
sával toldottam meg az 
elgondolást. Az alap-
ötlet részleteit tovább 
formálva született meg 
végül a terem berende-
zése,  – az 1920-as évek 

kávéházi hangulatát 
megidéző - díszlete (Var-
ga István, Varga István-
né, dr. Bozóky Imre, dr. 
Bozóky Imréné, Tetézi 
Attila kivitelezésében), 
s mindaz, ami végül 
január 20-án egy formá-
jában és tartalmában 
is színvonalas estben 
öltött testet. A rende-
zők - Tegyünk Izsákért 
Egyesület, Táncsics Mi-
hály Művelődési Ház, s 
a vendéglátást biztosító 
Vino étterem – képvi-
selői jól eső zavarral 
vették tudomásul, hogy 
majdnem kevés lett az 
előkészített hely, annyi-
an érkeztek a kávéház-
ba. Mivel a Magyar Kul-
túra Napja a Himnusz 
születésnapja is, az est 
nyitányaként K. Szabó 
Benedek aranykoszo-
rús versmondó nemzeti 
imánkat mondta el.
A mintegy száz részt-

vevő közül huszonhatan 
vállalkoztak arra, hogy 
előadják kedves versü-
ket, illetve prózarész-
letüket. A programot 
külön színesítette, hogy 
Magyar Gyuláné helyi 

költőnk és Kovács Ist-
ván József kecskeméti 
költő, saját verseket 
adtak elő. A hallgató-
ság elismerő tapsokkal 
honorálta mindenki 
előadását. A rendezők 
kávéval, kapucsínóval, 
teával és süteménnyel 
vendégelték meg az est 
közreműködőit és ven-
dégeit. A program szín-
vonalát, hangulatát jól 
mutatja, hogy – amint 
azt többen elmondták 
- senkinek sem tűnt fel, 
hogy valójában jó két 
órán át sorjáztak a ver-
sek, a prózarészletek. 
Jó társaságban gyorsan 
múlik az idő – tartja a 
mondás - itt röpült. Ki-
emelkedő pillanatok so-
rának lehettünk tanúi, 
de talán a legmeghatóbb 
az volt, amikor az egyik 
közreműködő hölgy, sok 
évtizednyi házassággal 
a hátuk mögött, férje 
felé fordulva szavalta 
Ady Endre örök sorait: 
„Már vénülő kezemmel 
/ Fogom meg a kezedet, / 
Már vénülő szememmel 
/ Őrizem a szemedet.”
Folytatás a 3. oldalon.
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A falugazdász 
tájékoztatója

A Nitrát jelentés beküldése 
elektronikus úton, 2017.ja-
nuár 1. és március  31 között 
lehetséges.
A nitrátérzékeny területen 

valamennyi mezőgazdasági 
tevékenységet folytatóra, to-
vábbá az adatszolgáltatás és 
nyilvántartás tekintetében 
nitrátérzékeny területen kívül 
a külön jogszabály szerinti 
magánszemélyek háztartási 
igényeit meghaladó mértékben 
állattartás végző természetes 
és jogi személyre, illetve jogi 
személyiséggel nem rendel-
kező gazdasági társaságra 
vonatkozik. Magánszemélyek 
háztartási igényeit meghaladó 
mértékben állattartással (ba-
romfi esetében 3 számosállat, 
vegyes állattartás esetében 5 
számosállat) foglalkozónak 
az 59/2008. (IV. 29.) FVM 
rendelet szerinti kell adatot 
szolgáltatni. A Gazdálkodási 
Napló folyamatos vezetése a 
fenti tevékenységet végzőknek 
kötelező. Műtrágyát talajvizs-
gálatra alapozottan lehet ki-
juttatni. Izsák és Ágasegyháza 
egésze nitrátos terület.

A Gazdálkodási napló elekt-
ronikus beküldési határideje 
2017. március 1.
Az alábbi támogatást kérők-

nek kell a naplót benyújtani:
* Európai Mezőgazdasági Vi-

dékfejlesztési Alapból nyújtott 
agrár-környezetgazdálkodási 
támogatások igénybevéte-
lének részletes feltételeiről 
szóló 61/2009. (V. 14.) FVM 
rendelet alapján a környezet-
védelmi célú gyeptelepítési 
célprogram
* agrár-környezetgazdálko-

dási kifizetés (AKG)
* ökológiai gazdálkodás tá-

mogatás
* NATURA 2000 mezőgaz-

dasági területeknek nyújtott 
kompenzációs kifizetések
* kompenzációs kifizetések a 

Természeti Hátránnyal Érin-
tett Területeken (régi KAT)
* élőhelyfejlesztési célú nem 

termelő beruházások
* vízvédelmi célú nem ter-

melő beruházások: vízvédelmi 
és vizes élőhely létrehozása, 
fejlesztése 
Bővebb információ kérhető 

Mikus Anikó falugazdásznál!

Tisztelt 
izsáki adózók!

Pályázati felhívás
A Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért, 

pályázatot hirdet 3. osztályos tanulócsoportok 
részére. 
A pályázat célja a gyerekek környezeti nevelésé-

nek fejlesztése és az egészséges életmódra nevelés 
erdei iskola keretében, valamint a tanulói élet-
közösségek fejlesztése és tanulóink önállóságra 
való nevelése.
A pályázatok beadási határideje: 2017. március 1.
Egy tanulócsoport csak egy pályázatot adhat 

be.
Pályázati feltételek: 
- szakmailag megfelelő és ellenőrizhető prog-

ram,
- kirándulási terv,
- 2016/17-es tanévben történő megvalósítás,
- a pályázati munka kiadási költségkalkulációja 

(részletes költségvetés)

Pályázati cím: Tanítók Alapítványa az Izsáki Isko-
láért Kuratóriuma, 6070 Izsák, Kossuth L. u. 39.

Köszönjük, ha adójuk 1%-
ával támogatják iskolánk 
alapítványát céljai elérésében, 
többek közt abban, hogy elő-
segítsük a tanulói életközös-
ségek kialakítását, fejlesztését 
és az általános iskolai tanulók 
önállóságra való nevelését.
Alapítványunk feladatköre 

kibővült, lehetőségünk van 
arra, hogy 1-8. osztályig támo-
gassuk rászoruló tanulóinkat, 
közösségeinket.
A kedvezményezett adószá-

ma: 18354311-1- 0 3
 A kedvezményezett neve: 
TANÍTÓK ALAPÍTVÁNYA 

AZ IZSÁKI ISKOLÁÉRT

ICK újratöltve…

Kérjük, adója 1%-ával támogasson izsáki civil szervezeteket!
                            SZERVEZET ADÓSZÁM

Feltámadunk Alapítvány 18351545-1-03
Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete 18364107-1-03
Izsákért Közalapítvány 18351851-1-03
Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület 18360701-1-03
Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány 18350180-1-03
Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért Alapítvány 18354311-1-03
Tegyünk Izsákért Egyesület 18369535-1-03

https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2017                          ICKinfo

Az Izsáki Civil Kerekasztal-
nak (ICK) az elmúlt négy év 
során sikerült kialakítania a 
lokálpatrióta együttműködés 
gyakorlatát, így a továbbiak-
ban már a kapcsolatok elmé-
lyítése és az együttműködés 
szélesítése a legfőbb feladat. 
Ennek az egyik eszköze, a 
lehetőleg minél több szék-
foglaló részvételével meg-
tartandó, évfordulós ülés. A 
mostani, 2017. január 27-én 
megtartott negyedik évfordu-
lós ülés abban is különbözött 
a korábbiaktól, hogy ezen a 
város önkormányzata egy 
állófogadás keretében fejezte 
ki köszönetét és elismerését 
mindazoknak a lokálpatrió-
táknak, akik aktívan működ-
tek közre a város életében 
jelentős rendezvények meg-
valósításában. Ezzel a gesz-
tussal azt is lehetővé tették, 
hogy a résztvevők oldottabb, 
kötetlenebb formában tudták 
megbeszélni az előttük álló 
tennivalókat.
A helyi közélet szervezésében, 

a helyi kultúra ápolásában 
meghatározó szerepe van a 

közösségi összefogásnak, a 
civil és egyházi szervezetek 
közösségépítő tevékenységé-
nek. A civil szervezetek fon-
tos szerepet töltenek be egy 
fejlett társadalom életében, 
olyan feladatokat vállalnak 
fel, melyeket sem önkormány-
zati szereplők, sem gazdasági 
szervezetek nem képesek vagy 
nem szándékoznak ellátni. 
A civil aktivitás szintje arra 
is utal, hogy az adott terület 
lakossága milyen mértékben 
kívánja befolyásolni saját élet-
körülményeinek alakulását, 
közvetlen környezetének fej-
lődését. A városunkban meg-
valósuló programok esetében 
az ICK szerepe a háttérmun-
ka és a katalizátorszerep, 
míg az érdemi munkát a civil 
szervezetek, az önkéntesek és 
a vállalkozások végzik.
Ezért sem kérdés, hogy van-e 

értelme közösségi munkát vé-
gezni, még akkor is, amikor az 
emberek ennyire közönyösek! 
Az izsáki civil szervezetek 
és lokálpatrióta önkéntesek, 
valamint a közösségi prog-
ramokat támogató vállalko-

zások tevékenysége valódi 
példái annak, hogy miként 
lehet, aktív közreműködéssel 
egy jó közösségi életet megte-
remteni. (Az örökös panasz-
kodással, bűnbakkereséssel 
és a hiányosságok állandó 
hangoztatásával sosem lehet 
az életünket jobbá tenni!) 
Ezért van hatalmas jelentő-
sége a legapróbb közösségi 
kezdeményezésnek is. Ezért 
megbecsülés és elismerés jár 
mindazoknak, akik ilyen ren-
dezvények megszervezésében, 
megrendezésében, előkészí-
tésében és lebonyolításában 
szerepet vállalnak, valamint 
azoknak is, aki részt vesznek 
ezeken az alkalmakon, hiszen 
nélkülük a programok sem 
tudnak megvalósulni és nél-
külük nem teljes a közösségi 
életünk sem.
Az ICK továbbra is a székfog-

lalók számára bemutatkozási 
lehetőség, a tapasztalatcsere 
és az együttműködés terepe, 
és programjaik közreadásának 
eszköze. Az ICK honlapján 
(ick.izsak.hu) tesszük közzé 
a székfoglalók elérhetőségeit 
és a tervezett programokat. 
Az izsáki rendezvények Fa-
cebook-oldalán (facebook.
com/Izsaki.Civil.Forum/) túl, 
új elemként, a régiós VIRA-
MAGAZIN (vira.hu) szolgál 
egyrészt programajánlóként 
és másrészt pedig a közérdek-
lődésre számot tartó esemé-
nyekről szóló hírforrásként.
Kérjük Izsák lakosságát, 

használják ki az ICK nyújtotta 
informálódási lehetőségeket, 
támogassák a székfoglalók 
törekvéseit, vegyenek részt az 
általuk szervezett rendezvé-
nyeken és aktív jelenlétükkel, 
visszajelzéseikkel segítség a 
munkájukat! 

Faragó Gábor 
ICK koordinátor
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...akik jelen voltak a január 20-ai irodalmi 

esten, mindannyian egyetértenek abban, 
hogy páratlanul szép és bensőséges ala-
kalom formálódott egy jó ötlet nyomán. 
Gyerek, fiatal, középkorú és idősebb ember 

érezhetett rá arra, hogy az irodalom, a költészet milyen 
varázslatokra képes.
Gondolom, azt azok is tudják, akik különösebben nem 

kedvelői a verseknek, az irodalomnak, hogy ezek olyan 
értékeket hordoznak és adnak át, amelyek az élet maga-
sabb minőségébe engednek bepillantást. Már azoknak, 
akik hajlandók „bepillantani”. Sok példát láttam már arra, 
hogy valójában egy lökés, valamiféle alkalom kell csupán 
ahhoz, hogy valaki ráeszméljen, bizony neki is sokat tud 
adni egy-egy vers, vagy prózai alkotás. Megfelelő alkalom 
lehet ehhez akár az olyan kezdeményezés is, mint amilyen 
a január 20-ai est volt.
Gondolom, a szép élmények hatására lesznek olyanok, akik 

most még a hallgatóság soraiban ültek, ám jövőre már ők is 
elmondják a maguk kedvencét. Nyilván többeket az tartott 
vissza a megnyilatkozástól, hogy úgy érezték, nem tudnák 
megfelelő módon előadni választott művüket. Ők most 
meggyőződhettek arról, hogy kivétel nélkül mindenki, még 
azok is, akik ez alkalomból próbálkoztak először ilyesmivel, 
nagyszerű pillanatokat tudtak szerezni a hallgatóságnak. 
De nyugodtan kijelenthetjük, önmaguknak is. Voltak ka-
cagtató, megható, elgondolkodtató és fennkölt pillanatok. 
Melyik, melyik, az előadott művek tartalma szerint. Min-
denki tökéletesen át tudta adni választott darabja lényegét. 
Talán ez lehet az egyik legnagyobb tanulsága az estnek, 
hogy egy irodalmi alkotás tényleg varázslatos dolgokra 
képes, ha hagyjuk magunkra hatni. Ha nem állunk ellent, 
akkor még akár önmagunk korlátainak a ledöntésében is 
segíthet.
Gondolom, azzal is sokan egyetértenek, ha sikerül a ma-

gunk korlátait tágítani, az a mindennapjainkban is igen 
sokat adhat. Segíthet a valódi értékek megtalálásában. 
Ráébreszthet arra, nem biztos, hogy a fogyasztói társadalom 
diktálta szerzés bűvöletében lelhetjük meg életünk valódi 
értelmét, hiszen az csak ideig, óráig ad valamit, ráadásul 
sokszor legalább annyi fájdalmat és bajt okozva, mint 
amennyi örömöt. Kosztolányi Dezső Hajnali részegség című 
versének egy kis részlete, jól illusztrálja mivé válik mindaz, 
ami ma még oly fontosnak tűnik. Versekről (is) lévén szó a 
fenti gondolatokban, záruljanak most e sorok az ő üzeneté-
vel: „A ház is alszik, holtan és bután, / mint majd száz év 
után, / ha összeomlik, gyom virít alóla, / s nem sejti senki 
róla, / hogy otthonunk volt-e vagy állat óla.” ...

