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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban

Október 23-án a Műve-
lődési Házban tartotta 
az Önkormányzat, az 
1956-os forradalom és 
szabadságharc 62. év-
fordulójára emlékező 
ünnepségét. Bérces La-
jos, az Önkormányzat 
Kulturális Bizottsága 
elnökének köszöntője 
után dr. Zakar Péter 
egyetemi docens, a Sze-
gedi Tudományegyetem 
rektorhelyettese mon-

dott ünnepi beszédet. 
Egyebek mellett szólt 
a szegedi egyetemei di-
ákság forradalom el-
indításában betöltött 
szerepéről, felidézve, 
hogy a forradalom kö-
vetelései először Szege-
den, a MEFESZ (Magyar 
Egyetemisták és Főisko-
lások Szövetsége) 1956. 
október 20-ai nagygyűlé-
sén fogalmazódtak meg. 
Méltatta azt a hősies 
küzdelmet, amellyel a 
harcok megindulása 
után a szinte minden 
korosztályból, de kü-
lönösen a fiatalokból 
verbuválódott felkelők 
Budapesten szembe-
szálltak az ÁVH-s és 
szovjet erőkkel, meg-
mutatva, hogy elég volt 
az élet minden területét 
elnyomó diktatúrából. 
Hangsúlyozta, 56 hősei 
kivívták a világ elis-
merését, s a túlerővel 
szembeni reménytelen 

harcuk felvállalásával 
örök példát állítottak 
minden szabadságsze-
rető embernek.
Az egykori eseménye-

ket személyes dokumen-
tumokkal is megidéző 
megható és elgondol-
kodtató műsorral az is-

kola nyolcadikos tanulói 
készültek Ázsóth Ilona 
és Szabóné Pápa Edit 
tanárnők felkészítésé-

Ifjú kézilabdások találkoztak 
Izsákon

1956-ra emlékeztünk

Néptánc Egyesületi hírek
                                                                                                          

Befejeződött a városháza felújítása

vel. Rácz Réka Emese, a 
Mátyási János Cserkész-
csapat tagja - emlékezve 
a forradalom tizenéves 
hőseire -, Varga Zsolt: A 

pesti srácok című versét 
mondta el.
Az ünnepség zárása-

ként a résztvevők ko-

szorúkat helyeztek el az 
56-os kopjafánál.

-te-
Fotó: Faragó Gábor

A külső díszítőelemek, 
zászlótartók, bádog-
díszek felhelyezésével 
teljesen befejeződött a 
városháza felújítása. 
Mint arról korábban 
már beszámoltunk, a 
külső megújulással pár-
huzamosan energetikai 
felújítás is történt az 
épületen, 16 cm-es hő-
szigetelő réteget kapott, 
valamint a tetőszerkezet 
teljes cseréje is megtör-
tént. Az eddig is város-

képi jelentőségű épület, 
megújult arculatával, 
dekoratív megjelenésé-

vel, még hangsúlyosabb 
elemévé vált a városköz-
pontnak.                  -te-

Az izsáki gárda Szabó József edzővel
A Kun István Kézilabda 

Iskola (KIKI SKFT), októ-
ber 28-án, az Izsáki Tán-
csics Mihály Általános 
Iskola Sportcsarnokában 
adott otthont a kézilab-
da Gyermekbajnokság 
Fiú U11 Badó László 
régió soron lévő fordu-
lójának, amelyen nyolc 
csapat vett részt. A két 
csapattal szereplő KIKI, 
a KIKI Izsák és a KIKI 
Piár (Kecskemét) mel-

lett, a Kiskőrösi KS Kft., 
valamint Kiskunmajsa, 
Kiskunhalas, Kalocsa és 
Kelebia ifjú kézilabdásai 
mérték össze tudásukat. 
Mint ismeretes, a gyer-
mekbajnokságban, bár 
gólokra játszák és rögzítik 
a mérkőzés eredményét, 
elsősorban az örömmel 
játszott kézilabda a fő 
szempont. A kétszer 15 
perces mérkőzések félidői 
közepén kötelező csere 

van, hogy minden játékos 
kapjon játéklehetőséget. 
Így a gyengébb képességű 
játékosok is fejlődhetnek, 
tapasztalatot szerezhet-
nek a csapatban történő, 
a valós ellenfél elleni, já-
tékban. Nem utolsó sor-
ban, hogy megmaradjon 
a lelkesedésük a kézilabda 
iránt, amiben az izsáki 
mérkőzéseken nem volt 
hiány… 

-fg-

- 2018. október 26-án meg-
rendezésre került a Bács-
Kiskun megyei Gyermek és 
Ifjúsági Néptáncverseny, me-
lyen együttesünket csoportos 
kategóriában a Szőlőszem 
csoport, szóló kategóriában 
Rácz Regő képviselték a Sut-
tyomba zenekar kíséretével. 
Az együttes nagyon jól szere-
pelt, a zsűritől pozitív kritikát 
kapott, bronz minősítést 
szerzett mindkét produkció.
A Sárfehér Néptánc Egye-

sület hagyományaihoz hí-
ven idén novemberben is 
megszervezte a Márton-
napi táncházat, amelynek 
a művelődési Ház adott 
otthont. Az egyesület hölgy 
tagjai már kora délután 
kenték a libazsíros kenyeret, 
aprították a rá való lilahagy-
mát, tálalták a büféasztalra 
a libatepertőt és a táncos 
gyermekek szülei által ho-
zott, finomabbnál finomabb 

süteményeket, pogácsát. 
Nagy örömünkre sok tán-

cos, azok családja, és számos 
érdeklődő tisztelte meg je-
lenlétével a rendezvényt. A 
kisebbek ismét Frankóné 
Horváth Petra vezetésével 
készíthették el a hagyomá-
nyos libát - igaz, hogy csak 
papírból, és a Márton-napi 
lámpásukat üvegből. Ez 
utóbbit rögtön ki is próbál-
tuk a kicsik nagy örömére, 

és libás dalokat énekelve 
sétáltunk egyet a város 
központjában. Az egészen 
aprók a játszószőnyegen 
találhattak kedvükre való 
játékot. Bőtös Barnabás és 
Kürtösi Lilla vezetésével 
kitáncolhatták magukat az 
arra vágyók, pihenéskép-
pen még daltanulásra is 
sor került. Aki kifáradt, a 
„batyukban” összehordott 
eszem-iszomból meríthetett 
új energiát. A felnőttek pedig 
megkóstolhatták az egyesü-
let új borát is. Hiszen eleink 
hagyománya szerint Márton 
napján kell inni a libavacsora 
után először az újborból. 
Egészségünkre!
További képek a www.face-

book. com/sarfeherneptanc 
oldalon láthatók.

SNE vezetősége
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minden nap kint legyenek az 
utcán. Mozgalmas éven vannak 
túl, idén a mindennapi szolgálat 
mellett maguk végezték a mo-
toros felvonulás, a futó- és lo-
vasverseny forgalomirányítását, 
tehermentesítve ezzel az Izsáki 
Rendőrőrs állományát.
Az egyesület meghívta dr. Fe-

kecs Dénest, a Bács-kiskun 
Megyei Polgárőrség elnökét, 
akinek nagy szerepe volt a jár-
műpark bővülésében. Az elnök 
üdvözölte az izsáki polgárőrség 
kitűnő eredményeit.
– Itt egy jól dolgozó, lelkes és 

eredményes polgárőr csapat 
vigyázza a közösség biztonságát 
– mondta az elnök. Fekecs Dé-

nes közölte, hogy tapasztalata 
szerint a kisebb települések igen 
összetartóak, ami megkönnyíti 
a helyi polgárőrség megszerve-
zését is. Az utánpótlásra nagy 
hangsúlyt helyeznek, a 14 és 18 
év közötti fiatalok már ifjú pol-
gárőrként beléphetnek a szerve-
zetbe, akik ugyan önállóan még 
nem, csak egy felnőtt, tapasztalt 
polgárőrrel együtt mehetnek 
szolgálatba, akitől egyben elta-
nulhatják a szakma fogásait. 
Fekecs Dénes hozzátette, hogy 
Bács-Kiskun megyében legalább 
100 lovas polgárőr szolgál. Ifjabb 
dr. Fekecs Dénes őrnagy, az Izsá-
ki Rendőrőrs vezetője is megkö-
szönte, hogy a polgárőrök segítik 
a rendőrség munkáját, nem egy-
szer jelentősen tehermentesítve 
ezzel a hivatásos állományt. Az 
őrnagy szerint példaértékű a 
polgárőrök segítőkészsége és sze-
retné, ha még szorosabb lenne az 
együttműködés a rendőrök és a 
polgárőrök között.