Folytatás az 1. oldalról.
A nagyszerű esten szerepet 

vállalók neveit nem csupán fel-
soroljuk, ha-
nem egy-egy 
fotóval meg 
is örökítjük 
fellépésüket. 
Így a közre-
működésért 
kapott em-
léklap mellé 
akár ezt az 

Nagy sikert aratott az Irodalmi Kávéház 

írást is odatehetik emlékül. 
Az ötletgazda, a szervezők, a 

rendezők köszönetet monda-
nak minden fellépőnek, részt-
vevőnek a nagyszerű estért, a 

páratlan élményért! Számomra 
külön is megtisztelő volt, hogy 
a bevezető köszöntőt én mond-
hattam!  

 Tetézi Lajos

Színházi Esték IzsákonMondhatnánk, hogy színházi 
nagyüzem van városunkban, 
hiszen február 11-én újabb - 
idén már a második - bemutató 
várta a színházkedvelő izsá-
kiakat a Művelődési Házban. 
(Január 14-én a tabdi társulat 
előadását láthatták, amelyről 
szintén tudósítunk lapunk-
ban.) Az Izsáki Színházi Esték 
sorozatban ezúttal a kecskemé-
ti Pótszék Társulat, a „Helyet 
az Ifjúságnak, avagy Zűrzavar 
a Mitrópában” című darabját 
mutatta be, nagy sikerrel.
Egy a múlt század ’30-as éve-

iben játszódó, igazi klasszikus, 
helyzet és jellemkomikummal 
teli komédiának tapsolhatott 
a szépszámú izsáki közönség. 
Az előadást Gulyás László, a 
társulat színésze és művészeti 
vezetője rendezte, aki maga is 
szerepel a darabban.

A Nyitrai Brigitta vezette 
színjátszó társulat 2012-ben 
alakult, s azóta rendszeresen 
fellépnek Kecskeméten. Ta-
valy turnéra indultak, hogy 
minél szélesebb körben meg-
ismerjék őket. Budapest, Hód-
mezővásárhely, Kiskunmajsa, 
Pestszentimre, Nyárlőrinc, 

Szentkirály után jutottak 
el Izsákra. Február 11-én 
először, de nem utoljára lát-
hatta őket az izsáki közönség, 
hiszen a tavaszi szezonban 
még egyszer találkozhatunk 
velük, április 8-án a Sylvia 
című darabjukat hozzák el 
Izsákra.

Tabdi színjátszópremier 
Izsákon

A Tabdi Amatőr Színjátszók január 14-én az Izsáki Színházi Esték 
sorozat keretében mutatták be új darabjukat. Az „Elvtárs, ez csak 
látszat” című zenés-táncos vígjátékot Pickard Tünde főrendező, a 
tabdi művelődési ház igazgatója írta és rendezte, aki maga is játszik 
a darabban. A tizenhárom tagú színjátszó csoport több mint tíz éves 
múltra tekinthet vissza. Minden évben új bemutatóval jelentkez-
nek. Tavaly „A kapitány” című előadásukkal vendégszerepeltek 
Izsákon. Akkor is, most is vastapsos sikert arattak.

Kapás Zoltánné és a 8. osztályosok

Árvai 
Istvánné

Balogh 
Pálné

Dr. Bozóky 
Imréné

Cseh 
Dorina

Csorba 
Mihály

Dudás 
Imréné

Faragó 
Gábor

Juhász 
Dávid

Juhász
Attila

Juhász 
Csenge

Juhász 
Lajos

Kamasz 
Andrásné

Kesikné Ho-
rogszegi Márta

Kovács 
István József

Krisztián 
Istvánné 

K. Szabó 
Benedek

Horváth
Szandra

 Magyar 
Gyuláné

Mezei 
Kristóf

 Némethné 
Murár Brigitta

Radics 
Ramóna

Tóth 
Klára 

Varga 
István

Zombori 
Lászlóné

Sörösné
Barna Csilla
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Magashegyi élmények szóban és 
képekben

Dedikált fotókkal köszönték meg a nagy érdeklődést a 
hegymászók

Sörös István meghívására 
két kiváló magyar hegymászó, 
Babcsán Gábor és Szendrő 
Szabolcs, tartott január 22-én 
diavetítéses élménybeszámo-
lót a Művelődési Házban. 
Babcsán Gábor extrém má-

szó, aki nemcsak műveli a 
hegymászást, hanem oktatja, 
s két könyvet is írt a sportág-
ról, a chilei Patagónia hegy-
csúcsainak meghódításáról 

beszélt előadásában. Ő eddig 
húsz expedíción vett részt, s 
teljesítményei elismeréseként 
2014-ben megkapta az „Év 
hegymászója” díjat. A magyar 
hegymászó válogatott tagja.
Szendrő Szabolcs hegymá-

szói életútjáról adott össze-
foglalót előadásában. Szendrő 
Szabolcs húsz éve ostromolja 
a csúcsokat. Igazi hegymá-
szó- és fotós legenda. Járt 

nyolcezer méter magasan, 
egyebek mellett a Himalá-
jában. A kezdetektől fogva 
fotózik útjain. Olyan ritka 
helyeken készítve képeket, 
melyeken más aligha készít-
hetne, hiszen nem egyszerű 
ezekre a pontokra eljutni. 
Lélegzetelállítóan szép fotóit 
kiállításokon és előadásainak 
illusztrációiként láthatják az 
érdeklődők. Sokan úgy isme-
rik, hogy féllábú hegymászó, 
ugyanis fiatal korában egy 
baleset következtében térd 
alatt elveszítette egyik lábát. 
Ez azonban egyáltalán nem 
akadályozza abban, hogy 
kedvenc sportágát művelje, 
sőt másokat is segítsen az 
expedíciók során.
Az előadást követően a szép 

számú hallgatóságból többen 
további kérdéseket is feltettek 
a hegymászóknak útjaikkal, 
s a sportággal kapcsolatosan, 
valamint elmondták, hogy 
csodálattal adóznak teljesít-
ményeik előtt. 

Végső búcsú 
Juhász Sándortól

Január 20-án családja, rokonai, 
barátai mellett tisztelőinek 
tömege búcsúzott az életének 
64.  évében elhunyt Juhász 
Sándortól, az Izsáki Házitészta 
Kft. alapító tulajdonosától. A 
búcsúszertartáson zsúfolásig 
megtelt a katolikus templom, 
ahol az elhunyt lelki üdvéért 
Talapka István apátplébános 
mutatott be szentmisét. A város 
nevében Mondok József polgár-
mester búcsúzott. 

TISZTELT GyÁSZoLó CSALÁD, BúCSúZóK!

Megrendülten állunk Juhász Sándor hamvai előtt. Nehéz 
elfogadni a megmásíthatatlan tényt, hogy Sándor nincs 
többé köztünk. Örökre búcsúznunk kell tőle. A búcsúzás 
akkor is nehéz, amikor van remény a közeli viszontlátásra, 
de sokkal nagyobb a teher, a fájdalom, ha tudjuk, hogy akitől 
búcsúzunk, azzal e világban már nem találkozunk többé.
Juhász Sándor személyében egy olyan embertől kell végső 

búcsút vennünk, aki segítője, támogatója volt Izsák tágabb 
közösségének is. E mellett vállalkozásuk, az Izsáki Házitész-
ta Kft., amelyet feleségével Ilonával hoztak létre gyakorlati-
lag a semmiből, - és amelyet gyermekeikkel, azok családjával 
tettek sikeressé, - egyik meghatározó gazdasági tényezője 
lett városunknak. Sok izsáki családnak adnak munkát, 
megélhetést. A maguk egyéni boldogulása mellett a náluk 
dolgozók boldogulását is szolgálják vállalásukkal. 
Sokszor beszélgettünk Sándorral azokról, az örömökről 

és gondokról, amelyek kísérték munkájukat azon az úton, 
amelyen haladva végül elérték mindazt, amit ma a Juhá-
szék tésztája jelent itthon és számos külföldi országban. 
Büszkék az eredményekre de mindig hozzáteszik, hogy 
az is nagyon fontos számukra, hogy mindezt Izsákon, és 
izsákiként érhették el.
Sándor támogatója volt a városi kezdeményezéseknek. 

Minden programban számíthattunk segítő közreműködé-
sére. Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub kiemelt támogatója a 
Házitészta Kft. A Tészta Majális lebonyolításában, anyagi 
finanszírozásában kiemelkedő szerepet vállaltak. A Sárfe-
hér Napokban is számíthattunk segítségükre, támogatá-
sukra. Ahogy egyéb közösségi, városi megmozdulásokban 
is ott találjuk őket a támogatók, segítők között.
Beszélgetéseinkből rendre kiderült, hogy bár nem itt 

született, Sándor igazi izsákivá vált. Számára a város 
boldogulása, szépülése legalább akkora öröm volt, mint a 
saját boldogulásuk. A kettőt együtt szemlélte és értékelte. 
Úgy magánemberként, mint polgármesterként, öröm az 
ilyen emberekkel együttműködni. Öröm és megtisztelte-
tés. Köszönöm, hogy e megtiszteltetésben részem lehetett! 
És azt, hogy talán kicsit a barátjának is mondhatom 
magam.
Sándor vadászott is. A munka fáradalmait e hobbi segí-

tett neki kipihenni. Több közös vadászat emléke él bennem. 
Ezen alkalmak adtak módot azokra a beszélgetésekre is, 
amelyekből megismerhettem, hogy milyen ember is volt 
ő valójában. Mindezeknek  örökre vége szakadt. Eljött 
a búcsú. Sándor elindult azon a végső vadászösvényen, 
amely már egy másik világ erdeibe visz. Oda, ahol csend 
és béke van, és ahol nincs betegség sem, amely oly nagyon 
meggyötörte őt élete utolsó szakaszában.
Nekünk itt maradnak az őt idéző emlékek. A közösségi és 

egyéni emlékek. Nehéz ilyenkor a gyászoló családtagoknak 
vigasztalót mondani. Talán az adhat némi enyhülést a 
bánatban, hogy Sándor egy tartalmas, szeretteinek és a 
város közösségének is hasznos pályát járt be. Ennek most 
vége szakadt, de emlékeinkben tovább őrizzük mindazt, 
amit ő jelentett nekünk. Sándor! Az izsákiak és az izsáki 
vadász társadalom nevében tisztelettel búcsúzom tőled. 
Nyugodj békében. Emlékezni fogunk rád!
Juhász Sándort a református temetőben helyezték örök 

nyugalomra. Sándor személyében a magunk, s lapunk 
barátjától, törekvéseink értőjétől és támogatójától búcsú-
zunk. Emlékét az Izsáki Hírek hasábjain is megőrizzük!

Nem illik
A mai napig rácsodálkozok a 

bibliai Eleázár történetére és 
arra a frappáns, tiszta beszédére 
midőn rá akarják bírni a hitének 
megtagadásával járó disznóhús 
evésre és titokban arra kérték, 
hogy ha nem is eszik belőle leg-
alább tegyen úgy, látszódjék úgy 
mintha enne. Az öreg Eleázár 
erre szelíd határozottsággal 
csak annyit válaszolt: „Nem illik 
a színlelés a mi életkorunkhoz. 
Sok ifjú ugyanis abban a hitben 
volna, hogy a kilencvenéves 
Eleázár a pogányok életére tért 
át és így tévútra vezetné őket az 
én színlelésem…” (ld. 2Mak 6.f 
közepétől). Bár a kilencvennek a 
felén kevéssel vagyok túl, mégis 
ugyanígy érzem magam, mikor 
ismerőseim országszerte kér-
dezik, mi van Izsákon, tényleg 
igaz, ami a médiában megje-
lenik, tényleg a város vezetője 
beszél az Interneten terjedő 
interjún. És talán kezdhetnék 
maszatolni, mellébeszélni, de 
vajon meddig lehet védeni a 
védhetetlent. Az elhangzott 
mondatokat hallva az elhíresült 
2006-os őszödi beszédhez ha-
sonló érzület lesz úrrá rajtunk, 
tényleg, ha valaki így beszél a 
városáról, a szeretteiről, akkor 
hogyan gondolkodik azokról, 
akik kevésbé állnak közel hoz-
zá. S legalább ilyen elkeserítő 
a megjelenő szerecsenmosdató 
„védelmi haderő”: de hát illegá-
lis felvétel volt, csalás az egész! 
Az, bizony az. Körülbelül úgy, 
mint focimeccsen a két durva 
fault után megadott gól az egyik 
és a másik félnek. 1-1 döntetlen, 
de ez már nem az a döntetlen, 
mint a 0-0. Pláne így. S azon 
folyik a polémia, vajon melyik 

durvaság volt a nagyobb. A 
vörösingesek és a gittegylet. Mi 
pedig itt állunk és hallgatjuk, 
hogyan próbálják meg bizony-
gatni: a másik a hunyó. Bevett 
módszer ez – értékek helyett 
nyájmorál – láthattunk ebből 
az elmúlt száz évben eleget, 
szenvedtünk is tőle eleget. Szó-
val Izsákon is megjelentek a 
mondokisták és az ellenzéknek 
kreált „iskolaellenesek” (tudják, 
akik nem szerettek tanulni 
– ez így elég viccesnek hang-
zik, talán érdemes lett volna 
még egy kis időt rászánnia a 
címkéző mesternek). Folyik az 
elhallgatás és a vállalhatatlant 
elfogadtatni akaró átértelmezés 
(ld. Balatonőszöd 2006), jönnek 
az újabb hírek, az embernek 
már nézni sincs kedve. Nincs 
új a nap alatt. De gondol valaki 
a „belgákra” (azokra, akik túl-
lépnek a nyájmorál egyszerű 
szabályain)? Akiknek elege 
van a sumákolásokból, a vállal-
hatatlan kimagyarázásából, a 
titkos felvételekből, a politikai 
inkorrektség jegyében védendő 
mutyikból. Mert itt nem csak 
kis gimnazista játékról van szó. 
Vajon mit mondunk majd az 
utánunk jövőknek? Ugyanazt 
a mantrát, amit oly sokszor 
hallottunk már: Tudod fiam, 
magasabb szempontból kell 
ezt nézni… Tudod, a háttérben 
titkos mozgatórugók vannak… 
Nagy átverés ez. Megpróbálni 
elfogadtatni a vállalhatatlant, 
átértelmezni az átértelmezhe-
tetlent. Bizony nagy átverés 
ez. Nincs magasabb szempont 
az emberségünknél, a másik 
ember és a családunk iránti 
tiszteletnél, ami nem megrende-

zett médiarendezvényeken vagy 
megírt szövegekben rejtezik, 
hanem belőlünk fakad. Az egész 
történetben, a felvételben a le-
gelkeserítőbb az a természetes-
ség, ahogyan elhangzik. Minden 
kényszer nélkül. Ahogy vagyok, 
aki vagyok. Egy szó sem esik a 
futóhomokot művelés alá vonó 
elődök munkájáról, Kosztka 
Lászlóról, az erdei orchideákról, 
a Kolon-tó madárvilágáról és 
még sorolhatnánk. Csak megy 
a szöveg, amit már réges-rég 
mindannyian jól ismerünk. A 
régi nóta, az itt ragadt „szocia-
lizmus” gondolatvilága, aminek 
vajmi kevés köze van a polgári 
értékekhez. Velünk élő törté-
nelem. Látott már ilyet a világ. 
Én nem szerettem anno ezt a 
világot – elsősorban azt nem 
szerettem, amivé az embereket 
tette. És egyáltalán nem aka-
rom, hogy újra ez legyen a módi. 
Az élet tisztelete mutatkozik 
meg abban, ahogyan egymásról 
beszélünk. Egy-egy hasonló 
„interjú” világlátásának kö-
vetkezményeit csak komoly 
családtámogatási összegekkel 
lehet egyensúlyba hozni.
„Nem illik a színlelés a mi 

korunkhoz.” Vannak helyzetek, 
amikor muszáj megszólalni. 
Magunk miatt és mindazok 
miatt, akikért felelősséggel 
tartozunk. Bár különbözőek 
vagyunk és különbözően gon-
dolkodunk (hatalmas ajándék), 
mégis kell lennie alapértékeink-
nek, amelyekben mindannyian 
egyetértünk. S ha még abban 
sem egyezünk, legalább tudhat-
juk mi az, ami miatt időnként 
összeegyeztethetetlen az állás-
pontunk.              Kutas Tibor
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Református múltunk 88.Katolicitás, katolicizmus 
és reformáció 2. rész

IKEM hírek
- Rendes évi közgyűlés: március 3-án, 16 órától, a református gyülekezeti házban.
- Március 18. (szombat), 16 óra: „Mennyei virágok – festett kazettás mennyezetű templomok 

a Kárpát-medencében” címmel tart vetítéssel egybekötött előadást Hegedűs Zoltán tanár 
úr. Helyszín: református gyülekezeti ház. Az előadások továbbra is ingyenesek. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Minden időben helyénvaló megfontolni a 
biblikus intést: „...illetlen dolog, hogy a tanít-
vány cserép vagy kő fedél alatt lakozzék, a mi 
TANÍTÓNK pedig deszka tető alatt tiszteltes-
sék!” Hogy ne önmagáért beszélő illetlenségek 
terhe alatt élje Isten népe a mai múlandóságát, 
szükséges a felfelé tekintő áldozatkészség és 
hála. Annak hódolva ezzel az igyekezetünkkel, 
Akitől mindenünk származik…

Folytatás az 1822. január 
4-i feljegyzésből:  „Mivel az 
Ekklézsiának mostani Grati-
ariuma az munkába vett újj 
épület miatt meg nem ma-
radhat, határoztatott: hogy az 
annak idejében elpusztíttatik, 
addig pedig, mivel annak 
tető fái és gerendái még más 
épületre használhatók, tétes-
sék közönségessé a lakosok 
között, hogy azok, ide értvén 
még a rajta való nádat is, 
vagy licitatio szerént a többet 
ígérőnek, vagy alkuszerént 
eladattatnak.
Gondolóra vétetvén még az 

Elöljáróság által az új Paro-
chiának, a fundus keskeny-
sége miatt, minden felülről 
tömött épületek közzé lejendő 
szoritódása, hogy (a mit a Jó 
Isten tőlünk kegyelmesen 
elforditson) az Ekklézsiának 
mostani tetemes költségei 
a történhető tűz és égés ál-
tal olly szorosságban, egy 
szempillantás alatt hamuba  
szedüljenek, határoztatott: 
hogy ha azt érnünk enged-
tetik, a tető cserép sindel alá 
vétessen. Midőn az Érdemes 
Elöljáróság magáról és a ma-
radékról is gondoskodna, 
Elöljáró Damásdi János ő 
kegyelme, a kinek már száma 
nélkül való és majd meghálál-
hatatlan szívességével élt az 
Ekklézsia régtől fogva, önként 
arra a kegyes és reá nézve 
mindenkor fen maradandó, 
a maradékra pedig igen nagy 
számú ajánlást tett: hogy a mi 
Templomunkat cserép sindel 
alá véteti tulajdon költségén, 

vagy mivel most éppen tető 
újjítás nélkül a Templom nem 
szűkölködik, ha ő kegyelme 
azt az időt nem érné, Rende-
lést tesz, hogy az Ekklézsiá-
nak akkor élő nagyjai és Elöl-
járói a tett ajánlását pénzül 
által vehessék, és a szükség 
esetében a rendelt végre for-
dithassák. Nem elébb való úgy 
mond a tanítvány a tanítónál.: 
illetlennek látom azért hogy 
a tanítvány cserép vagy kő 
fedél alatt lakozzék, a mi TA-
NITONK pedig deszka tető 
alatt tiszteltessék! Igen nagy 
köszönettel vette az Elöljáró-
ság e kegyes ajánlást, és buzgó 
szívvel kívánjuk mindnyájan, 
hogy engedje a Jó Isten, ezen 
ő Felséges ditsőségére czélozó 
ajánlást, magának a kegyes 
szívű jóltevőnek elkezdeni és 
tökéletességre vinni.
Ugyan ezen Gyűlésben az 

Ekklézsia cassája megvisgál-
tatván a réz pénzen kívül, 
szám szerént  a kész pénzben, 
résszerént contractusokban 
találtatott benne 1470 Wft. 
Mivel pedig a már addig tett 
feles költségek felett is, tete-
mes költsége lesz az Ekklé-
zsiának, mikor a segedelemre 
minden forrásokat felkeres-
nénk, határoztatott: hogy 
mivel mikor a R. Cattholica 
Ekklézsia hasonló építésben 
foglalatoskodott, annak az 
egész Közönség 300 Wftban 
adakozott, vagy talán ez a 
summa a város közönséges 
cassájából adodott, tehát a 
mihez így lévén a dolog törvé-
nyessen számot is tarthatunk, 

adandó alkalmatossággal a 
Tek. Földes uraság instantia 
útján meg kerestessen, és a 
fellyebb említett segedelem 
a mi Ekklézsiánk részére is 
kérettessen.  Az instantia 
elkészült illyen szavakkal: 
Méltóságos, Nagyságos, Te-
kintetes földes uraság Méltó 
tisztelettel való nagy és jó 
uraink!
A kegyes hívek adakozásán 

kívül ( de akiket már tovább, 
kivált ily szük pénz idején 
tovább nem fáraszthatunk) 
semmi fundussal nem bíró 
Ekklézsiánk Parokia épí-
tés körül foglalatoskodván, 
mivel ha építeni akarunk, 
le kell ülnünk és meg kell 
számlálnunk pénzünk, kén-
teleníttetünk másik forráso-
kat fel keresni, a mellyekből 
valami kis segedelmet vehet-
nénk. Illyen czélból járulunk 
alázatos tisztelettel, hogy 
mivel, mikor a R. Catholi-
ca Ekklézsia hasonló épí-
tés körül fáradozott, annak 
szükségeinek potolására az 
egész Közösség 300 Wftban 
adakozott, vagy talán az 
említett summa a város kö-
zönséges cassájából adatott, 
ezen kegyességeket, mellyre 
igaz jussal számot is tart-
hatunk, vélünk is közölni 
méltóztassanak. Mellynek 
tellyes bizodalommal való 
reménységével magunkat 
ajánlván, mélly tisztelettel 
vagyunk I.a.”
következik a subscriptio.”   

(P.IV.: 88-90.ol.)     
közli: Nagy Árpád

Az a gondviselés is, hogy a tehetősebbekben és 
az Istennek engedelmeskedő közhatalomban is 
felébredjen a kapott jóval való szolgálat készsége 
a közösség javára, a közjó részrehajlás nélkül 
való szolgálata.
Hogy ez álmodozás volna? Csak a jézusi lelküle-

tet megélni elmulasztó gyülekezetben, a közhatal-
mat istentelenül gyakorlók esetén fordulhat elő. 
Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék!             -na-

Gyülekezeti alkalmaink
- Február 26-án, 13.30: istentisztelet a kisizsáki ökumenikus kápolnában.
- Néhány hétig a lelkészi hivatal a gyülekezeti ház kistermében működik a megjelölt hi-

vatali időben.
- Megkezdtük a gyűjtést a templomunk belső felújítására és a 148 éves orgonánk felújí-

tására. 
Szeretettel kérjük és várjuk minden jószándékú testvérünk adományát! Isten fizesse!

Orange-i zsinat:
5. kánon, DS 375: Ha valaki 

ezt állítja, hogy mind a hit 
növekedése, mint a hit kezdete 
és maga a hívő lelkiállapot, … 
nem kegyelmi adomány, vagy 
nem a Szentlélek sugallatá-
ból ered, amely akaratunkat 
a hitetlenségből a hitre, az 
istentelenségből az istenes-
ségre irányítja, hanem azt 
mondja, hogy a hit természet 
szerint van meg bennünk, az 
apostoli dogmák ellenségének 
bizonyul … Akik tehát a hitet, 
amely által Istenben hiszünk, 
természetesnek mondják, 
azok mindazokat valami mó-
don hívőknek minősítik, akik 
egyébként idegenek Krisztus 
egyházától. 
7. kánon, DS 377: Ha valaki 

határozottan azt állítja, hogy a 
természet életereje által képes 
valami jót, ami az örök üdvös-
séget befolyásolja, üdvösen 
kigondolni vagy azt válasz-
tani, avagy az üdvhozó, azaz 
az evangéliumi igehirdetéssel 
egyetérteni képes a Szentlélek 
megvilágítása és sugallata 
nélkül, aki az igazsággal való 
egyetértéshez és az abban való 
hithez a kedvet adja mindenki-
nek, az ilyen ember eretnekek 
módjára csatlakozik, és nem 
érti Isten szavát, aki az evan-
géliumban így szól: „Nélkülem 
semmit sem tehettek” (Jn 
15,5), de nem érti az apostolt 
sem: „Nem mintha magunk-
tól képesek volnánk valamit 
kigondolni, mintegy a saját 
erőnkből, hiszen az alkalmas-
ságunk Istentől való” (2Kor 
3,5). Ezt a tanítást a Tridenti 
zsinat, az I. és II. Vatikáni 
Zsinat is megerősítette és 
mélyítette. 
Luther alapélménye és 

meglátása a páli teológiához 
(1Kor 1,19-21) kapcsolódik: 
a megigazulás értelmezése 
nála szorosan összefügg a 
keresztre feszített Isten (Fia) 
megváltói művével. Kezdetben 
Luthernél a „kereszt” jelenti 
a szenvedést, a büntetést, s 
végül a halált és a testben 
való poklot. Tehát amikor 
„keresztet” mond, elsősorban 
nem a Keresztrefeszített ma-
gatartására gondol, hanem 
arra a szenvedésre és halálra, 
amellyel az Atya Krisztust 
sújtotta. Luther szoros kap-
csolatot lát Krisztus keresztje 
és a tanítványság között. A 
„szenvedések és keresztek” 
az igazi kereszt igazi relikvi-
ái. Luther később különféle 
modellválaszokat ad arra a 
kérdésre: milyen értelemben 
mondhatjuk, hogy Krisztus 
a kereszt által váltott meg 