Horváth Péter (PN)

Lelepleződés
A minapi megemlékezési 

ünnepen egy párt tagjai 
vörös leplet raktak a 62 éve 
volt forradalom főszerep-
lőjének szobrára, és ezzel 
mintegy megváltoztatni 
akarták az ő érdemeit. De 
a lepel lehullásakor semmit 
sem változott az ő értékelé-
se. /Sikertelen leleplezés!/
A szoborlepel alatt lévő, 

a nyilvánosságra hozandó, 
szép művészi  a lkotások 
– különben, - ismertek az 
ünnepi ceremóniát szer-
vezők előtt, de az ünneplő 
tömegnek sem okoznak 
meg lepe tés t ,  c sak  örö -
met. Egészen más az élet 
dolgaival és szereplőivel 
kapcsolatos negatív meg-
tapasztalás,  ami az élet 
eseményeinek folyamatos-
ságában, megszakítás nél-
kül történik: a facsemete 
nem olyan termést hoz, ami 
várt volt, a sok törődés nem 
hoz sikert, az embertárs  
- kiderül, - nem az aminek 
mondja,  mutatja magát, 
és a legutóbbi: az ameri-
kai egyetem nem is olyan, 
mint amilyennek állítják… 
Amikor a csalódások soro-
zatát éljük át, szomorúság 
tölti el szívünket, hiszen 
a  k i számíthatóság  vo l t 
egyik legfőbb támaszunk 
életünk tervezése és fel-
építése munkatársainak és 
eszközeinek megválasztá-
sakor, és ezek egyike sem 
hozta a hozzájuk fűzött 
reményeket… / Megelőzve 
emiatti teljes elkeseredett-
ségbe süllyedésünket, hadd 
áruljam el,  hogy e téma 
felhozatala inkább a józan 
átgondolás és bölcs kezelés 
segítése céljával történik./
Nem szőrszálhasogatás azt 

állítani, hogy a leleplezés 
inkább pozitív alkotások 
nyilvánosságra hozatalát 
jelzi, míg a lelepleződés – a 
magyar nyelv gazdaságát 
igazolóan, - valami rossz, 
valami csalódás felfedezése 
és közzé tétele, akár világ-
ra szólóan is. Ez utóbbival 
kapcsolatosan megállapít-
hatjuk, hogy többször tör-
ténik meg – akár bennünk, 
akár  környezetünkben, 
- mert a világon nincsen 
tökéletesség. Meg kell kü-
lönböztetni a már ismert, 
bírálatra érdemes dolgokon 
való csámcsogást, / mert az 
nem lelepleződés a kritizált 
személy ügyét i l letően!/ 
- ami azt jelenti, hogy a 
rossz szándékú emberek 
– nem jó indulattal, - ren-
det akarnak rakni mások 
életében, a maguk rende-
zendő dolgaikról elterelve 
a figyelmet.
Szinte pontosan három-

ezer éves a történet, amely 
megdöbbentően adja elő a 

lelepleződés szükségességét 
és hatását: Egy nagy király, 
elbízva magát hatalma tel-
jében, - elcsábítja egyik ka-
tonájának feleségét. Abban 
a korban az egész ország 
lelki egészségének felügye-
lete a „próféta” tiszte volt. 
Őhozzá is eljutott a király-
nak mindenkit  megbot -
ránkoztató tettének híre, 
és okosan, egy tanmesével 
állított be hozzá, mintegy 
panasztevő:  Van orszá -
gunkban egy gazdag ember, 
aki vendégeit nem a saját 
állatállományából étette, 
hanem szegény cselédjének 
egyetlen báránykáját vette 
el és használta fel erre a 
célra…. A király azonnal 
ítéletet hozott: „Aki ilyet 
tett, méltó a halálra!”  - 
Ekkor bátran szólalt meg 
a próféta: „Te vagy az az 
ember!” Azonnal tudta a 
király, hogy róla szól a tan-
mese! Lelepleződése teljes 
volt, és bűnét megbánta. 
/II.Sámuel könyve 12. rész. 
a Bibliában./
Előbb-utóbb mindenről 

és mindenkiről kiderül az 
„igazság”. Igazságosnak és 
kívánatosnak is tartjuk ezt. 
Igazságérzetünk kényszerít 
a teljes megelégedettségre 
és a békességre jutás álla-
potának elnyeréséig. – Ha 
csak mások tévedéseit, csa-
lásait, törvénytelenségeit, 
bűneit  vesszük számba, 
és ezekben „rendet csiná-
lunk” azzal, hogy a teljes 
felderítés által a leleplező-
dés „tényállásáig” jutunk 
el, nem csak szomorúság 
lehet bennünk. Be kell lát-
nunk, el kell ismernünk az 
ügynek ránk is rombolóan 
ható voltát, de figyelmez-
tető is lehet, amikor önma-
gunkat vesszük vizsgálat 
alá: „Én magam vajon mi-
lyen vagyok, milyen lennék 
egy hasonló helyzetben?” 
Lelkünkben történő kuta-
kodás után még arra az el-
határozásra is eljuthatunk: 
változtatni kell!
Ezen ponton utolérhető 

Európa lakosságának, de 
hazánk népének keresz-
tyénsége is, azaz keresz-
tények vagyunk-e igazán? 
Rászolgál állapotunk egy 
lelepleződésre!  Néhány do-
logban vizsgáljuk meg hely-
zetünket:            Elszoktunk 
és megfeledkeztünk sok 
jó dologról, sok kötelessé-
günkről, helyette megszok-
tuk a mozdíthatatlanságot. 
Könnyen engedünk a poli-
tikai rábeszéléseknek, azt 
gondolva, hogy egy jó ötlet 
mindent megold. Amikor 
az egész emberiség végve-
szélybe kerülésének árnya 
vetítődik ránk, a félelem 
megmerevít ,  képtelenné 

tesz határozott cselekede-
tekre, még az önvédelem-
ben is gátol.  Önmagunk 
féltése is elítélendő, mert 
benne az önzés szigorúan 
megtiltja a másoknak való 
segítségnyújtást. Fontos 
a tudomány, a minél több 
ismeretre jutás, mert segíti 
a bölcs előre látást, de ne 
legyünk elbizakodottak, hi-
szen semmi sem ismerhető 
meg tökéletesen.
A fenti témákban el nem 

g o n d o l k o d ó ,  l e l k i i s m e -
retében nem vizsgálódó 
ember  nem keresz tyén 
lelkiségű. Aki a fentieket 
az élethez tartozónak véli, 
de csak tudomásul veszi 
és nem alakít ki róluk ha-
tározott véleményt, nem 
keresztyén lelkületű. Aki 
mélységesen át-gondolja 
a  ve lük kapcsolatos  té -
vedése i t ,  és  önmagával 
szembeni vád fogalmazódik 
meg, ami gyakorlatilag az 
önlelepleződést jelenti, az 
keresztyén, aki teljes bé-
kességre jut önmagában, 
nem törődve azzal, hogy a 
külső körök milyen módon 
ostromolják döntéseit kri-
tizálva. 
Ilyen fajta vizsgálódási 

folyamatot kellene indíta-
nunk önmagunkban: Ki is 
vagyok én magam előtt? Az 
vagyok-e, aminek képze-
lem magam?  - és ilyenkor 
eszünkbe jut a sok szemé-
lyes megszégyenülés, vis-
szavonulási kényszerűség, 
sikertelenségekkel együtt 
j áró  bosszúság ,  amiket 
önmagunkban harcoltunk 
meg! Embertársaink előtti 
„szereplésünk” is vizsgá-
latra szorul: Mennyire vol-
tam őszinte hozzájuk? Igaz 
volt-e az együttérzésem az 
ő bajukat látva? Minden 
lehetőségemet felhasznál-
tam-e ha segítségemet el-
várták?
Újra elindulna a keresz-

tyéni élet.  Valóságosan, 
nem csak európai és nem-
zeti program szerint, ha-
nem a szívek mélyén is, ha 
harmadszor: Krisztusunk 
előtt is vállalnánk a leleple-
ződés kockázatát, ami nem 
is állhatna másból, mint 
igazi bűnbánatból: Ugye, 
i smersz  engem,  URAM, 
tudod, hogy szereteted és 
kegyelmed nélkül akartam 
élni eddig. Bocsásd meg!
Kívánom, hogy mindazok, 

akik veszik a lelki bátor-
ságot ennek az önvizsgá-
latnak megtételére, eljus-
sanak a teljes békességre 
jutás állapotára, valamint 
az egymást önzetlenül se-
gítő és támogató közösségi 
élet boldogságára!
Izsák, 2018-11-13.

Bérces Lajos

Segítség a bajban

November 6-án leégett a 
Mező utca 95. szám alatti 
ház tetőszerkezete. A kiégett 
részt baráti összefogással tá-
volították el. Az önkormány-
zat pedig a települési támo-
gatásokról és a szociális ellá-

tásokról szóló 2/2015 (II.25.) 
önkormányzati rendelet 3. § 
(4) bekezdés b) pontja alapján 
polgármesteri hatáskörben, 
100.000 Ft rendkívüli támo-
gatás kiutalásával segítette a 
károsult családot. 

Polgárőr évértékelő
November 9-én este tartotta 

a Kolontó Polgárőr Egyesület 
vacsorával egybekötött hagyo-
mányos évzáróját. Az izsáki 
polgárőrök minden évben ez 
időtájt értékelik a mögöttük 
álló esztendőt, s a vezetőség 
ekkor megosztja a tagokkal éves 
beszámolóját. Az eseményen 
megjelent megyei polgárőrség 
elnöke és az Izsáki Rendőrőrs 
vezetője is. 
Sikeres évet tudhatnak maguk 

mögött az izsáki polgárőrök. A 
közelmúltban bővült és megújult 
gépparkjuk: egy kevés kilométer-
rel rendelkező szolgálati autót és 
egy robogót kaptak a Belügymi-
nisztériumtól.