bennünket? Amikor később a 
„keresztre feszített Krisztus 
érdemeiről” beszél, ez még 
középkori (anzelmi) felfogás, 
illetve szerzetesi képzésének 
„maradványa”. A Teologia 
Crucis lett az alapja a Solus 
Christus lutheri tanításnak. 
Jézus egyedüli közvetítői 

voltát soha meg nem kérdője-
lezték a katolikus egyházban. 
A 431-es efezusi zsinatot, a 
451-es kalkedói zsinatot min-
dig is a teljes hittisztaságban 
őrizték, és nem tudunk olyan 
krisztológiai eretnekségről a 
katolikus egyházban, amely 
kétségbe vonta és elfogadta 
volna Krisztus egyszemélyben 
való emberi és isteni termé-
szetét. Inkább csak arról van 
szó, hogy nagyon elburjánzott 
a szentek tisztelete, olykor 
babonás módon, amelyet hely-
re kellett tenni. De maga az 
ágostai hitvallás 21. cikkelye is 
kifejezetten is helyesli a szen-
tek, mint példaképek tisztele-
tét, csak segítségüket utasítja 
el. Ugyanakkor azt is tudjuk 
egyháztörténetből, hogy a leg-
korábbi időkben is kérték már 
közbenjáró támogatásukat és a 
III. századból való ősi imádság 
az Oltalmad alá futunk – Sub 
tum presidium – még a vérta-
núk egyházából való. 
A Sola Scriptura elv különö-

sen az újkori bibliakutatások, 
tudományok fényében látható, 
hogy csak úgy értelmezhető, 
hogy benne van az egyház hit-
ében és hagyományában. Az 
egyháznak sohasem állt ren-
delkezésére az utolsó apostol-
nak valamilyen kész megfogal-
mazása, amelyben hátrahagy-
ta volna, hogy mely könyvek 
alkotják az Írást. Hanem az 
emberi történelem viszontag-
ságaiban kellett kitapogatni-
uk, hogy mely könyveket ismer 
el a Szentlélek és melyeket 
nem. Ez az eleven küszködés 
a Szentlélekben ez a „tradere”, 
az áthagyományozás folyama-
ta, ez a hagyománynak az Írás 
és annak betűje fölött átívelő 
többlete, nem pedig kész anya-
got közvetítő mondat.  (Joseph 
Ratzinger – XVI. Benedek 
Pápa: Az igazság munkatársa, 
255) Ezért van az, hogy az első 
mindenki által használt egy-
séges kánon az Újszövetség-
ről Szent Atanáz alexandriai 
pátriárkától csak 367-ből való, 
amelyet húsvéti levelében 
írt le. A Szentírásnak refor-
mátori kiemelése katalizálta 
azt a folyamatot, hogy a nép 
kezébe adjuk a Bibliát, ehhez 
hozzájárult a könyvnyomtatás 
felfedezése is. 
Folytatás a 6. oldalon.
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Folytatás az 5. oldalról.
Az újabb időkben a protes-

táns kiadások is már magyará-
zatokkal látják el a Szentírást, 
mert a magyarázatok nélküli 
Szentírás nagyon könnyen 
magával hozza a szektásodást, 
ugyanis mindenki megtalálja 
benne a maga igazát. 
A reformáció valójában min-

dig Krisztushoz való visszaté-
rés, az eredethez való újratájé-
kozódás, amelyben a fölösleges 
rárakodásokat letisztítjuk, a 
tiszta, eredeti képet előtérbe 
hozzuk, különben csak moder-
nizálás, amely a megújulásnak 
akadályává lesz. 
Jézus nem felekezeteket, nem 

részegyházakat alapított, ha-
nem egyházat. A megosztott-
ság a kereszténység történelmi 
bűne, s erre az előadás témá-
jaként kitűzött dokumentum 
szintén kitér és feladattá teszi 
öt felszólítással az ökumeniz-
musnak az útját, amelyeknek 
indítószavai – keressük, ami 
összeköt – folyamatos transz-
formációval (átalakulással) 
keresik a kölcsönös tanúság-
tételt. Elkötelezzük a látha-
tó egység keresése mellett 
magunkat, felfedezzük Jézus 
Krisztus evangéliumának az 
erejét, s arról közösen akarunk 
tanúságot tenni. Óriási mér-
földkő volt az ökumenizmus 
történetében 1999. október 
31., ekkor írták alá ünnepé-
lyesen Augsburgban a megiga-
zulás tanításáról szóló evangé-
likus-római katolikus Közös 
Nyilatkozatot. E napon, a déli 
Angelus alkalmával II. János 
Pál méltatta a történelmi ese-
ményt: „Mérföldkőről van szó 
a keresztények közötti teljes 
egység visszaállításának nem 
könnyű útján. Így magáért be-
szél, hogy ezt a mérföldkövet 
éppen abban a városban teszik 
le, ahol 1530-ban az Ágostai 
Hitvallással (Confessio Augus-
tana) a lutheri reformáció tör-
ténete döntő ponthoz érkezett 
(…) A dokumentum értékes 
hozzájárulás a történelmi em-
lékezet megtisztításához és a 
közös tanúságtételhez.” 
A mai világ kérdései nem 

ugyanazok, mint a XVI. század 
idején a reformátoroké volt, 
mert a szekularizált világban 
az Isten léte is kérdésessé 

Katolicitás, katolicizmus 
és reformáció 2. rész

vált, az üdvösségben nagyon 
sokan nem hisznek, ezért 
nem keresik a megigazulást 
és a kegyelmes Istent. Az 
egység megmutatná a világ 
előtt, hogy komolyan hiszünk 
Istenben, és az egyre terjedő 
iszlám világ számára pedig a 
Jézus Krisztusba vetett hit 
tanúságtételét. Van-e remény 
keresztény egységre? Van, 
mert a Szentlélek a fő mun-
kálója. Van emberi alapja is 
a reménykedésünknek, a XX. 
század és századunk erre a 
példa. Ökumenikus szellemű 
keresztény emberek számára 
nincsenek kényes témák. Jól 
lehet, a teológusoknak kell a 
teológiai megegyezésre jutni-
uk, ahogy ez történt a megiga-
zulás kérdésében is a katolikus 
és evangélikus egyházban, de a 
gyakorlatban való keresztény 
élet a hívekre vár. Jól tudjuk 
az egység Isten ajándéka lesz, 
de ugyanakkor feladat is. Az 
emberi szív megtérésével kez-
dődik, az imádsággal és a tet-
tekkel folytatódik. A katolikus 
egyház a II. Vatikáni Zsinaton 
nagy nyitással fordult az el-
szakadt testvérek felé, a pápai 
megnyilatkozások pedig magát 
a reformátorokat is új megvi-
lágításba helyezte, mint a hit 
tanúit. A szentté avatott II. 
János Pál pápa tanította még 
Magyarországon: „a katolikus 
egyház visszavonhatatlan 
döntéssel elkötelezte magát az 
ökumenikus mozgalommal és 
azt minden lehetséges módon 
szeretné elősegíteni”. 
Az ötszáz éves évforduló 

reméljük az emlékezésen és a 
tanúságok levonásán túl lendít 
majd az ökumenikus mozgal-
mon, de az az ökumenizmus 
tőlünk is nagy erőfeszítést 
kíván, ahogy Jean Guitton 
akadémikus mondta a múlt 
évezred végén: „A századvég 
ökumenizmusa szükségkép-
pen feszített lesz. Mert itt 
arról van szó, hogy a szere-
tetet összhangba kell hozni 
az igazsággal. És ez csak egy 
módon lehetséges: az igazság 
kölcsönös szeretete által.”
2016. október 12. 

Dr. Bábel Balázs 
kalocsa-kecskeméti érsek

Elhangzott az Evangélikus 
Egyetemen

Egyházközségi hírek
- Március 1. Hamvazószerda. A nagyböjti idő kezdete. 

Szigorú böjti nap. Szentmisék reggel 7 órakor és délután 
17 órakor. A szentmiséken hamvazás lesz.
- Március 15. Nemzeti ünnep.
- Március 20. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária je-

gyesének főünnepe. 17 órakor ünnepi szentmise, a férfiak 
köszöntése.
Március 20. Gyümölcsoltó Boldog Asszony főünnepe. Ün-

nepi szentmise 9 óarkor. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
   CSIZMADIA BÁLINTNÉ 

(KoLLÁR ESZTER)
   temetésén részt vettek, sírjára virágot, 

koszorút helyeztek.
   

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk
KoVÁCS BÉLÁNÉ (ACZÉL TERÉZIA)

   temetésén megjelentek, sírjára virágot
koszorút helyeztek, együttérzésükkel 

  gyászunkban támogattak és fájdalmunkban osztoztak.
    A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

„Szomorú szívvel állunk a sírod felett,
és nagyon fáj, hogy már 
nem lehetsz velünk.”

Fájó szívvel emlékezünk 
ID. BÁTRI BALÁZS

halálának 7. évfordulójára!
 Felesége, gyermekei, unokái és dédunokái

 „Számunkra Te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok”

     
ID. KAMASZ ANDRÁS

halálának 16. évfordulójára!
Szerető családja

„ Nélküled szomorú az élet,
Bárhova tekintek, ott képzellek Téged.”

CSéplő Gyula
halálának 1. évfordulójára!

Szerető felesége
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Izsáki 
Hírek utolsó megjelenése óta 
kettő rendkívüli és egy rendes 
ülést tartott.
A két rendkívüli ülés (január 17, 

január 31.) megtartását egyetlen 
körülmény indokolta, mégpedig 
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-6 kódszámú 
és „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése” 
című pályázat rövid benyújtási 
határideje (2017. február 6.).
Az első előterjesztés két földút 

javítására tett javaslatot (Agár-
dy út, Ágasegyházi út-Nagy 
Balázs összekötő út), valamint 
ugyancsak e kiírás keretében az 
ún. balázspusztai út burkolatja-
vítását célzó pályázat benyújtá-
sához szükséges vagyonkezelési 
szerződés megkötéséről történő 
felhatalmazás kiadását kezde-
ményezte. 
A vagyonkezelés ügyében az 

alábbi határozat került megho-
zatalra: „Izsák Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete – a 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 
közterületi helyi közutak fejlesz-
tése pályázati felhívásra, önkor-
mányzati tulajdonú külterületi 
szilárd burkolattal rendelkező 
helyi közutak alépítményének 
és szilárd burkolatának fel-
újítása céllal és Fülöpszállás 
község Önkormányzat által 
benyújtásra kerülő támogatási 
kérelemhez,- a saját tulajdo-
nát képező 0188. hrsz-ú, kivett 
útra vagyonkezelési szerződés 
megkötését rendeli el a támoga-
tási kérelmet benyújtó Önkor-
mányzattal 2017. február 1-jétől 
2024. december 31-ig terjedő 
időszakra. Határidő: azonnal, 
illetve 2017. január 24. Felelős: 
Mondok József polgármester.” A 
szerződés megkötésre, a pályázat 
Fülöpszállás gesztorságával 
benyújtásra került. 
A földutak esetében egy – va-

lójában 2017. évi költségvetési 
koncepciót kiegészítő – köztes 
döntés született, amikor arról 
határozott a képviselő-testület, 
hogy a 2017. évi költségvetésben 
15 millió forint előirányzattal 
kell szerepeltetni a belterületi 
utak kátyúzása feladatot.
A rendkívüli ülésnek volt egy 

rövid zárt ülési része is, ahol ak-
tuális és a közmédiában szereplő 
dolgokról voolt szó, de határozat 
nem született, így bővebb tájé-
koztatást sem kell adnom az ott 
történtekről. 
A második ülésre már konkrét 

javaslat került benyújtásra az 
„Agárdy út stabilizálása” cím-
mel, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag támogatott. A bur-
kolatjavítás 2950 méter hosszon 
és 4 méter szélességben történik. 
A projekthez szükséges önerő 
8.072.780 Ft, míg a bruttó költ-
ség 50.485.200 Ft. A pályázat be-
nyújtása határidőre megtörtént, 
időközben a beadási határidő 

február 10-ig meghosszabbításra 
került, de egyben azonnal be is 
zárták a pályázatot.
Ez évi első rendes ülését 2017. 

február 7-én tartotta a Képvise-
lő-testület, melyet megtisztelt 
jelenlétével az NlTV és több 
izsáki polgár is.
Napirend előtt a lejárt határide-

jű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést tárgyalta meg 
a Képviselő-testület és tíz ha-
tározat esetében jóváhagyta a 
tett intézkedéseket, míg három 
esetben meghosszabbította a 
végrehajtási határidőt.
Ebből az egyik téma a „Gon-

dozási Központ működési enge-
délye” a közmeghallgatáson is 
szerepelt. A felügyeleti hatóság 
2017. február 28. napjáig egy 
komplex megoldási terv elkészí-
tését rendelte el, így most azon 
dolgozunk jelenleg is.
A további két határidő valójá-

ban egy határozathoz kapcsoló-
dik. A hulladék-közszolgáltató 
esetében - jogszabályi változások 
miatt - nincs jelenleg kialakult 
elképzelés, így a vonatkozó ren-
delet módosítása sem lehetséges, 
mivel abban nevesíteni kell a 
szolgáltatót. 
A harmadik döntés a közterü-

letek elnevezéséről és a házszá-
mozás szabályairól szóló önkor-
mányzati rendeletben foglaltak 
végrehajtásához kapcsolódik. 
Ennek elsődleges célterülete az 
elnevezések módosítása, mivel 
Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011.évi CLXX-
XIX. törvény 14.§ (2) bekezdés 
a) pontja szerint: „közterület, 
illetve közintézmény nem vi-
selheti olyan személy nevét, aki 
a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerek megala-
pozásában, kiépítésében vagy 
fenntartásában részt vett…” 
Településünkön ilyen élő elne-
vezések jelenleg: Fürst Sándor 
utca, Rózsa Ferenc utca, Ságvári 
Endre utca, de több javaslatban 
felmerült a Gorkij és a Kiss Já-
nos név is. A népszavazás előké-
szítése és lebonyolítása idején a 
munka nem volt elvégezhető, év 
végével módosultak a különböző 
okmányok kiváltásának szabá-
lyai (őstermelői igazolvány stb.), 
így valójában az érdemi munka 
2017 tavaszán indítható be a 
Kormányablakkal egyeztetett 
szigorú forgatókönyv szerint.
Tisztelettel kérem az érintett 

utcák lakóit, hogy adjanak ja-
vaslatokat. Az elnevezéssel kap-
csolatos javaslataikat várom a 
jegyzo@izsak.hu e-mail címre.
Első napirendi pontként  „Izsák 

Város 2017. évi költségvetésé-
nek megtárgyalása (I. forduló)” 
előterjesztés szerepelt. Előző 
napon mind a négy bizottság 
tárgyalta és elfogadásra java-
solta a beterjesztett anyagot. Az 
anyaggal szemben több meg-
jegyzés is megfogalmazódott, 
mely szerint nem elég részletes, 
nem tartalmaz bérleti díj eme-
lést, nem jelenik meg benne 

a napelemekkel kapcsolatos 
megtakarítás, szükséges a köz-
szolgáltatási szerződések felül-
vizsgálata, nem szerepel benne 
a közvilágítás, a Sárfehér Napok 
tervezett kiadási nem arra a 
célra kerülnek felhasználásra 
és nem olyan mértékben, mint 
az a költségvetésben szerepel, 
a kerékpárút még nincs kész, 
magasak a gépjárművek kikül-
detési költségei és a parkolók 
kialakításához árajánlatok beké-
rése szükséges. Felmerült, hogy 
a költségvetésben szerepeltetni 
kellene a bírósági döntésben 
szereplő perköltségeket.
A válaszokat részben a benyúj-

tott anyagból és a korábbi 22,5 
oldalas koncepcióból (ennek 
elkészítése nem kötelező) ki 
lehet olvasni. A bérleti díjak 
felülvizsgálatát elvégezzük, a 
napelemekkel kapcsolatos meg-
takarítást tételesen bemutatjuk 
a testületnek, a szerződéseket 
évente felülvizsgáljuk a kép-
viselő-testület bevonásával (a 
téma szerepel a 2017. évi mun-
katervben is.). A Sárfehér Napok 
költsége, tartalma és szüksé-
gessége mindig téma, kérdés 
lehet a rendezvény gyakorisága, 
esetleges elhagyása, a tartalom 
csökkentése és a történelmi 
hagyományokkal rendelkező 
produkció sekélyessé válása. 
Minden rendezvénynek megvan 
a maga költségvetése, amit a 
rendezői igény és a piac nyújtotta 
szolgáltatások ára határoz meg. 
Számunkra természetes, hogy 
egy-egy beruházáshoz legalább 
három árajánlatot kérünk be, 
amennyiben az nem esik a köz-
beszerzési törvény hatálya alá. 
A perköltségek azért nem sze-
repelnek a 2017. évi költségve-
tésben, mert az Önkormányzat 
nem kíván erre ebben az évben 
kifizetést végrehajtani.
A költségvetés első változata 6 

igen szavazattal, 3 nem szava-
zattal került elfogadásra.
Második napirendi pontként 

„Az izsáki médiaszolgáltatással 
kapcsolatos szabályozások felül-
vizsgálata” előterjesztés került 
megtárgyalásra. Az előterjesz-
tést a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal döntésének megfe-
lelően én végeztem el és tettem 
meg javaslataimat a végleges 
megoldás kialakítására. Ennek 
főbb lényegi vonalai:
- Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete kinyilvánít-
ja, hogy az Izsáki Hírek havilap 
szerkesztésével, forgalmazásával 
és kiadásával,  valamint az Izsáki 
Televízió működtetésével, mű-
sorszerkesztésével és fenntartá-
sával kapcsolatos önként vállalt 
feladatait 2017. április 1. napjá-
tól a kizárólagos saját tulajdonát 
képező és a Kecskeméti Tör-
vényszék Cégbíróságánál Cg. 03-
09-118296 cégszámon bejegyzett 
Izsák INNO-KOM Kommunális 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt                                  
Felelősségű Társaság szervezeti 
keretein belül látja el. A felada-

tokkal kapcsolatos kiadások 
finanszírozására a 2017. évi 
költségvetésében 8 millió forint 
előirányzat megtervezését ren-
deli el.
- Módosítani kell a társaság 

létesítő okiratát
- Egy feladattervet kell végre-

hajtani.
Harmadik napirendi pontként 

tárgyalta a Képviselő-testület az 
„Izsák településrendezési eszkö-
zeinek módosítása” előterjesz-
tést, ami a 2016. július hónapban 
megkezdett módosításokkal 
kapcsolatos és a véleménye-
zésre jogosult szakhatóságok, 
szolgáltatók és önkormányzatok 
véleményét foglalta keretbe. A 
testület a véleményeket elfogad-
ta és felkérte a polgármester urat 
a településrendezési eszközök 
módosítására vonatkozó előter-
jesztés benyújtására.
Negyedik napirendi pontként „ 

Mondok József társadalmi meg-
bízatású polgármester tisztelet-
díja és költségtérítése” került 
megtárgyalásra. A testület havi 
tiszteletdíját 299.200 Ft-ban, 
költségtérítését havi 44.880 Ft-
ban határozta meg.
Az ötödik napirendi pont „Dr 

Bozóky Imre alpolgármester 
tiszteletdíja és költségtéríté-
se” előterjesztés volt. Az alpol-
gármester úr havi tiszteletdíja 
269.200 Ft-ban, költségtérítése 
40.380 Ft-ban került meghatá-
rozásra.
A Képviselő-testület hatodik 

napirendként tárgyalta: „ A 
Roma Nemzetiségi Önkormány-
zattal kötött megállapodás fe-
lülvizsgálata, a Nemzetiségi 
Önkormányzat tájékoztatója a 
2016. évi munkájáról és a 2017. 
évi terveiről” című anyagot. A fe-
lülvizsgálatot évente jogszabály 
írja elő, a hatályos megállapodást 
nem kellett módosítani, a 2016. 
évi munkáról és a 2017. évi ter-
vekről szóló tájékoztatót pedig 
tudomásul vette a testület.
Utolsó fő napirendi pontként 

a testület „Dr Horváth Csaba 
fogorvos feladatellátási szerződé-
sének felmondása” című pontot 
tárgyalta és az alábbi döntéseket 
hozta: „1.) Izsák Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi dr. Horváth 
Csaba fogorvos bejelentését és 
az egészségügyi alapellátás biz-
tosítására megkötött feladatel-
látási szerződés 2017. március 

31.-i hatállyal történő felmon-
dásához hozzájárul. A testület 
elismerését és köszönetét fejezi 
a település lakossága érdekében 
végzett 49 évi munkájáért és 
közéleti tevékenységéért. Ha-
táridő: azonnal Felelős: Mondok 
József polgármester.
2.)Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az 1. szá-
mú fogorvosi körzet feladatait 
2017. április 1. napjától közal-
kalmazotti besorolású szak-
dolgozókkal, saját fenntartású 
rendelővel és a részére kiadott 
működési engedéllyel kívánja 
ellátni. Felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a működési enge-
dély módosításával, az OEP-pel 
kötendő finanszírozási szerződés 
megkötésével, a közalkalmazotti 
besorolású szakdolgozók (orvos, 
asszisztens) alkalmazásával, a 
szükséges eszközök és felszere-
lések beszerzésével és biztosítá-
sával kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg és az Egészségügyi 
Szolgálat 2017. évi költségve-
tésének tervezésekor e döntés 
pénzügyi kihatásait vegyék 
figyelembe.  Határidő: azonnal, 
illetve 2017. március 31.  Felelős: 
Mondok József polgármester.”
Az ülés végén Mondok József 

polgármester úr az alábbi beje-
lentésekkel élt:
- Lakossági megkeresés alapján 

megindult a Sárfehér majori 
autóbuszmegálló áthelyezése. 
A régi buszmegálló is megma-
rad, illetve az új buszmegálló is 
kialakításra kerül a Kecskeméti 
úton. 
- Az Agárdy út stabilizációjára 

útpályázatot nyújtottak be, 
amely 2950 m. hosszú és 4 m. 
széles lesz
- A rendkívüli hideg időjárás 

átvészelésére 50 családot részesí-
tettek tüzelőfa támogatásban.
- Az elöregedett piactéri fák 

visszanyesése megtörténik.
A nyílt ülés után az N1TV ri-

portere interjút akart készíteni 
a polgármester úrral, aki ettől 
elzárkózott. A zárt ülésen az 
Izsákért Közalapítvány ügy-
ében kellett volna dönteni, de a 
kialakult ellentétes álláspontok 
miatt az előterjesztő indítványát 
visszavonta. Döntés várhatóan a 
következő ülésen történik.
Köszönöm megtisztelő figyel-

müket. 
Bagócsi Károly 

címzetes főjegyző

Adó 1% 
Az ÁllAtokért!
orpheus Állatvédõ 

Egyesület

Adószám: 
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Állítások és a tények, avagy hol az igazság?
A december 20-ai közmeg-

hallgatás nyomán a jobbikos 
N1 internetes tévé készített 
egy anyagot, amelyben több 
valótlan állítás hangzott el, 
majd egy titokban, a hozzá-
járulásom nélkül, ugyancsak 
általuk készített hangfelvé-
telt is nyilvánosságra hoz-
tak. Ezeket más médiumok 
is ellenőrizetlenül átvették, 
s a személyem ellen indított, 
mára egyre terebélyesedő 
lejárató kampány kiinduló-
pontjává tették. Az N1TV. 
szorgosan követ mindenho-
vá, így a február 2-ai lovas-
szövetségi gyűlésen is jelen 
voltak, majd a február 7-ei 
képviselő-testületi ülésen is 
megjelentek. A fent említett 
inkorrekt viselkedésük mi-
att egyik alkalommal sem 
nyilatkoztam nekik, ahogy a 
jövőben sem kívánok, mivel 
meglehetősen sajátosan bán-
nak a felvételeikkel. Ez volt 
az oka annak is, hogy eredeti 
szándékomtól elálltam, s a 
február 7-ei képviselő-tes-
tületi ülésen, a jelenlétük 
miatt, nem beszéltem az 
úgynevezett „ügyemről”. 
Az eddigi működésükből 
ugyanis pontosan tudható, 
hogyan vágták volna össze, 
s kommentálták volna az ott 
elhangzottakat. Önmagáért 
beszél az a tény is, hogy 
„bent felejtették” kabát-
jaikat az említett testületi 
ülésen, miután zárt ülést 
rendeltem el, s nyilván senki 
nem csodálkozik azon, hogy 
bekapcsolt hangfelvevő volt 
a zsebben. Mire észrevettük 
a kabátokat, néhány szó el-
hangzott, amit ilyenformán 
egy zárt ülésen rögzítettek, 
s azt a bűncselekménynek 
számító lépést is megtet-
ték, hogy nyilvánosságra 
hozták.
Az alábbiakban azt olvas-

hatják, amit a február 7-ei 
képviselő-testületi ülésen 
szerettem volna elmondani a 
velem és az önkormányzattal 
kapcsolatos állításokról.
1./ ÁLLÍTÁS: „Eltűnt tan-

uszoda”. 
TÉNyEK: Az új iskola épí-

tése kapcsán, amikor még az 
építés csak álomnak tűnt, az 
óhajok szintjén valóban szó 
esett egy esetleges, az iskola 
keretein belül megvalósítan-
dó tanuszoda építéséről. So-
kan megfogalmazták, hogy jó 
lenne egy ilyen lehetőséggel 
bővíteni az iskolát. Ám, ami-
kor a beruházás valósággá 
vált kiderült, hogy erre nem 
lesz mód, így a konkrét, meg-
valósításra szánt tervekben 
nem is volt szó az uszodáról. 
Így az el sem „tűnhetett”. 
Tehát, minden ilyen állítás 
ellenére (állítsa ezt bárki), 
nincs eltüntetett uszoda! 
Van viszont egy pályáza-

ti szándékunk, amelynek 
keretében próbálunk egy 
uszodát megvalósítani. De 
ez még a jövő.
2./ ÁLLÍTÁS: „Konténer-

ben tanuló gyerekek”. Az 
N1TV-s riport olyan sejte-
téssel említi az új iskola épí-
tési idejére szóló ideiglenes 
tanulói elhelyezést, amelyből 
a helyzetet nem ismerők, a 
riport hangneme alapján, 
joggal azt hihetik, hogy em-
bertelen, rossz körülmények 
közé kényszerítjük iskolása-
inkat. 
TÉNyEK: Ezzel szemben 

a valóság az, hogy Ausztri-
ából nem kevés költséggel, 
újonnan beszerzett, nagyon 
modern, teljesen felszerelt 
konténer-helyiségeket bizto-
sítunk tantermekként. A ta-
nárok és a gyerekek teljesen 
elégedettek a körülmények-
kel. Ha nem így tettünk vol-
na, akkor a város különböző 
pontjain szétszórva tudtuk 
volna csak elhelyezni az 
osztályokat, egyáltalán nem 
jobb körülmények közé. A 
tanórákat sem lehetett vol-
na normálisan megtartani, 
hiszen a tanároknak egyik 
helyről a másikra kellett 
volna rohangálniuk, ami 
komoly időkiesést, órarövi-
dülést okozott volna. A leg-
jobb megoldást választottuk, 
olyat, amelyben az oktatás 
színvonala semmiféle csor-
bát nem szenved. A körül-
mények pedig az érintettek 
szerint is maradéktalanul 
jók.
3./ ÁLLÍTÁS: „Erdőben 

futó, kivilágítatlan kerék-
párút.” A riport azt sejteti, 
hogy valamiféle svindli mi-
att épült oda a kerékpár-
út, ahová épült. Meg azt is 
állítja, hogy a Kisizsákra 
futó fő vízvezeték-gerinc a 
kerékpárút burkolata alatt 
van, valamint az út nincs 
kivilágítva.
TÉNyEK: A kerékpárút 

azért azon a nyomvonalon 
fut, mert egyrészt a terület 
önkormányzati tulajdonú, 
s így nem kellett kisajátí-
tani mások tulajdonában 
lévő, általuk eladni nem 
kívánt területeket. Más-
részt, sokkal egészségesebb 
a kerékpározók szempont-
jából, hogy nem a közút 
mellett kell kerékpározniuk 
a gépjárművek bűzében, 
hanem kimondottan szép 
természeti környezetben. 
Valójában az sem igaz, hogy 
erdőben fut a kerékpárút. 
Csupán erdők mellett, és 
az ott kerékpározók (akik 
tavasztól őszig tömegesen 
használják az utat) vélemé-
nye egyértelműen pozitív az 
út elhelyezkedését illetően. 
Állítják, kimondottan han-
gulatos azon kerékpározni. 