Az Opel Astra szolgálati au-
tót a Pécsi Rendőrkapitányság 
használta korábban, melyben 
kamera is működik, ami felvé-
teleivel tettenérés esetén segít a 
gyanús személyek és járművek 
azonosításában. Az autón kívül 
még egy robogót és két kerékpárt 
is kaptak a helyi polgárőrök, így 
már összesen két robogó és két 
kerékpár is segíti munkájukat. 
Idén egy csapatot értek tetten, 
akik asztalokat és kerékpárokat 
daraboltak fel éppen.
– Nagy előrelépés ez egyesüle-

tünk számára, mert így helyre-
állt a járműparkunk. Hozzásegít 
ahhoz, hogy a polgárőrök több 
járművel lássák el a szolgálatot 
– mondta Majoros József, az 
egyesület elnöke. Jelenleg negy-
venöt aktív polgárőr járőrözik 
Izsák területén, idén öt új tag 
jelentkezett közéjük. Hét fiatal 
polgárőr is az állomány tagja, 
illetve nyolc lovas járőr őrzi a 
tanyavilág biztonságát. Ez a 
létszám éppen elég ahhoz, hogy 
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
… mindenki hallott róla, hogy a kormány 

nemzeti konzultációt indít, amelyben a 
magyar emberek véleményét kérik a család-
alapításról, gyermekvállalásról. Azokról az 

alapvető sorskérdésekről, amelyeken végső soron a nemzet 
megmaradása múlik. Hallhatjuk, vannak, akik szükség-
telennek tartják a kérdésfelvetést, sőt gúnyolódnak rajta. 
(Egyikük éppen e sorok írása idején tépte szét az ívet, teát-
rálisnak szánt, de inkább szánalmas produkció keretében a 
Parlament ülésén.) Pedig csak szét kell nézni a világban, sőt 
elég csak az Unióban, hogy világosan megértsük, azokkal a 
Brüsszel által is támogatott törekvésekkel szemben, amelyek 
éppen ezeket az alapértékeket próbálják bagatellizálni, sőt 
lerombolni, igenis fel kell lépni. Egyénenként és közösen 
egyaránt, sőt tömegesen.
Gondolom, világosan érthető, hogy minél többen vesznek 

részt a konzultációban annál erősebben képviselheti hazánk 
azt az alapvetést Brüsszelben, hogy Európa megújulása 
elképzelhetetlen a családok megerősítése nélkül, s Magyar-
ország nem akar bevándorlást, nem akar népességcserét, 
hanem a magyar családok megerősítésével, támogatásával 
kívánja megoldani a demográfiai problémákat. A hamarosan 
minden háztartásba megérkező kérdőív tíz kérdést tartal-
maz. Egyebek között: „Egyetért-e ön azzal, hogy a népesség-
fogyást nem bevándorlással, hanem a családok erőteljesebb 
támogatásával kell orvosolni?”, „Egyetért-e ön azzal, hogy 
az új családtámogatási programokat a továbbiakban is 
munkavégzéshez kell kötni?” A további kérdésekben szó 
esik arról, hogy a fiatalokat akár 5-10 millió forintos kamat-
mentes életkezdési kölcsönnel kell segíteni abban, hogy ha 
szeretnének, akkor korábban is vállalhassanak gyermeket, 
valamint érintik a valódi főállású anyaság intézményének a 
bevezetését, a gyermeküket nevelő nők munkavállalásának 
támogatását, és azt, hogy a legalább három gyermeket vállaló 
édesanyáknak kiemelt támogatást kellene adni.
Gondolom, akiknek tényleg fontos kérdés a nemzet, benne 

gyermekeink, unokáink jövője, nem tudnak nem egyetérteni 
a fenti kérdésekben felvetettekkel. Ahogyan azzal is azono-
sulni tudnak, ami az utolsó, tizedik kérdésben szerepel, hogy 
kapjanak kétharmados védelmet a költségvetési családtámo-
gatások. Ne történhessen meg, ami már megtörtént, hogy egy 
kormányváltás után az országgyűlésben többséget szerzett 
erők egyetlen tollvonással eltörölnek családokat segítő támo-
gatásokat. Mint például 2002-ben (mások mellett) a fiatalok 
lakástámogatását. Teret engedve ezzel olyan, sokakat tönk-
retevő lépésnek, mint a devizakölcsönök voltak. 
Gondolom, az a törekvés, miszerint a fiatalok gyermekvál-

lalásról szóló döntése nem függhet kormányzati ciklusoktól 
teljesen elfogadható, sőt csakis ez fogadható el. Ahogy 
egyébként az élet minden területén szükség lenne kiszá-
míthatóságra, mert vannak olyan alapkérdések – a mostani 
konzultáció is ilyeneket taglal -, amelyekben politikai rögesz-
méktől függetlenül egyet kellene érteni, ha normális életet 
szeretnénk magunknak, s az utánunk jövőknek...

Tenisz siker
Mint arról korábban már 

írtunk, dr. Bíró Sándor há-
ziorvos kislánya Melinda, 
tehetséges teniszező. Rendre 
kiváló eredményeket ér el 
korosztálya hazai és nemzet-
közi versenyein. Nemrégiben 
ismét komoly sikert könyvel-
hetett el.
Franciaországban tizen-

egy ország részvételével a 
Kinder+Sport rendezésében 
összevont U11 és U12 (11 
és 12 évesek) korosztályos 
mesterversenyt rendeztek, 
ahol Bíró Melinda a főtáblára 
kerülésért lengyel versenyző 
ellen nyert, majd Luxem-
burg, Németország, Bulgária 
versenyzői következtek. A 
döntőbe végül két magyar lány 
jutott. Bíró Melinda az U11-es 
korosztály képviseletében és 
Molnár Kitti az U12-ből. Így 
magyar döntő volt Franciaor-
szágban. Végül az idősebb lány 
a papírformának megfelelően 

nyert, ám Melinda ezüstérme 
akár korosztálya aranyaként is 
értékelhető, hiszen a 11 évesek 

közt ő volt a legjobb a tizenegy 
országot felvonultató nemzet-
közi versenyen.                 -te-

Röplabda

A novemberi hosszú hétvégén az izsáki sportcsarnok ismét rangos röplabda eseményeknek 
adott otthont. Mint arról már többször hírt adtunk rendszeresen nálunk edzőtáborozik a fiú 
serdülő válogatott. Most öt meccset játszottak a fiúk, hazai klubcsapatok ellen. Egy kivétellel 
mindegyiket megnyerték. A mérkőzések a januári Eb-selejtezőre való felkészülést segítették, 
ahol Kelemen István fiai Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Ausztria, Ciprus és 
Izrael együtteseivel mérkőznek meg.

Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, 
hogy 2018. december 28.-án (péntek) 

9 órától 13 óráig
a Művelődési Házban

véradás lesz.
Magyar Vöröskereszt
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkor-

mányzat Képviselő-tes-
tülete 2018. évi tizen-
egyedik ülését 2018. 
október 30-án tartotta 
meg. Első napirendi 
pontként a testület 
megtárgyalta és elfo-
gadta az Izsáki Telepü-
lésrendezési eszközök 
módosítását. A telepü-
lésrendezési eszközök 
(településszerkezeti 
terv és helyi építési 
szabályzat) teljes körű 
felülvizsgálatát meg-
előzően indokolt há-
rom helyszínt kiemelt 
fejlesztési területté 
nyilvánítani és azokat 
érintően a település-
rendezési eszközöket 
módosítani. A teljes 
körű felülvizsgálatra 
2019 októberében fog 
elkészülni, teljesen új 
település szerkezeti és 
helyi építési szabályzat 
készül majd. 
Másod ik  nap irend 

keretében a testület 
megtárgyalta és elfo-
gadta, Izsák Város Ön-
kormányzatának belső 
ellenőrzési tervének 
módosítását, mivel az 
Önkormányzat új belső 
ellenőrt alkalmaz ezért 
volt szükség a belső 
ellenőrzési terv felül-
vizsgálatára, melynek 
elsődleges célja 2018 
évben egy teljes körű 
vagyonvizsgálat, mely a 
2018. évi mérleg alapját 
fogja képezni. 
Harmadik napirend 

keretében a testület 
megtárgyalta és elfo-
gadta az Izsáki Pol-
gármester i  Hivatal 
Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának 
módosítását, melynek 
keretében a Polgármes-
teri Hivatal munka-
rendje módosult, de az 
ügyfélfogadás rendje 
nem változott.
Negyedik napirendi 

keretében a testület 
megtárgyalta és el-
fogadta Izsák Város 
Önkormányzat 2018. 
évi Közbeszerzési Ter-
vének módosítását. A 
módosítással a 2018. 
évi tervbe belekerült, 
az Esély Otthon pályá-
zat eszközbeszerzése 
és építési kivitelezési 
munkáinak elvégzése, 
a két beszerzési nem 
éri el közbeszerzési ér-
tékhatárt, de mivel a 
pályázatot Kiskunmaj-
sával közösen konzor-
ciumban bonyolítjuk, 
az egybeszámítás sza-
bályai miatt a mind két 
esetben közbeszerzést 

kell lebonyolítani. 
Az ötödik napirend ke-

retében a Képviselő-tes-
tület Izsák Város Egész-
ségügyi Szolgálatának 
vezetőjének kinevezte 
Dr. Bíró Sándor házi-
orvost, aki társadalmi 
munkában vállalta el a 
feladat ellátást. 
Mondok József polgár-

mester az alábbiakról 
adott tájékoztatást: 
- A jegyzői kinevezés 

megtörtént. Október 
1-től Bak Nándor látja 
el a jegyzői feladatokat. 
Őt találták a legmegfe-
lelőbbnek, legalkalma-
sabbnak az állás betöl-
tésére.
- Aljegyzői pályázat is 

kiírásra került, mely-
nek december 18-a a 
határideje.
- Piactér közbeszer-

zése lezajlott. 4 érté-
kelhető ajánlat közül 
az Akker Plusz Kft. 
nyerte. kormányhatá-
rozat kell még ehhez a 
pályázathoz.
- Távlovas verseny 

került megrendezésre 
Izsákon. Turcsán Ist-
ván és segítői munkáját 
megköszönte.
- 25 éves jubileumát 

ünnepelte október 13-
án a zeneiskola. Külön 
köszönetet mondott 
Hörcsög Imrének, aki 
sokat segített a zeneis-
kola létrehozásában és 
működésében.
- A Városi Vegyeskar 

október 5-én megtartot-
ta őszi hangversenyét.
- Dr. Zakar Péter a 

Szegedi Egyetem törté-
nésze mondott beszédet 
az október 23-i ünnep-
ségen. Bérces Lajos kép-
viselőnek és Dr. Bozóky 
Imrének megköszönte a 
közreműködésüket.
- Szent II. János Pál 

pápa vérereklyéje el-
helyezése és megáldása 
történt október 14-én. 
Az ünnepségen Lezsák 
Sándor országgyűlési 
képviselő is részt vett.
- November 30-án a 

Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés a soron kö-
vetkező ülését Izsákon 
szeretné megtartani.
A zárt ülés keretében 

a képviselő testület az 
alábbi határozatokat 
hozta: 
69/2018.(10.30.) szá-

mú:
Összeférhetetlenségi 

bejelentés tárgyalása
H a t á r o z a t
Izsák Város Önkor-

mányzat Képviselő-
testület elfogadja a 
Jogi- Pénzügyi és Vá-

rosfejlesztési bizottság 
összeférhetetlenségi 
ügyben hozott alábbi 
határozatát:
 2018. október 18. nap-

ján a Magyar Polgá-
ri Jogokért Országos 
Egyesület összeférhe-
tetlenség megállapítá-
sa iránti kérelmet ter-
jesztett elő Dr. Bozóky 
Imre alpolgármesterrel 
szemben.
A beadvány első része 

alapján kéri megállapí-
tani, hogy Dr. Bozóky 
Imre ügyvédi munkája 
során végzett OTP Fak-
toring Zrt. képviselete 
a devizahiteles perek-
ben a Magyarország 
helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 36. 
§ (1) bekezdése alapján 
a közbizalom meginga-
tására alkalmas ezért 
összeférhetetlenséget 
okoz. 
A Képviselő-testület 

megállapította, hogy 
a beadvány alapján, 
sem konkrét tevékeny-
ség tekintetében sem 
általánosságban nem 
állapítható meg össze-
férhetetlenség – a bead-
ványban csak egyszeri 
tevékenység szerepel. 
Továbbá a beadvány 
semmi olyan konkrét 
tartalmat nem jelölt 
meg, ami közbizalom 
megingatására alkal-
mas lett volna. Ezért 
a bizottság megállapí-
totta, hogy Dr. Bozóky 
Imre alpolgármesterrel 
szemben a beadványban 
megjelölt tevékenysége 
kapcsán, nem állapítha-
tó meg az összeférhetet-
lenség.
A beadvány második 

része alapján kéri a bi-
zottság állásfoglalását, 
hogy Dr. Bozóky Imre 
alpolgármester az ügy-
védi munkája végzése 
közben a tárgyalóte-
remben közszereplőnek 
minősül-e és mint köz-
szereplő nem tilthatja 
meg a tárgyaláson kép- 
és hangfelvétel készíté-
sét személyiségi okokra 
hivatkozva.
A Képviselő-testület 

megállapította, hogy 
a beadvány második 
felében sem illetékes-
séggel sem hatáskörrel 
nem rendelkezik, ezért 
ebben állásfoglalást 
nem ad ki.
Határidő: 2018. októ-

ber 30.
Felelős:  Mondok Jó-

zsef polgármester
 Bak Nándor 

jegyző

Állattartás csak felelősséggel
A napokban egy érző 

szívű állatbarát fakadt ki 
velem beszélgetve, hogy 
mennyire sok szívtelen 
ember tart kutyát, macs-
kát, lényegében mit sem 
törődve velük. Példákat 
sorolt arra, hogy kutyá-
kat, alig méternyi láncon 
tartva - leromlott álla-
potukból jól láthatóan 
- éheztetnek, más helye-
ken a nyári forróságban 
a tűző napon, víz nélkül 
kikötve tartanak. S ak-
kor még nem szóltunk az 
utcákon kóborló kidobott 
kutyákról, macskákról. Ő 
elhívatott állatbarátként 
a neten, baráti, ismerősi 
körben kutat fel segítő-
ket, befogadókat, s mint 
mondja alig győzi, hiszen 
sok eldobott állattal ta-
lálkozik. De ő sem talál 
mindig megoldást, ami 
látva, az elesett jószágo-
kat, szívfacsaró számára. 
Felháborodása, elkese-
redése óriási az emberi 
érzéketlenség, ostoba-
ság ezen példái felett. 
Amiatt pedig különösen 
szomorú, hogy mindez 
Izsákon is megtörténik. 
Itt is élnek olyan embe-
rek, akik így bánnak az 
állatokkal.
Teljesen igaza van! 

Magam is írtam már 
néhányszor lapunkban 
arról, hogy az állattar-
tás felelősséggel jár. A 
kutyák, macskák érző 
élőlények. Az nem megy, 
hogy ha meguntuk őket, 
akkor eldobjuk, mint 
valami koszos rongyot. 
Az élet tiszteletet érde-
mel. Még akkor is, ha az 
egy állaté. Neki is csak 
egy van belőle. Nézzünk 
csak egy kicsapott, ku-
tya szemébe! Keserűség, 
fájdalom, szomorúság, 
félelem - ezt látjuk. Mert 
tudomásul kell venni ha 
tetszik, ha nem, ezek 
nekünk kiszolgáltatott, 
örömöt, fájdalmat érezni 
képes lények. Ők nem 
tudnak nélkülünk létez-
ni, így a felelősség is min-
dig a miénk, embereké. 
Szomorú látni, hogy a 
kidobott kutyák állandó-
an loholnak, valami kis 
élelmet kutatva, s köz-
ben rettegnek. Nézzék 
csak meg rendesen őket, 
s látni fogják mennyire 
elesettek, kétségbe eset-
tek. Vajon miért gon-
dolják némelyek, hogy 
a szerencsétlenek ezt 
érdemlik? Nem, nem ezt 
érdemlik, hiszen, a ku-
tyák, gazdájukat rajong-
va szeretik, az életüket 
is odaadnák értük. Sok 
ember tanulhatna tőlük 

ragaszkodást, szeretetet. 
Nemcsak állataik, ha-
nem egymás iránt is!
Ugyanez igaz a macs-

kák esetében is. Telje-
sen téves az a gondolat, 
miszerint a macskák 
számító hálátlan jószá-
gok. Nekünk több macs-
kánk van, s mindegyik 
őszintén ragaszkodik 
hozzánk. Sőt nálunk a 
kutya-macska barátság 
is kiválóan működik, 
hiszen a legnagyobb bé-
kességben élnek egy-
mással. 
Törődés, szeretet kell 

háziállatainknak, amit 
azok ragaszkodással, 
szeretettel hálálnak meg. 
Ha valaki állatot vállal 
legyen azzal tisztában, 
hogy az egy hosszú távú 
vállalkozás. A kutyák, 
macskák tíz évnél is to-
vább élnek, a felelőssé-
günk is addig kell, hogy 
tartson. A felelős kutya-, 
macskatartás alapja az 
ivartalanítás. Ha nincs 
szükségünk szaporu-
latra el kell végeztetni 
azt. Nem vállalhatat-
lan költség, s egyszer és 
mindenkorra megoldja 
azt a nagy problémát, 
hogy mit is csináljunk a 
kölykökkel.
A mi macskáink, kido-

bott kiscicákként, kutyá-
ink kidobott kutyákként 
kerültek hozzánk. Mind-
egyiknek története van, 
hogy hogyan. Például, 
egy csont-bőr sovány-
ságú tenyérnyi kiscica 
keserves sírással botla-
dozott elénk az elhagyott 
erdőből, éhen pusztult 
testvérei mellől, vajon ott 
lehetett-e hagyni? Ő lett 
Marci cicánk, aki úgy jön 
velem a kertbe dolgozni, 
mintha segíteni akarna, 
s ha teheti a nyakamba 
ugrik, azt gondolván, ez 
a segítség. A kutyáinkat 
meg úgy szeretgeti, hogy 
azok valósággal zavarba 
jönnek tőle. 