A vízvezeték pedig nem az 
út alatt, hanem mellette fut, 
amit a kihelyezett tűzcsapok 
is jól mutatnak. Ami az út 
kivilágítását illeti, valóban 
nincs kivilágítva, de sehol 
máshol sem láttam még kül-
területen futó kivilágított 
kerékpárutat.
4./ ÁLLÍTÁS: „A régi isko-

la bontási anyaga”. A riport 
ez ügyben is azt sejteti, 
hogy valami önkormányzati 
ügyeskedés miatt került oda 
az anyag, ahová került.
TÉNyEK: A bontást egy 

cég végezte, amelyhez az 
önkormányzatnak semmi 
köze nincs és nem is volt. 
Anyagilag kedvező ajánla-
tuk feltétele volt az, hogy 
a bontási anyaggal ők ren-
delkezhessenek. A bontási 
anyag tehát az ő tulajdonuk 
lett, és ők döntötték el, hogy 
kinek, hová adják el. Az 
egész iskolaberuházáshoz 
az önkormányzatnak csupán 
annyi köze van, hogy az épí-
tési területet biztosította. A 
régi épület elbontása, az új 
felépítése nem Izsák kom-
petenciája. Kiemelt állami 
beruházás.
5./ ÁLLÍTÁS: Több tíz mil-

liós kamatfizetési kötelezett-
ségről is szól a riport, melyet 
egy 17 évvel ezelőtti beruhá-
zás kapcsán kellene fizetnie 
az önkormányzatnak.
TÉNyEK: Az ügy tárgya-

lási szakaszban, a megál-
lapodás kötése egyeztetés 
alatt van, s jó eséllyel nem 
lesz fizetési kötelezettsége 
az önkormányzatnak.
6./ ÁLLÍTÁS: Vadászház 

építési pályázataim kapcsán 
folyamatosan olyan sejteté-
sek jelennek meg a sajtóban, 
hogy fideszes kapcsolatok 
révén lettek nyertesek e 
pályázataink. Azt is állítják, 
nem voltak vendégek a va-
dászházakban.
TÉNyEK: A karádi beruhá-

zás pályázatán még 2009-ben 
nyertünk, amikor szocialista 
kormányzat volt hatalmon. 
E tény is mutatja, hogy szó 
sincs itt fideszes politikai 
irányultságról, vagy szálról. 
Volt akkor is és később is 
olyan meghirdetett pályázat, 
amelyről úgy gondoltuk, hogy 
érdemes jelentkeznünk. Már 
csak a vadászati irányultsá-
gunk miatt is, mivel ezekben 
a kiírásokban ilyen lehetőség 
is volt. S mi vadászházakat 
kívántunk építeni. Kizárólag 
gazdasági és nem politikai 
tartalmú történetek ezek. 
Tudtunk olyan szintű pályá-
zatokat készíteni, mellé téve 
a nem kis összegű önerőt is, 
amelyeket támogatásra érde-
mesnek ítéltek a bírálók. A 
karádi beruházás egyébként 
a fiam cégéé, csak az izsáki 
az enyém. A vadászházak 

építésével, igénybevételével 
kapcsolatban mindenben a 
szabályok szerint, s a pá-
lyázati kiírás előírásainak 
megfelelően jártunk el. A 
sajtóban megjelentekkel 
ellentétben mindkét helyen 
voltak szállóvendégek, akik 
számára vadászati lehető-
ségeket biztosítottunk a 
szálláslehetőség mellett. Az 
izsáki ház ügyében a Kincs-
tár vizsgálatot folytat, ennek 
lezárásáig egyebet nem kívá-
nok nyilatkozni az ügyről.
6./ ÁLLÍTÁS: Az N1TV. 

egy lakiteleki cég által épí-
tett izsáki lovastanyával 
kapcsolatban is érintettnek 
állítja be személyemet. 
TÉNyEK: Semmiféle lo-

vastanyához sem Izsákon, 
sem máshol nincs közöm.
7./ ÁLLÍTÁS: A február 2-

ai lovasszövetségi közgyűlés 
kapcsán „konyhán át való 
menekülés”.
TÉNyEK: Nem menekül-

tem el, hanem a csárda kis-
termébe mentünk át egy 
szakmai megbeszélésre a 
megválasztott elnökséggel, 
s a gyűlést követően még kb. 
két órát a helyszínen tartóz-
kodtam. 
Tisztelt Izsákiak!
Megelégelve az engem le-

járató, szűnni nem akaró 
támadásaikat, az N1TV-vel 
szemben és a nekik, szemé-
lyemet és az önkormányzatot 
érintő valótlan állításokat 
adó, s azokat az interneten 
tovább terjesztő S. Juhász 
Magdolnával szemben, a 
szükséges jogi lépéseket 
megtettem, s minden ilyen 
további akcióik kapcsán a 
jövőben is megteszem.
Ezúton kérek elnézést a 

tisztelt Izsákiaktól, hogy 
a személyem ellen indított 
nemtelen támadások kap-
csán városunk is ilyen kedve-
zőtlen hírbe keveredett. Kü-
lön is elnézést kérek a titkos 
hangfelvétel hangneméért, 
de vehemens ember lévén, s 
a támadások okozta indulat 
miatt fogalmaztam ilyen 
elfogadhatatlanul. Őszintén 
sajnálom, s mindenkitől el-
nézést kérek!
Mindazoknak, akik nin-

csenek teljesen tisztában 
az „ügy” motivációs okival, 
megfontolásra ajánlom a 
következőket. S. Juhász 
Magdolna közel két évtizede 
személyes bosszút esküdött 
az önkormányzati vezetés 
ellen. Ennek oka, hogy az 
ügyfelekkel és a munkatár-
saival szemben folyamatosan 
tanúsított minősíthetetlen, 
arrogáns stílusa és magatar-
tása miatt, egy létszám raci-
onalizálási intézkedés kap-
csán elbocsátottuk önkor-
mányzati (adóügyi előadói) 
állásából. Megjegyzem, nem 
az én személyes döntésem 
alapján történt az elbocsá-
tás, hanem korábbi vezető-
inek véleménye alapján. Én 
ezt elfogadva hagytam jóvá 
az intézkedést, első polgár-
mesteri ciklusom legelején. 
S. Juhász Magdolna ezt soha 
meg nem bocsátotta, s ahol 
csak lehet támad engem 
és az önkormányzatot. Az 
ő személyes bosszúja és a 
Jobbik Fidesz ellenes had-
járata talált most egymásra 
Izsákon, s kötött szövetséget 
lejáratásomra. Köszönöm 
megtisztelő figyelmüket!

Mondok József
polgármester

Víz Világnapja 
a Kolon-tónál

Időpont: 2017. március 18. (szombat). Kezdés 9 órakor, egész 
napos program.
Találkozóhely: Izsák, Focipálya parkoló; 6070, Mező utca 4.
GPS: 46.809573, 19.338490
Program: A Kolon-tó partján több kilátópontot érintve, kora tavaszi 

időszakban sétálunk ki a Kolon-tavi Madárvártára, ahol madárgyű-
rűzési bemutatón veszünk részt. Ezután a Bikatorok Tanösvényt 
járjuk be, majd visszaindulunk Izsákra a Matyó-dűlőn.
Túraútvonal hossza, jellege: 16 kilométer, földút.
Részvételi díj: felnőtt 1200 Ft/fő, kedvezményes 800 Ft/fő, családi 

jegy (2 felnőtt és min. 2 gyerek) 3000 Ft.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
További információk, jelentkezés: Morvai Edina, +36704118445, 

kolonvilag@kolon-to.com
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KézilabdaTorna

új-kor
Már soha olyan ékes múltat!-
Szebbnek látszanak amik múltak?-
A búzaföldek, s az emberek?

Új földeken, új emberek lettek,
kik búza helyett papírt vetnek,
a gazdákat váltó homokon.
 
Árulnak hazát, házat, s telket,
és pénzzé tesznek házat, s lelket,
acélos csontú új nemzedék!

Túl nagy lépések, rosszra hajlás?
időfa hozott gazdag hajtást,
s hozzá, a fény, vajh mi kevés!
 
Már az eb sem üvölt a holdra,
tán, mert van neki dobott csontja,
kutya sem ugat, a pénz beszél!
 
Tán, talán vissza kéne menni,
a gyalogúton megkeresni
ami, a sztrádán elveszett!
Úgy megtanulni szépen élni,
hogy sosem kelljen attól félni,
ha az Isten, a szemekbe néz!

Új úton, új léptekkel járni,
mi elveszett, meg kén’ találni,
az IGAZSÁGOT, s az ISTENHITET!

Magyar Gyuláné

2017. február 9.

2017. január 28-án Kis-
kunhalason versenyeztek 
fiú tornászaink a Torna 
Diákolimpia fiú megyei 
döntőjében. A II. korcsopor-
tosok összetett csapatver-

senyében 3. helyezést ért el 
az izsáki csapat (Csapatta-
gok: Vida Énok, Csépe Ben-
ce, Lévay Márton, Hevér 
Dominik és Tóth Marcell). 
A III-IV. korcsoportosok ös-

szetett csapatversenyében 
megyebajnokként állhattak 
a dobogó legtetejére az izsá-
ki felsős fiúk (Csapattagok: 
Bencsik István, Csősz Ta-
más, Mislei Martin, Vida 
Jonatán és Bárdi Áron)! 
A felsősöknél az egyéni 
összetett versenyben Bárdi 
Áron 1., Vida Jonatán 3. 
helyezést ért el. Mindkét 
fiúcsapatunk továbbjutott 
az országos elődöntőbe!
Ebben a tanévben lány-

csapattal is neveztünk a 
Diákolimpiára. Az I. korcso-
portosok (1-2. évfolyamos 
tanulók) között, a 2017. 
február 9-én, Kecskeméten 
megrendezett Diákolimpia 
lány megyei döntőjében 
mutatkoztunk be. Első ver-
senyükhöz képest ügyesen 
tornáztak a lányok. Az ös-
szetett csapatversenyben 
4. helyezést értek el (Csa-
pattagok: Antal Emma, 
Tóth Fruzsina, Prikkel Lea, 
Fábián Villő, Tóth Blanka, 
Perjés Etelka és Tóth Na-
tasa).

Szabó József 

Február 12-én, Mezőtúron 
rendezte meg a Magyar Kézi-
labda Szövetség a 2016/17-es 
tanév első Sulikézi Fesztivál-
ját. Ez a rendezvény három 
fordulóból áll. A következő 
versenynapok áprilisban és 
júniusban kerülnek majd meg-
rendezésre. Ezen a fesztiválon 
csak alsó tagozatos gyerekek 
vehetnek részt. Az alsós ké-
zilabda abban különbözik a 
mindenki által megszokottól, 
hogy kisebb pályán játsszák 
szivacs kézilabdával. A csapat 
is kevesebb főből áll. Az 1. és 2. 
osztályosok 3 + 1 fő felállással 
játsszák a mérkőzéseket. 

A nálunk is éledező gyerek 
kézilabdasport első hírmondó-
iként, a 2. osztályos fiúkkal, az 
U8-as korcsoportba neveztünk 
be. Sajnos az influenzás idő-
szak miatt hiányzónk is volt, 
így kevesebb cserére adódott 
lehetőségünk. Szokatlan volt 
más iskolák gyerekeivel kézi-
labdázni! Itt mindenki győzni 
akart! Igyekeztek derekasan 
helyt állni az izsákiak, de jól 
elfáradtak a nap végére. 
Csapattagok: Ungor Áron, 

Varga Zoltán, Vida Énok, 
Kresznerits Ákos és Polyák 
Ádám.