Másik eset: egy kisku-
tya leste napokon át az 
Orgoványi úton elhala-
dó autókat, nyilván azt 
remélve, hogy a „gazdi” 
egyszer talán visszajön 
érte azzal a négykere-
kűvel, amiből kidobta. 
Több mint egy hétig 
strázsált az út mellett. 
Ott lehetett-e hagyni? 
Ő lett Morzsikánk, aki 
rajongó szeretettel csügg 
rajtunk. Hasonlóképpen 
lett egy Bobink is, aki 
szintén nagyon szeret 
bennünket, a kisuno-
kánkért meg egyenesen 
rajong. Óriási látvány, 
ahogy szinte nincs magá-
nál az örömtől, ha meg-
érkezik Zoé. Neki is van 
egy története. Kóborlása 
közben nézett ki bennün-
ket. Lecövekelt a házunk 
előtt, s nem volt hajlandó 
távozni. Mivel már volt 
kutyánk, kerítettünk 
neki egy jó gazdát, ám ő 
rendre visszatért, pedig 
bő két kilométerre volt 
a leendő otthona tőlünk, 
de olyan ragaszkodás 
volt irántunk benne, 
hogy ilyen távolságból is 
biztonsággal visszatalált 
hozzánk. Harmadik vis-
szatérte után beletörődve 
sorsunkba, befogadtuk. 
Íme néhány saját tapasz-
talat arról, hogy ezek az 
állatok valóban nagyon 
is érző lények. Tudnak 
szeretni, ragaszkodni, 
örülni. És szenvedni is, 
ha szerencsétlenségük-
re érzéketlen emberek 
kezébe kerülnek.
Senki nem kíván el-

esett, kiszolgáltatott 
lenni, állatainknak se 
szánjunk ilyen sorsot. 
Emberségünk vizsgája 
is, ha mindezt átlátjuk, 
átérezzük, s e szerint 
cselekszünk.
Amint azt az írásom 

elején említett állatba-
rát nap mint nap, sokak 
helyett megteszi.

-tetézi-
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Gyülekezeti hírek
- november 25., 13.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- minden kedden 15 órától és csütörtökön 19 órától bibliaórákat tartunk, melyeket bárki 

látogathat
- péntekenként 18 órától női bibliaórák vannak a gyülekezeti házban
- december 24-én (hétfőn), 15 óra: gyermekek Karácsonya a templomban
- december 25-26-án, 10 óra: ünnepi istentiszteletek. Délutáni istentisztelet nincs.
- december 25-én (kedd), 13.30: karácsonyi istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápol-

nában
- december 31-én, 16.00: Óévi istentisztelet
- január 1-én (kedd), 10.00: Újévi istentisztelet.
- január 1-én (kedd), 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet az ökumenikus kápolnában.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartói járulékaikat, sírhely megváltásaikat ne 

mulasszák el rendezni! Csak azoknak tudunk kedvezményt biztosítani, akik rendszeres 
egyháztagjaink, a közös teherviselésből kiveszik a részüket. Köszönjük! 

Van úgy, hogy az ember akkor marad bölcsebb, ha nem szól semmit…
-na-

„1830. szeptember 19-én. 
Egybegyűlvén az Ekklésiai 
Elöljáróság maga elibe hivatta 
az oskolából közelebb kiállott 
ifjú és leány nevendékek szülé-
it, és azokat serkentette hogy 
a jövő vasárnapon dél utánra 
, gyermekeiket a templomba 
küldjék, és állíttsák a sz. (-ent 
N.Á.) asztal körül hogy azok-
nak a parantsoltatott mód 
szerint lejendő tanitásokat a 
Prédikátor elkezdhesse.
Ugyan ekkor ekklésiánk hiv 

és buzgó curátora Czirkos 
János ő kegyelme azon javal-
latot adta elő hogy – annyival 
is inkább mivel a toronybeli 
óra töbnyire tökéletlenül, sőt 
néha nem is jár – a harangozó 
reggeli 4 óra tájba vonná meg 
mindennap a nagy harangot. 
Ezen javallat a többségtöl elfo-
gadtatván megparantsoltatott 
a harangozónak hogy ezután 
Mindszent naptól, Sz.(-ent 
N.Á.) György napig minden 
reggel a négy órát harangozás 
által hirdesse ki.
1831. április 10-én az oskola 

rectora Kis György úr, írásban 
beadta az Elöljáróságnak a 
múlt húsvéti legátusra tett 
költségének specificatioját, és 
egyszersmind kérte az Elöljá-
róságot hogy a legatusok, és 
jövő-menő supplicantes deá-
kok számára a rectornak ren-
deltetne bizonyos summa.
A többség megegyezésével, 

rector úrnak, a nála szálló 
deák vendégek kitartására 
minden esztendőnként, az 

ekklésia cassájából 10 azaz tíz 
vtftok, a curator által fizettet-
ni rendeltettek.
1831. május 12-én, úgymint 

Áldozó Csütörtökön az Ek-
klésia hűséges curátorának 
Czirkos János úrnak szám-
adása 1830-röl visgáltatott 
meg, és semmi fogyatkozás 
benne nem vétetvén észre 
köz egyezéssel helybehagyat-
tatott, Curator úr példás 
hűsége gondossága érzékeny 
szivességgel megköszöntetett, 
egyszersmind Czirkos János 
úr a curatorságnak további 
viselésére illendően megké-
rettetett. Az egyházfiságban 
pedig Szabó mihály megha-
gyattatott.
Ugyan ekkor a május 6-dikán 

eltemettetett Horvát Péter 
néhai elöljáró helyébe min-
deneknek közkívánságok és 
akaratjok szerént az ekklésiai 
elöljáróságra Magyar István 
elválasztatott. Ki is következő 
vasárnapon ugymint május 
15-én délelőtt a templomban, 
az egész gyülekezet jelenlét-
ében az elöljáróságra feles-
kedtetett.
1831. július 24-én a gyűlésbe 

előadta a prédikátor hogy Ki-
rály György kovátsról tudva 
lévén hogy már egyszer az 
Szent Krisztust sokaknak 
hallatára és botránkozásokra 
megkáromolta, az ekklésia 
egyik elöljáróját Szegedi Mi-
hály ő kegyelmét utsza hal-
latára méltatlanul. Ugymint 
azért hogy Szegedi Mihály ő 

kegyelme, az ekklésia javára 
ollyant szollott amit Király 
György a maga részére káros-
nak lenni vélt – öszvehuntzu-
tolta, és hogy a prédikátor úr, 
azon alkalmatossággal, midőn 
az Elöljáróság a prédikátorral 
együtt a helyszinén tekintetes 
Uzovits uraságot buzgobbats-
kán instálta hogy a Király ko-
váts által, a templomunkhoz 
járó utszából elfoglaltatott 
darab földet méltóztatna az 
utsza szélesebbitése és szaba-
dabb járhatóság végett Király 
kovátstol vissza itélni, gorom-
ba és durva szavakkal illette: 
tehát hivattatna az említett 
Király György és gazember-
ségért pirongattatna és fenye-
gettetne meg. Ami köz hely-
benhagyást találván Király 
György azonnal hivattatott és 
keresztyéni módon megfedde-
tett, igértetvén neki hogyy ha 
ezután ilyesbe tapasztaltatik 
az ekklésiai Elöljáróság által, 
külső birótól testi büntetést 
fog számára eszközöltetni.
Ugyanekkor Nt. Esperest úr 

felszólítása szerént ajánlotta 
a tehetősebb Elöljáróknak a 
Prédikátor „Az áhitatosság 
órái”-t megvételre, meljek-
ből a fordító Tekintetes Sós 
lajos úr száz exemplumokat 
ajándékozott a Ketskeméti 
nagyobb oskolának. Senki 
nem vállalkozott aki tsak egy 
példányt vett volna is.”
(P.IV.: 121-122.ol. )                

Közli: Nagy Árpád

IKEM hírek
- november 17. (szombat), 16 óra: Dr .Medvigy Endre és  Dr. Gy.Szabó András: „Vezesd még 

egyszer...” - válogatás a XX. századi erdélyi magyar irodalomból címmel tartanak előadást. 
Helyszín: református gyülekezeti ház. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
„… vándor székely reménységét, áldd meg Jézus Erdély földjét!...”

Mint arról múlthavi szá-
munkban beszámoltunk, 
október 14-én a katolikus 
templomban elhelyezésre 
került Szent II. János Pál 
pápa ereklyéje. Az alábbi-
akban a szent életű pápa 
pályafutásának rövid ös-
szefoglalóját közöljük.

Szent II. János Pál pápa 
Karol Józef Wojtyła néven 
született 1920. május 18-án 
Lengyelországban, a Krak-
kótól 50 kilométerre fekvő 
kisvárosban, Wadowicében. 
Korán árvaságra jutott. 1938-
ban beiratkozott a krakkói 
Jagelló Egyetemre, melyet 
Lengyelország náci megszál-
lása alatt bezártak. Karol 
először egy kőfejtőben, majd 
a Solvay vegyi gyárban dol-
gozott. 1942-ben elkezdte ta-
nulmányait az Adam Stefan 
Sapieha bíboros irányítása 
alatt álló, illegalitásban mű-
ködő krakkói szeminárium-
ban. Ebben az időben tagja 
volt egy szintén földalatti 
színháznak is.
1946. november 1-jén szen-

telte pappá Sapieha bíboros 
Krakkóban. Nem sokkal ké-
sőbb Rómába küldték. A teo-
lógiai doktorátust 1948-ban 
szerezte meg. Tanulmányai 
időszakában a lengyel emig-
ránsok lelkigondozásával 
töltötte a nyarakat Francia-
országban, Belgiumban és 
Hollandiában.
1948-ban visszatért Len-

gyelországba és különböző 
krakkói plébániákon, illetve 
egyetemi lelkészként szolgált. 
1951-től folytatta filozófiai és 
teológiai tanulmányait, majd 
az erkölcsteológia és az etika 
professzora lett a krakkói 
szemináriumban és a lublini 
egyetem teológiai karán.
1958. július 4-én XII. Pius 

pápa krakkói segédpüspök-
nek nevezte ki. Püspökké 
szentelésére szeptember 
28-án került sor a krakkói 
Wawel-székesegyházban. 
Püspöki jelmondatát később 
pápaként is megtartotta: 
Totus Tuus (Egészen a Tiéd). 
1964 januárjában VI. Pál 
pápa kinevezte Krakkó érse-
kévé, majd 1967. június 26-án 
bíborossá kreálta.
I. János Pál halála után, 

1978. október 16-án válasz-
tották pápává. Elődei iránti 
tiszteletből a II. János Pál 
nevet választotta. Október 
22-én a Szent Péter téren 
mutatta be székfoglaló szent-
miséjét. Homíliájában hang-
zott el a híres „Ne féljetek!” 
felszólítás.
II. János Pál volt a 264. az 

egyházfők sorában, 455 év 
óta az első nem olasz pápa, az 

első szláv pápa. Közel 27 éves 
pontifikátusa az egyik leghos-
szabb a történelemben.
Az Egyházat imádsággal 

és gondoskodással vezette, 
minden megjelenését a derű 
és a remény hatotta át. Péte-
ri szolgálatát fáradhatatlan 
missziós lelkülettel végezte: 

104 apostoli utazást tett 
Olaszországon kívül, Olasz-
országon belül pedig 146-ot. 
Kétszer látogatott Magyaror-
szágra: 1991. augusztus 16. 
és 20. között, valamint 1996. 
szeptember 6–7-én.
Minden elődjénél több egy-

házi és állami vezetővel ta-
lálkozott. A szerdai általános 
kihallgatásokon több mint 
17 millió ember vett részt 
pápasága alatt. A 2000-ben 
tartott nagy jubileumi évben 
több mint 8 millió zarándok 
érkezett Rómába.
Pápasága alatt 14 enciklikát 

adott ki, emellett számos 
apostoli levelet, apostoli buz-
dítást és apostoli konstitúciót 
írt.
A lengyel pápa több száz 

boldoggá és szentté avatást 
ünnepelt. A boldogok közé 
emelte többek között Teréz 
anyát a magyarok közül pedig 
Apor Vilmostés Batthyány-
Strattmann Lászlót, illetve 
az utolsó magyar királyt, IV. 
Károlyt. Szentjeink közül ő 
kanonizálta Kingát és Hed-
viget.
2005. április 2-án, az általa 

liturgikus nappá tett Isteni 
Irgalmasság vasárnapjának 
vigíliáján halt meg.  Azok-
ban a napokban zarándokok 
milliói érkeztek Rómába. 
Temetésére április 8-án ke-
rült sor.
Utóda, XVI. Benedek pápa 

2011. május 1-jén avatta bol-
doggá, és ünnepét október 22. 
napjára jelölte ki. 2013 júliu-
sában Ferenc pápa aláírta a 
szentté avatáshoz szükséges 
dokumentumot, majd 2014. 
április 27-én, az Isteni Irgal-
masság vasárnapján XXIII. 
János pápával együtt szentté 
avatta II. János Pál pápát.

Forrás: Vatican.va 
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Gyakran emlegetjük, hogy milyen 
gyorsan múlik felettünk az idő, hiszen 
sokszor tűnik hihetetlennek, hogy 
egy-egy emlékezetes esemény óta 
mennyi idő is telt el valójában. Mintha 

tegnap lett volna, mondogatjuk gyak-
ran. Magam is így emlékezem arra, 

hogy éppen há-
rom évtizede, 
1988-ban ala-
pítottam meg a 
helyi repülőklu-
bot. Az akkori 
lépésemnek volt 
némi előzmé-
nye, mert mint 
szinte minden 
fiúgyermeket, 
engem is egé-
szen kis korom 
óta izgatott a 
r e p ü l é s ,  í g y 
a m i k o r  m á r 
megtehettem, a 
kiskunfélegyhá-
zi repülőklub-
ban ismerkedni 
kezdtem a vi-
torlázórepülés 
tudományával. 
De, az átjárás és 
a repülési lehe-
tőségek esetle-
gessége miatt, 
igen sok időt kí-
vánó tevékeny-
ség volt ez, így 
sajnálatomra 
akkor fel kel-
lett hagynom a 
repüléssel, de 
az érdeklődés 
persze továbbra 
is megmaradt. 
A z  1 9 8 0 - a s 

é v e k  e l e j é -
től, közepétől 
hazánkban is 
kezdtek terjedni 
az úgynevezett 
Rogallo sárká-
nyok, amelye-
ket  e lérhető 
áruk és egysze-
rű üzemelteté-
si szükségletük 
miatt már egy 
magánember is 
megvásárolha-
tott. Természe-
tesen mindez 
felkeltette az én 
érdeklődésemet 
is. Ám volt egy 
k i s  bökkenő 
ezekkel. Neve-
zetesen az, hogy 
üzemeltetésük-
höz hegyek, de 
minimum ma-
gasabb dombok 
kellettek, mi-
vel motor híján 
ilyen helyekről 
l e h e t e t t  e l -
startolni velük, 
s a termikek, 
légáramlatok 
k i h a s z n á l á -
sával  tovább 
emelkedve akár 
komoly időket 
i s  levegőben 
tölteni. Vilá-
gos, hogy ezek 
az úgynevezett 

gyalogsárkányok ne-
künk alföldieknek 
még nem hozták el a 
megoldást, ám ez volt 
az a kezdet, amely 
a 80-as évtized vége 
felé megjelent moto-
ros sárkányokig ve-
zetett. Ezek viszont 
már önerőből is fel 
tudtak szállni, tehát 
a síkvidéki repülni 
vágyóknak is elérhető 
lehetőséget jelentet-
tek. Ekkor láttam 
én is elérkezettnek 
az időt, hogy helyi 
repülőklubot alapít-
sunk. Felhívásomra 
igen gyorsan akadtak 
jelentkezők, még a 
környező települések-
ről is. Az indulásnál 
közel harminc fő kap-
csolódott be az elmé-
leti oktatásba, majd 
a gyakorlati képzésbe 
is kb. húszan. Kö-
zösen vásároltunk 
egy motoros sárkányt 
Egerből, az azóta is si-
keresen működő – ma 
már a sárkányok mel-
lett repülőgépeket és 
autogyrókat is gyár-
tó -  Halley Kft-től. 
Az induláshoz persze 
nemcsak elhatározás 
és gép kellett, hanem 
megfelelő képzettsé-
gű oktató is. A kez-
detekkor fogalmam 
sem volt, hogy ilyen 
személyt honnét szer-
zünk, mivel akko-
riban még nem túl 
sokan foglalkoztak 
ilyesmivel, de bíztunk 
abban, hogy nem le-
küzdhetetlen prob-
léma előtt állunk. S 
így is lett, hiszen a 
hódmezővásárhelyi 
HÓDGÉP-nél mező-
gazdasági permetező 
sárkánygyártásban 
és sárkányos pilóta-
képzésben dolgozó 
Fekete Imre akkori-
ban került Páhira, 
s vele elindulhatott 
az oktatás nálunk is. 
Róla aztán kiderült, 
hogy valójában ő épí-
tette az első motoros 
sárkányt Magyaror-
szágon. Megszállottja 
volt, s maradt a repü-
lésnek, így a sárká-
nyok mellett épített 
már saját tervezésű 
merevszárnyú ultra-
könnyű repülőgépet, 
s legújabban autogyró 
gyártásba is belefo-
gott. Rendszeresen 
permetez sárkánnyal, 
s a klub főpilótája és 
műszaki vezetője is 
ő lett és maradt. La-
kása, műhelye Jakab-

Harminc éves az Izsáki Repülő Egyesület

Fekete Imre

Nagy Ferenc

Tetézi Lajos
Raáb Ferenc

Szabó PéterK. Szabó Ferenc
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Pályázat a helyi közösségi 
szerepvállalás erősítésére