Szabó József

III-IV. korcsoportos csapat

II. korcsoportos csapat

I. korcsoportos lánycsapat
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velünk. Kér-
jük hívják a 
20/367-6038-
as telefonszá-
mot, vagy ke-
ressenek meg 
bennünket . 
Tisztelettel és 
szeretettel várjuk jelentke-
zésüket.        Nagy család

Ismét Mondok József lett a
hazai fogathajtó szakág elnöke

A Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakágának új 
elnöksége Mondok József elnök, Némedi István, Dobrovitz 

József, Lázár Zoltán, Dr. Fejér Barna

A Magyar Lovas Szövetség Fo-
gathajtó Szakága február 2.-án, 
a Biczó csárdában tartotta tiszt-
újító közgyűlését. 175 szavazásra 
jogosult tagszervezet 131 képvi-
selője vett részt a közgyűlésen. 
A jelenlévők nyílt szavazással 
– ellenszavazat nélkül – Mondok 
Józsefet választották elnöknek, 
aki ötödik ciklusát kezdi meg a 
szakág élén.
Az elnökség tagjaivá Lázár Zol-

tán nyolcszoros világbajnokot, 
Dobrovitz József világbajnokot, 
dr. Fejér Barna nemzetközi bírót 
és Némedi Istvánt választották 
meg.
A most záruló négy éves idő-

szakot értékelő beszámolóban 
elhangzott, hogy növekedett a 
fogathajtással foglalkozó egyesü-
letek és a versenynapok száma. 
A hajtók négy kategóriában ver-
senyeztek, s az A, B, C kategória 
mellett a szabadidős versenyek 
is egyre népszerűbbek. A szakág 
új versenyhelyszínekkel gaz-
dagodott az elmúlt négy évben 
(Mezőhegyes, Mélykút). A fedeles 
versenyek is egyre népszerűbbek, 
itt is új helyszínek nyíltak (Gyula, 
Fábiánháza). 
A négy év alatt négy világbajnok-

ságot, két Európa-bajnokságot 
és három Világkupa fordulót 
rendeztek sikereresen. A né-
gyesfogathajtók a ciklusban két 
vb-n vettek részt, ahol két érmet 
nyertek, míg két Eb-ről három 
érmet hoztak el.
A kettesfogathajtók a ciklus 

alatt rendezett két világbajnok-
ság egyéni- és csapat aranyérmét 
nyerték. Az egyik vb-t Fábiánse-
bestyénben rendezték.
A fogathajtó fiatalok gyerek, ju-

nior kategóriában, is letették név-
jegyüket az elmúlt négy évben. 
Különösen eredményes volt a 
szilvásváradi Európa-bajnokság, 
ahol négy hazai érem született. 
Mezőhegyes, pályázatával el-

nyerte a Fiatal Fogatlovak Világ-
bajnoksága rendezésének jogát és 
immár két sikeres vb-t rendezett. 
Az idén ismét ők a házigazdák. 
A Talent Programban 26 ifjú 
hajtó kap szakmai segítséget 7 
edzőtől. 
Mindent összevetve az elmúlt 

négy évben Európa- és világbaj-
nokságokon összesen 25 FEI 
éremmel gazdagodott a honi 
fogathajtás, 8 arany, 8 ezüst és 9 
bronzérem került a magyar fogat-
hajtók éremgyűjteményébe.

Gedeon Birtok Kupa másodszor

Emlékezés
Fájdalmasan korán elve-

szített kislányunkról, Ores-
kóné dr. Nagy Izabelláról 
egy olyan albumot terve-
zünk összeállítani, amely-
ben családja, gyermekei és 
mindazok számára, akik is-
merték, szerették megőriz-
hetjük és tovább adhatjuk 
drága emlékét úgy, ahogyan 

bennünk és mindazokban 
él, akikkel együtt futotta be 
rövid földi pályáját. Ezért 
tisztelettel kérjük mindazokat 
– köztük volt osztálytárasait, 
évfolyamtársait, munkatársa-
it, barátait, ismerőseit -, akik 
őriznek Vele kapcsolatban va-
lamilyen emléket, történetet, 
fotót, videót, osszák azt meg 

Második alkalommal ren-
dezték meg január 28-án a 
Városi Sportcsarnokban a 
GEDEON BIRTOK KUPA 
teremlabdarúgó tornát, a 
sportbaráti kapcsolatok, va-
lamint a téli, felkészülési 
időszakhoz kapcsolódó spor-
tolási lehetőség biztosítása 
céljából. Tóth József és Gréczi 
Gábor szervezők sajnálkozva 
jelezték, hogy a sportcsarnok 
foglaltsága miatt, az idén 
csak egynapos tornát sikerült 
megrendezni nyolc csapat 
részvételével. 
Bornemissza Norbert játék-

vezető bíráskodása mellett, 
jó iramú, sportszerű, és ese-
tenként igen izgalmas mér-
kőzéseket vívtak a csapatok. 
A két négycsapatos csoport 

6. Izsák ifi, 7. Izsák, 8. Ága-
segyháza.
A díjkiosztón minden csa-

pat kapott egy-egy kupát 
részvételéért. Az első három 
helyezett díszesebb kupája 
mellé Müller Tamás a Ge-
deon Birtok Kft. nevében 
adott át ajándékcsomagot. 
Különdíjat kapott a legjobb 
kapusként Mószó Ferenc 
(Fülöpháza), míg a legtöbb 
gólt lövő játékosnak járó dí-
jat Baján Patrik (Izsák ifi.) 
vehette át.
Külön köszönet a jó hangu-

latú eseményért a támogatók-
nak, a névadó Gedeon Birtok 
Kft.-nek, a büfét is biztosító 
Vino étteremnek és a Városi 
Sportcsarnoknak.

-fg-

körmérkőzéseit követően, 
helyosztókon döntötték el a 
végső sorrendet: 1. Csengőd, 
2. Orgovány, 3. Fülöpháza, 4. 
Szabadszállás, 5. Kaskantyú, 

Izsáki előadás az aranysakálokról
A Futóhomok Természetvédelmi Egyesület 

(FTE) és a Kiskunsági Nemzeti Park Igaz-
gatóság (KNPI) 2017. február 10-én, az idén 
második alkalommal tartotta meg „KOLON 
KÁVÉZÓ – Természettudományi előadások” 
című rendezvényét a Vino Pinceklubban, ame-
lyen az őshonos, egykoron kipusztult, most 
Magyarországra újra visszatelepülő arany-
sakál életébe kívánta bevonni az érdeklődő 
közönséget. 
A teltházas est, a Mosonyi Szabolcs rendező 

és Bagladi Erika forgatókönyvíró nevével fém-
jelzett „Vad Kiskunság” című világszínvonalú 
természetfilm levetítésével kezdődött. A Kis-
kunságban játszódó film, a puszta rejtett életét 
mutatja be. Főszereplői az itt élő, de leginkább 
éjszakai életmódot folytató aranysakálok. A 
sakál családon kívül megismerhetjük egy vidra 
életét, az üregi nyulak várát és a réti sasok 
szokásait is.
Ezután az aranysakálok szakértője, Hor-

váth Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság munkatársa tartott előadást, az 
„Aranysakál megfigyelések védett természeti 
területen, különös tekintettel a fotócsapdá-

zásra” címmel. A természetvédelmi tájegység 
vezető beszámolójából megismerhettük a nem-
zeti park területén élő sakálok viselkedését, 
családi szokásait.
A rendezvény terepi megfigyeléssel, pontosab-

ban meghallgatással zárult. Az érdeklődőket 
a helyi természetvédők az egyik potenciálisan 
sakálok által járt területre vezették, ahol kö-
rülbelül negyedórányi sakálhang lejátszása 
után egy család válaszolt is a Vadas-dűlő felől. 
A teliholdas éjszakában hátborzongató hatást 
keltett üvöltésük. 

Morvai Edina

Fotó: Ábrám Őrs

Izsák felnőtt csapata

Izsák ificsapata



2017. február 17. 11. oldalIZSÁKI Hírek

Izsáki karitászbál 2017

Az idei évben már tizenkilence-
dik alkalommal tartottuk meg a 
karitászbált a Vino étterem pin-
céjében. Igazán elmondhatjuk, 
hogy jó hangulatú vidám estét 
töltöttünk együtt mindannyian.
Sok kedves tombolaajándék 

gyűlt össze, ami mindenki örö-
mére szolgált. 
A finom vacsora előtt az Izsáki 

Sárfehér Néptánc Együttes 
nagyon szép műsorral kedves-
kedett a vendégeknek. Majd a 
nyitótánc után, a szabadszállási 
Sanzon zenekar szórakoztatta a 
résztvevőket. 
Ennek a bálnak a teljes nye-

reségét, valamint a tombolából 
befolyt pénzt karitatív célra 
használjuk fel. Ez nagy segítség 
akkor,mikor tűzifát viszünk 
rászoruló családoknak, vagy 
gyermekek étkezéséhez járulunk 
hozzá. Persze sok nehéz hely-
zettel találkozunk, ahol szintén 
elkél a segítség!
Isten áldása kísérje minden 

Támogatónk segítő szándékát 
gondoskodását, mert mindazok, 
akik ebből az adományokból 
részesülhetnek, azoknak kicsit 
könnyebbé szebbé tudjuk tenni 
mindennapjaikat. 
Köszönjük Prikkel Lászlónak 

a Vino étterem tulajdonosának 
a helyet, az ott dolgozó Csomor 
Kálmánnak és csapatának a ked-
ves figyelmes kiszolgálást!
Támogatóink: Bognár Pékség, 

Izsáki Házitészta Kft., Kerti Gép 

Szaküzlet (Kovács Andrá, Holsza 
Trafik, Gedeon Birtok Kft, Szín-
világ Mix, Thermál Kft, Kovács 
Tamás Wolf ABC, Tulipán Cafe, 
Zöldségbolt (Deák László), Varga 
Autókozmetika, Nagy Traktor 
Kft., Szabadszállási István Vi-
rágüzlete, Farkas Imre Otthon 
ABC, Spongáné Nagy Anikó 
Villamossági Szaküzlet, Majoros-
né Dudás Erzsébet, Futóhomok 
Természetvédelmi Egyesület, 
Kunsági Nemzeti Park Igazga-
tóság, Látszerészüzlet Optika, 
Rónasági Takarékszövetkezet, 
Hajma Favágó Kft., Ázsia Cen-
ter, Edit Virág és Ajándék, Klára 
Divatáru Üzlet, Kiss Kovács 
Iparcikk, Sallai Orsolya, Sponga 
Csabáné Watt Vill. Villamos-
ság, Nagy Bernadett, Bognár 
Gáborné, Bencze Sándorné, 
Horváth Hajnalka, Tuppervare 
(Gajdácsi Istvánné), Baracskai 
Jánosné, Nagy Veronika, Gyallai 
Éva kozmetikus, Tetézi Lajos, 
Tetézi Lajosné, Szalai Istvánné, 
Petrányi Imréné, Csomor József, 
Konkoly Rózsa, Ritter Anikó, 
Bartuszekné Varga Márta, Tót 
Józsefné, Sztana István, Juhász 
Ferencné, Kanizsai Ágnes, Kani-
zsai Sándorné, id. Vida István és 
felesége, Törteliné Kugler Mária, 
Gellér József, Gellér Józsefné, 
Radványi Nagy Ilona, Talapka 
István apát-plébános úr. 

Izsáki Karitász Csoport
Nagyné Etelka

Megújító nyesés

Amint azt Mondok József polgármester a legutóbbi képviselő-
testületi ülésen bejelentette, megkezdődött az idős piactéri fák 
megújító nyesése. A kevésbé életképes és elhalt részek eltávolítá-
sával remélhetőleg megmenthetők a közel száz éves japánakácok, 
s így megmaradhat a már jól megszokott piactéri látkép.