Bócsa, Izsák, Orgovány, Fülöpszállás és Ágasegyháza önkormányzatai 
konzorciumban pályázatot nyújtottak be a TOP-5.3.1-16 „A helyi identi-
tás és kohézió erősítése” című felhívásra. A felhívás célja a települések, 
térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a 
közösségi szerepvállalás erősítése.
A megvalósítás lényege, hogy az érintett települések közösségeinek tagjai 

közösen, egymással és a közreműködő szervezetekkel partnerként együtt-
működve tárják fel a lakossági igényeket a különböző célterületeken.
A projekt közvetlen célja az érintett településeken, olyan közösségfejlesz-

tési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása, amelyek eredményeként 
fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a 
helyi civil társadalom, erősödik a társadalmi aktivitás, valamint a telepü-
léshez, térséghez való kötődés.
A projekt során közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és tervezés 

után megalkotásra kerül a helyi cselekvési terv és a rendezvénynaptár. 
Megújításra kerülnek a helyi esélyegyenlőségi programok, a közművelődési 
rendeletek és egyéb stratégiai dokumentumok is. A helyi cselekvési terv 
alapján 36 hónapon keresztül zajlanak a települések lakosságának közösségi 
együttműködését erősítő és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, 
események, programok, főként a közművelődési, muzeális, könyvtári, in-
tézmények együttműködésével, illetve az egyes témaköröknél bevonható 
más helyi szervezetekkel. Mindezek az egyes településeken belül, illetve 
esetenként egymással együttműködve valósulnak meg. A célkitűzések 
megvalósításához szükséges anyagi és humánerőforrásokat a pályázat 
finanszírozza. 
Konzorciumunkban első lépésként a közösségi kérdőívek kitöltése és a kezdő 

közösségi beszélgetések lezajlottak. Ezek tapasztalatainak összegzése után 
kerül összeállításra egy több kérdésből álló újabb kérdőív, melyet konzorci-
umunk településeinek összes háztartásába eljuttatunk, s az azokon kapott 
válaszokban megjelenő igények szerinti tartalommal, elkészül a települések 
cselekvési teve, a már konkrétan megvalósítandó feladatokkal.
Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a hamarosan kijuttatandó kérdőív 

kitöltésére szánjanak néhány percet, s az ott jelzett módon juttassák is 
azokat vissza, hogy minél átfogóbb képet kaphassunk a helyi elképzelések-
ről, melyek alapján megtörténhetnek azok a lépések, amelyek a pályázat 
célkitűzéseiben jelzett szándékok megvalósításával még komfortosabbá 
tehetik közös mindennapjainkat.                                                         -tetézi-

szálláson van, de igazi izsáki 
repülő ő is.
Ez volt tehát a kezdet. A 

repülési terület először Páhi 
mellett volt, majd Izsákra az 
Orgoványi út mellé települ-
tünk. A sárkány előnyei közé 
tartozott az is, hogy repülés 
után könnyen szét lehetett 
szerelni, s így odahaza a 
garázsban is tárolhattuk. 
Ez egy praktikus lehetőség 
ugyan, de azért járt némi 
„macerával”, s legalább há-
rom ember kellett a szét- és 
összeszereléshez, így voltak 
kisebb-nagyobb kihagyások 
a klub aktivitásában, de Nagy 
Ferenc klubtagunk 2006-ban 
felhúzott egy hangárépületet 
a repülőtéren, amelynek kö-
szönhetően immár helyben 
lehet tárolni a gépeket, ami 
óriási kényelmet jelent, hi-

Gyakori vendég nálunk Schafer Zoltán Dunaújvárosból Sinus Virus gépével

szen már nem kell szállítani, 
szerelni, csupán a repülés 
előtti kötelező ellenőrzést 
elvégezni, s már indulhat is 
a repülés.
Az első időszakban kizá-

rólag motoros sárkányok 
alkották a helyi „légiflottát”. 
Öt évvel ezelőtt azonban én 
visszatértem a kezdetekhez, 
s botkormányos repülőgépre 
váltottam, így már ilyen is 
repül klubunkban. Időnként 
más klubokból is érkeznek 
hozzánk barátok. Ki sárkán-
nyal, ki repülőgéppel, esetleg 
gyróval.
Nyilván azokban, akik nem 

repülnek, felmerül a kérdés, 
mi a jó valójában a repü-
lésben. Ezt nem szavakkal, 
hanem a repülés konkrét 
megtapasztalásával lehet 
igazán megmutatni. Sokakat 

megreptettünk már az elmúlt 
évtizedek alatt, s nem volt 
olyan, aki ne lelkesedett volna 
a dologtól. A repülés mellett, 
illetve annak köszönhetően 
egy olyan baráti közösséggé 
formálódtunk, amely hason-
lóan fontossá vált valamen-
nyiünknek, mint maga a 
repülés.
A klub tagsága ma tizenöt 

fő. Ebből öten vagyunk izsá-
kiak (Nagy Ferenc, K. Szabó 
Ferenc, Raáb Ferenc, Szabó 
Péter Tetézi Lajos) egy kivé-
tellel alapítótagok. A többiek 
a környező településekről 
csatlakoztak hozzánk. 
Az írás elején az idő gyors 

múlásáról írtam, ami tény, 
ahogyan az is, hogy a har-
minc év sajnos nem a tagság 

életkora, hanem a klubé. De 
mindez nem szegi kedvét az 
izsáki repülőknek. Amint ez 
az évforduló kapcsán, a helyi 
tagok „tablójaként” készült, 
s itt közölt fotókon is látszik, 
bizakodva nézünk a követke-
ző évek elé.

Tetézi Lajos
elnökReptéri „csendélet” repülővel, sárkányokkal 
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EMLÉKEZZ AZ ŐSIDŐKRE Kulcs
Létezem, az anyagba zárva
elrendelésemnek idején,
fényekből szőtt daróc ruhámra
élesen vetül vissza a Fény!

Kulcsot vetít egy vékony éren -
tud a világ sok káprázatot -
/itt, ha tudom is, meg nem értem
ezt a sok tarka állapotot.

Záros az útja a szónak,
míg a világ terébe ér,
indítékai megbotolnak
mert, homály imbolyg a felszínén.

Virághagymaként dugnám a földbe
a szókat, hogy szorítsa be remény,
félig telt pohárként tölteném be,
értékszalaggal, a tetején.

Vers nevezetű kulcsot kaptam,
egyenes szárán nyílt üzenetet,
a tolla, beleillik a zárba,
kattan, hogy meghallani lehet:

„Igyekezz a szoros kapun bemenni!”-
sokan próbálgatták a zárat,
nem akartak semmit se tenni,
és az Úr, bezárta a házat!

Tudj, a tett erejével ölelni,
aki kér, annak adj kenyeret,
tanulj szenvedve is szeretni, 
kinyílik a zár, - és bemehetsz!

Hogy, árasszon ezer sugárral,
amit, a balga lélek bezárt,
a kulccsal, Szellemszabadsággal
kizárni a gonoszt, s a Halált!

Magyar Gyuláné

Mózes kivezette népét Egyiptom-
ból a nevét viselő ének szép sorait 
idézi a címadás. Nébó hegyéről lát-
ta a megígért földet, meghalt 120 
évesen. Harminc napig gyászolták. 
Előttünk élő eleink szép példáiból, 
hagyományaiból táplálkozunk.
November első napjai a szentek, 

családtagok előtti tisztelgés.
- Izsákon kezdetben a templomok 

körül temettek. Majd a járványok 
miatt megnövekedett halálozások 
szükségessé tették a település 
szélén kialakított felekezeti te-
metőket.
Református temető FELTÁMA-

DUNK feliratú (a Kiskőrös felé 
levő út) kapuja hirdeti a megígért 
jövendőt. Itt pihennek (várakoz-
nak) a település lakosai, vezetői. 
Temetőbővítés közben nagytisz-
teletű Mátyási János (+1789) és 
családtagjai sírja nem maradt meg, 
felesége Polgár Koczog Julianna 
(+1813). 
Katolikus temető Orgovány felé 

vivő út mentén. Az első időkben 
kopjafa jelezte a sírt, ezekből né-
hány megmaradt, majd márvány 
obeliszk és beton variációk látha-
tók. Egykori nemesi birtokosok 
sírkövei bekerített emlékhelyen 
négy rózsaszín süttői márvány-
ból. 
Reviczky József birtokos, egye-

temi tanári munkáját elhagyva 
(az erős németesítő oktatás elleni 
tiltakozásul) birtokára vonult 
vissza. Beadványa eredményeként 
Izsák 1816-ban mezővárosi rangot 
nyert, évente két vásártartással. 
A főbejárattól indulva sok szép 

feliratot olvasni, ezek azt gon-
dolom, a család számára nagyon 
fontosak, ugyanakkor emlékez-
tetik az utódokat, a mindenkori 
látogatókat eleinkre.
Mrena Gyula 16 évesen halt meg 

„neved írva van a vesztes gyász 
betűivel… Isten veled Gyula, a 
viszontlátásig anyuskád”.
Egyik évben egy idős bácsival 

beszélgettünk a sírnál, aki tudta 
azt is, hogy az édesanya Pesten 
élt új házasságban. A fiú édesapját 
látogatta meg Izsákon és bánatá-
ban (?!) öngyilkosságot követett 
el, fegyverrel.
Zs. Juhász család sírkövén: 