Farsangi kalandozások
Bármilyen ünnepkört kezdünk 

jobban megismerni, a harmonikus 
emberi létünkhöz a mulatság, 
vidámság is kell. Nagy zeneszer-
zők, írók megemlékeznek a kar-
neválról. Csokonai Vitéz Mihály 
koszorús költőnk saját korának 
szatirikus leírását hagyta ránk 
Dorottya c. munkájában.
Izsákon több mulatságot ren-

deztek ilyenkor a farsang által 
engedélyezett időszakban, a 40 
napos nagyböjt előtt. Különböző 
helyszínek voltak, Katolikus Ol-
vasókör (színpaddal), Református 
KIE (színpaddal), házaknál ún. 
padkaporos bálok. Többnyire 
jó hangulatot keltett egy-egy 
neves cigánybanda később az 
államosítások után meginduló 
ifjúsági (KJSZ) rendezvényeken 
városi civil zenekarok húzták a 
talpalávalót. Az iparos társadalom 
szerveződése korán megkezdődött 
itt. Az 1860-as évektől kezdve 
szükség volt molnár (szélmolnár) 
kovács, bognár, kőműves (faragó-
mester), csizmadia, szűcs (65 fő) 
szakmák képviselőire. Ipartes-
tület jött létre, amely a jogokat, 
kötelességeket megszabta. Az I. 
világháború nagy veszteségei után 
(280 halott) újra kellett szervezni 
a életet (gazdaságot, társadalmat) 
egyaránt.
A kommün és a fordulat után 

kezdtek az emberek a Horthy 
Miklós nevével jelzett korban el-
igazodni, továbbfolytatni az életet. 
Izsákon 1920-42-ig fenntartották 
a polgári iskolát. Sok gyerek a 4 
elemi osztály után járhatott ide 
négy évig. Jó iskola volt. 
A népszínművek, operettek di-

vatja hódolt Európa szerte. Ezeket 
a nem magas igényű zenei dara-
bokat tanulták meg és adták elő 
különböző helyszíneken. Bálok a 
Muráncsik kocsmánál is voltak.
Családi fényképeink között ta-

lálható az iparosok által előadott 
„Falu rossza” című előadásról 
egy felvétel (Erkel Gyula zenéje) 
1910-ből. Helybeliek a tanítók, 
kántorok segítségével 40-en ját-
szották. Ez a kép korábban több-
ször megjelent az izsáki újságban. 
Más alkalmakkor jótékonyságai 
bálokat, teaestélyeket szerveztek. 
Téglajegyeket árusítottak a terve-
zett Iparos otthon (Székház) épí-
tésekor. A végleges, megvalósult 
terv alapján, színpaddal rendel-
kező terem, söntés, vándorlegé-
nyeknek szoba, kuglipálya épült 
meg a gróf Széchenyi utcában 
(a református templom mögött). 
1927 Ipartestület Székház avató 
ünnepély (90 éve).
Tisztikar: Elnök: Kozma József 

építész,, Alelnök: Töröcsik Jó-
zsef, Pénztáros: Jávorka Mihály 
(borbíró..) Előljárók: Magyar 
Antal (bádogos), Bálint László 
bognár, Mezei Gábor (fodrász), 
Kállai Lajos (asztalos), Karácsonyi 
István (szabó), Mesznéder Gyula 
(kádár), Vincze László (órás), 
Szórád János (szíjgyártó), Nagy 
József (kovács).
Szakmák támogatására ipar-

testületi szék jött létre (tanonc 
vizsga). Asztalos: Mezei Kálmán, 
Bajnok Sándor. Szabó: Pataki 
Sándor, Kerekes Gábor, Kádár: 
Elschek Rezső stb.
Az eltervezett leírásra szánt 

időpontban női ruhakészítők is 
dolgoztak, a nevüket a csekély 
megmaradt irat nem említi.

Röviden, mégis érdemes azt a 
kort az ünnepet megismerni. A 
200 terítékes ebéden megjelentek 
az elöljárok és a szomszéd helysé-
gek vezetői közül többen… 
1927 év Díszközgyűlés, ünnep-

ség.
Megnyitó beszédet mondott 

Kozma József, az Ipartestület 
elnöke.
A kultúrház célja: történetét 

Izsák János előljáró ismertette. 
Szentelését végezte: Tóth József 
római katolikus pap. Áldás: Ve-
ress István református lelkész. 
Izsáki Dalegyletet vezényelte: 

Szombathy László polgári iskolai 
igazgató. Az IMA című éneket 
adták elő, a Himnusz eléneklése 
után, majd Csokonai Reményhez 
című megzenésített verse követ-
kezett. Dr. Váry Albert képviselő 
úr a kormány nevében köszöntőt 
mond „Ez a mi leghatalmasabb 
fegyverünk, megmutatni és be-
bizonyítani a művelt világ előtt, 
hogy a műveltség magas fokán 
állunk. A vidéken épülő kultúr-
házak bizonyítják, a vidék ne 
marad el a fővárostól a művelődés 
terén…” Szűnni nem akaró taps! 
Köszöntőt-tósztot mondtak: a 
kormányfőre Agorasztó Tivadar 
alispán úr, gr. Bethlen István 
miniszterelnökre Dr. Váry Albert 
országgyűlési képviselő úr.
Az Ipartestületben különböző jó-

tékonysági eseteket, előadásokat, 
farsangi bálokat rendeztek. Igaz, 
Izsákon már működött a Polgári 
Casino, Úri casino és a Lebovics-
féle kocsma – mozi (Mezei Takar-
mánybolt). Fogadtak hivatalos 
színészeket egy-két színvonalas 
darab eljátszására. Az ügyes 
iparosnék szervezték az elszállá-
solásukat, étkezésüket, stb.
Néhány, fent nevezett iparos 

adatait, családi emlékek össze-
állításából sikerült összeállítani, 
ezeket is érdemes megismerni. 
Sok ilyen öntevékeny ember egy 
közösséget alkotva sokat tehet 
lakóhelyéért.
Kozma József építész: több 

alkalmazottat foglalkoztatott. 
Megépítik az új postaépületet, 
közösségházát, orvosi rendelőt, 
Polgári olvasókört, stb. Kozma 
József a Casinó gyakori látogatója 
volt. Egyik kártyacsatája során 
a rossz nyelvek úgy mondják, a 
felesége volt a tét. Kislánya óvónő 
lett, Miskolcon élt. Fia, szintén 
Kozma József, építész.
Mezei Gábor fodrász: felesége a 

sokak által ismert Kullai Ilonka 
néni. Az iparosok, kereskedők 
rendszeresen jártak borbélyhoz, 
nagy divatja volt a jól igazított 
bajusznak. Ilonka néni tüzelő 
anyagbeszerző volt. Szépen fel-
nevelte lányait, nyaralót épített 
Cserkeszőlőn. Unokája Izsákon 
él.
Nagy József kovács: bent a köz-

pontban laktak. Lánya Nagy 
Julianna, Buli-néven ismert, szép 
és okos hölgy. Fiúk kereskedő az 
ÁFÉSZ időben sok szép fényképet 
megőriztek, remélhetőleg unokák, 
dédik örömére.
Magyar Antal bádogos: felesége 

Németh Dezső bácsi lánya, Nusi-
ka. A máig szemet gyönyörködtető 
házakon levő bádogos munkák őr-
zik a család ízlését. Magyar Géza 
díszpolgár. Dr. Magyar Katalin 
élelmiszeriparban szerzett rangot 
az UNIVER-nél.

Kállai Lajos asztalos (koporsós) 
nem mindig sikerül megmaradni 
az iparosokhoz méltó egyenes 
úton. Családja sokszor egyengette 
útjait. Más családtagok inkább 
szőlőtermesztéssel foglalkoztak.
Karácsonyi István szabó: a leg-

több iparostársához hasonlóan 
mezőgazdasággal is kellett fog-
lalkozni. Három gyermeküket 
iskoláztatták. Karácsonyi József 
római katolikus lelkész Páhin, Ka-
rácsonyi Klára tanítónő Kecske-
méten, Karácsonyi István tanító 
(felesége Drenka Baba, fodrász).
Mezei Kálmán asztalos, felesége 

Kállai Ilona, két fiúk közül Mezei 
Kálmán a Szövetkezeti időkben 
kereskedő, Mezei Jenő asztalos. 
Unokái Izsákon élnek. 
Pataki Sándor angol szabó régi 

famíliával házasodik Ivanics Má-
tyás és a Petrányi család rokon-
sága. Pataki Mancika és családjai 
Budapesten gyökeresedtek meg az 
50-es évek herce-hurcái idején.
Elschek Rezső kádár: családostól 

jött Izsákra 1919-ben, az akkori 
nehéz időkben. Elschek Ilona férje 
Bognár Lajos malomtulajdonos 
két fiuk után sok leszármazott. 
Elschek Rezső fiatalon elhunyt, 
síremlék őrzi nevét. Egy testvér 
és családja Ausztriában él.
Szabó György kádár: feleségével 

nagy házat vittek, ahogy a csa-
ládfő emlegette „7 szoknyásról 
kellett gondoskodnia.” Mamák, 
három lány, egy katolikus pap. A 
lányok házasság után elkerültek. 
H. Takácsné Magdi lányához 
költözött Budapesten. Szabó 
László Szabadszálláson plébános, 
tragikus hirtelenséggel hunyt el 
az 50-es években.
Bálint László bognár: felesége 

Holecz Mária máig szép emlékét 
őrzi a család. A régi közlekedésre 
szolgáló kocsikat, hintókat ké-
szítették, javították itt. Utódai 
a régi ház helyén építkeztek. 
Lányok után is nagy család 
maradt utána; Jolán (Varjúné), 
Rózsa (Józsa M.), Margit (Ha-
lasiné), Erzsébet (Pintérné), fia 
László Borbély T. kereskedés, 
gazdálkodás, gyermeknevelés, 
virágtermelésben ismertek.
Varga László szűcs: bizony a 

régi gazdák öltözködéséhez kel-
lett ez a szakma. Szűrszabók, 
szűcsök készítették a holtig 
tartó viseleteket (hímzéseket). 
Gyermekeik többsége Izsákon 
boldogult, Ilona (Molnárné), Jó-
zsef, Károly, Gyula, Imre. Többen 
itt családosodtak meg, mások 
Kecskeméten.
Szórád János szíjgyártó: Kere-

kegyházáról jött a Szegedi csa-
ládhoz házasodott, leánya Jolán 
(Martonné) 8 gyermek után sok 
leszármazott. Sándor fia Ficsor 
lányt vett feleségül Orgoványon, 
majd Kecskeméten élt.
Mesznéder Gyula kádár: Má-

ria-Terézia idején jött a család 
Esztergomba. A régi iparos szo-
kás alapján Brüsszelben tanult 
vándorlegényként. 1900-ban ke-
rültek ide. Zsidó megbízta 1000 
hl. bortárolására alkalmas hordó 
készítésével. Fia László szintén 
kádár, majd téeszdolgozó. Három 
gyermek.
Érdemes megkeresni az 1930. 

évi gazdacímtárat is néhány 
adatért.
Jó mulatozást farsang idejére.

Mesznéder Klára



IZSÁKI Hírek  2017. február 17.12. oldal

Anyakönyvi Hírek

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata

Felelõs kiadó: Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ
Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,

Bálint Vilmos, Bagócsi Károly,
Dr. Hauzmann János

Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu

Hirdetésfelvétel: Izsák Innokom Nonprofit Kft. 
Tel.: 76/568-076

Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

ISSN 1587-7418

ÜGYELETEK
a házIorVoSok üGyeletI elérhetőSéGe

hétfő: 12-16 óráig Dr. rigó József zsolt
Kedd: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes
Szerda: 12-16 óráig Dr. Bíró Sándor

Csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Péntek: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor

Tel.: 06-20-962-4594
a kÖzpoNtI orVoSI üGyelet elérhetőSéGe

hétfőtől – csütörtökig: 16 órától
Pénteken: 13 órától

Szombat-vasárnap: 0-24 óráig
az ügyeleti irányítás kuNSzeNtMIklÓSrÓl történik. 

Telefon: 76/351-222
Kábeltévé ügyelet

Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400

Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423
polgárőrség: 06-30-621-6071

 Temetkezés
Jóindulat 

Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
az izsáki alsó és felső katolikus 

temetők üzemeltetője
Irodáink: 

Izsák, Kecskeméti u 3. H-P: 8-12
Kecskemét, Nyíri u 4. H-P: 8-15

Ügyelet éjjel – nappal!
Molnár László: 06/20/311-3572
Nagyné Emike: 06/30/963-9222

 Születtek: Seres Luca – anyja neve: Szijjártó Anita, Má-
tyási Noémi – anyja neve: Slezák Márta, Miklovics Máté 
István – anyja neve: Sebők Edina
Házasságkötés:  Farkas Márk – Jéga-Kovács Alexandra
Meghaltak: Börcsög Ferencné sz: Horváth Rozália – 79 
éves – Izsák, Mező utca 30., Kovács János – 72 éves – fü-
löpszállási lakos, Csenki Katalin – 64 éves – ágasegyházi 
lakos, Radványi-Nagy János – 68 éves – kecskeméti lakos, 
Nagy István – 59 éves – Izsák, Szajor dűlő tanya, Mácsai 
Lászlóné sz: Dóka Erzsébet – 79 éves – Izsák, Bocskai utca 
27/A., Bencze Zoltán – 48 éves – Izsák, Vásártér utca 9., 
Bencze Imre – 80 éves – volt izsáki lakos, Kovács Béláné 
sz: Aczél Terézia – 86 éves – Izsák, Batthyány utca 29., 
Csizmadia Bálintné sz: Kollár Eszter – 87 éves – Izsák, 
Mátyás király utca 4., Bognár Gáborné sz: Járdi Katalin 
– 79 éves – Kisizsák, Reviczky utca 25., Cseh Ferenc – 61 
éves – ágasegyházi lakos, Kiss József Zoltánné sz: Guba 
Franciska – 70 éves – Izsák, Kodály Zoltán utca 40.

Február 22. szerda
18:00: Kölyök TV.
19:05: Grijnovitz Anikó és 
barátai – koncert 1.rész 
(ism.)

Február 23. csütörtök
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Grijnovitz Anikó és 
barátai – koncert 2. rész

Február 28. kedd
Közvetítés a képviselő-
testület ülésérő (az analóg 
csatornán)

Március 1. szerda
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Közvetítés a képvi-
selő-testület ülésérő felvé-
telről

Március 2. csütörtök
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Grijnovitz Anikó és 
barátai – koncert 2. rész 
(ism.)

Március 8. szerda
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Kolon Kávézó

Március 9. csütörtök
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Néptánc félévzáró

Március 15. szerda
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Megyei Krónika
19:35: Néptánc félévzáró

Március 16. csütörtök
18:00: Kölyök Tv.
19:05: Március 15-ei városi 
ünnepség

Munkájára igényes, dolgozni 
akaró munkatársat keresek 
autókozmetikába, jó kereseti 
lehetőséggel! Tel.: 30/943-
8972
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