„munka, szorgalom volt egész 
életünk” állították életükben. Jó 
gazdaságukra többen emlékeznek. 
Rövidítések: B.F.R.A. ezt a báto-
rítást közvetítik, hitük szerint a 
Boldog Feltámadás Reménysége 
Alatt lépték át a számunkra is 
biztosan elkövetkező, misztikus 
kaput.
Zsidó temető: a Kecskemétre 

vezető út bal oldalán jött létre. 
1800-as években a hitközség 

tagjai zsinagógát építettek (a mai 
cukrászda mögötti részen állott). A 
környéken levő helységek szertar-
tási igényeit ellátó művelt rabbik 
voltak. A történelem zivatarai a 
közösség megszűnését okozták.
Felsőtemető: a Kisizsákra haladó 

út mentén a vasút mellett jött 
létre. A felsővárosiak, Kisizsákiak 
számára 1850 körül. Itt találjuk 
Reviczky István (1828-1875) bir-
tokos és családja sírját.
Az 1848/49. évi Szabadságharcot 

Komárom ostromáig végig küzdő 
jurátus itt folytatta küzdelmes 
életét. Gyermekei és felesége 
korai halála, majd a kastély le-
égése után önkezével vetett véget 
életének. Megtaláljuk sok ismert 
család sírját is pl. Radványi Nagy 
Bálint-Szöllősi Teréz sírja jobb ol-
dalon, ide temetkeztek idegenben 
elhunyt leszármazottak is. A mai 
utódok, vezetők szép gondoskodá-
sa nyilvánul meg a temetőkertben 
létrehozott „emlékparkok”-ban. A 
hősök sírja, a főtéren kialakított 
háborús emlékek vagy a diktatú-
ra áldozatainak emlékműve sok 
család nevével lehetővé teszi a 
közösségi és egyéni tiszteletadást. 
Egykoron Izsákon otthon gondoz-
ták a betegeket.
A halottakat megmosdatás után 

felöltöztették, koporsóba téve 
a rokonok, szomszédok estétől 
éjfélig virrasztásra összejöttek: 
beszélgetés, imádkozás. Házaktól 
történt a temetés. Kis barátaimat 
fehér koporsóba téve kísértük: 
Cséplő Jancsi, Keserű Peti, Járó 
Lacika…Istenem!

- 100 éve történt: a hosszú I. 
világháborús eseményeket több 
médiumon keresztül követtük. 
Mindig nagy megrendüléssel állok 
meg Izsákon, a főtéri emlékműnél. 
Több család 2-3 főt siratott. Fiatal-
asszonyok gyerekkel maradtak öz-
vegyen, menyasszonyok pártában. 
Itt a szomszédságban elhunyt 103 
éves néni, aki fiatalokat megszé-
gyenítően tudott mesélni nagyapja 
háborús és fogságbéli életéről csak 
egyetlen éjszakára – írja a költő a 
fiatalságában eltávozott az utó-
doknak. Lövészárok, karácsony, 
család!! Izsákon 280 fő nevét is-
merjük a hősök névsorában.
Fegyverszünet: PÁRIZS, emlé-

kezik a világ a diadalív alatt az 
ismeretlen katona sírjánál is.
Van mire emlékezni, jó lenne 

hinni a mai emberek a közössé-
gek vezetői levonják a szükséges 
tanúlságokat. Az emlékezéshez 
tartozna: Károlyi Mihály politi-
kája. Tisza István miniszterelnök 
szerepének tisztázása és halálának 
körülményei. Ki mondja meg? 

A háborúban elhunyt 16 millió 
ember, fogoly 750 ezer. 
- Erzsébet névnapon ezen a 

különös, meleg őszön érdemes 
átgondolni főleg az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia helyzetét és a 
feledhetetlen császárné anarchista 
általi halálát. 
Katalin napjára kívánjunk sok 

szépséget az ünneplőknek. Már-
ton napjával már borkóstolás van 
egyes területeken és a „néphagyo-
mány” által emlékezetes libator, 
stb. A mi környékünkön, Izsákon 
a Széchenyi utcában sok liba volt, 
gőgös és erőszakos gúnárok ijeszt-
gették a kicsiket.
Mindig volt egy ügyes néni, aki a 

fulladozó libát gyógyította.
Mátyási József költő B. Márton 

nevű barátjához írja egyik meta-
foráját:
„Ha pelyhet nem adnánk, dun-

nátok se volna,
Pennánk nélkül betűt ki s mivel 

mázolna…”
- Elhurcolások 1944. novem-

ber 12. összeszedtek innen és a 
környékről többeket. Páhin levő 
nagy istállóban töltött éjszaka 
után vonult az erőltetett menet 
Szibériába. Egy fő érkezett haza. 
Szigorú titoktartási fogadalom-
mal. Kárpótlási intézkedések nem 
hoztak eredményt.
- Taksony napja előhozza a hon-

foglalás idején élt eleinket. Izsákon 
az 52-es út felett az egykori Állami 
Gazdaság területén szőlőkaró cse-
re során feltárt sír tartalma: csont-
betétes, díszes nyereg, különböző 
övcsatok, tarsoly, emberi és állati 
csontok. Lsd. Nemzeti Múzeum 
Budapest térképén: Izsák-Balázs-
puszta honfoglaláskori táltossír. 
Feltárta: H. Tóth Elvira Kecs-
kemét, Múzeum (kb. 30 oldalas 
jegyzőkönyv). Árpádkori időkben 
ez kb. Taksony vezér ideje.
András napja az ősi emlékező és 

ünneplő időszak vége az ADVENT 
kezdete előtti felkészítő idő. Szép 
névnapi szokások. Izsákon elég 
gyakori névnap István és Imre 
szép nevekkel. Az összeírásokat, 
alapítólevelek elemzését lapoz-
gatva. I. András király nyughelye 
Tihanyban az altemplomban.
Tihanyi alapítólevél a Bencés 

Apátság területét, népességét 
ismerteti, itt olvasható elő nyelv-
emlékünk „Fehérvárra menő 
hadiút…” A 15. biroktest Colon-
Aqua (a ami Izsák területe).
II. András király a nagy hitvédő, 

Jeruzsálem királya a meráni 
Gertrúd feleségtől származott 
Erzsébet…. Béla stb. 1211 meg-
ismétlik a birtokleltárt: Izsák 
– Aqua Colon.

Mesznéder Klára

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk 

SZÁZ SÁNDORNÉ KORMOS MÁRIA 
halálának 35. évfordulóján. 

1983. november 27.-én veszítettük el, 
de drága emléke ma is velünk él! 

December 1.-jén 17 órakor a katolikus templomban 
hálaadó szentmisében emlékezünk Rá.

„Virágerdő sűrűjében, pihen egy szív csendesen.
Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem.
Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent,
Hol uralkodik a hit, békesség és szeretet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Mi örökké szeretünk, és nem feledünk TÉGED.”

Családja
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III. helyezett: Hajma Erika Angéla 

6.b
Mezei Zsanett 6.b

7-8. évf.:
I. helyezett: Balogh Babett 7.c
II. helyezett: Perjés Kenéz 7.b
III. helyezett: Szabó Enikő 8.b

Felsős humán munkaközösség

Idegennyelvi vers- 
és prózamondó verseny

Idén először került megrendezésre 
Kiskőrösön a járási angol és német 
vers- és prózamondó verseny 5-6. és 
7-8. korosztályban. 
Tanulóink sikeresen mérettették meg 

magukat, szépen és pontosan szaval-
ták versüket idegen nyelven. 
Az angol járási versenyen 5-6. évfo-

lyamon Tapodi Zsóka I., Fodor Mirella 
Hanna II. helyezést ért el, míg a német 
járási versenyen 5-6. évfolyamon Me-
zei Márton I., 7-8. évfolyamon Balogh 

Babett Anna II., Cséplő Zsófi III. he-
lyezést ért el. 
Mind az öt diákunk képviseli isko-

lánkat a novemberben megrendezésre 
kerülő tankerületi idegennyelvi vers- 
és prózamondó versenyen Kiskunha-
lason.

Gratulálunk nekik!
Felkészítő tanárok: 
Katzenbachné Csengődi Edit – an-

gol
Hajmáné Farkas Éva - német

Járási versmondó verseny
November 15-én a Páhi Művelődési 

Házban rendezték meg az általános 
iskolások Járási Versmondó Verse-
nyének döntőjét. Izsák, Csengőd, Páhi, 
Fülöpszállás, Bócsa, Kaskantyú, Kis-
kőrös, Tabdi, Soltszentimre iskoláiból 
érkezett negyvenhat különböző kor-
osztályú diák mérte össze tudását. Az 
izsáki versenyzők kiválóan helytálltak 
hiszen többen is dobogós helyen végez-
tek. A 3-4. osztályosok kategóriájában 
Rábaközi Balázs második, az 5-6. osz-
tályosok kategóriájában Sebők Vivien 
az első, míg a 7-8. osztályosok kate-
góriájában Balogh Babett a második 
helyen végzett. Kollár Nóra és Perjés 
Kenéz pedig különdíjas lett.

Versmondó verseny 
az alsó tagozaton

Október 16-án délután iskolánk alsós 
munkaközössége versmondó versenyt 
rendezett az alsó tagozatos tanulók-
nak.  A megmérettetésre minden osz-
tály a két legjobb szavalóját nevezte 
be. A zsűri és a vendégek 24 ügyes kis 
versmondó előadásában gyönyörköd-
hetett.  Ezen a varázslatos szép őszi 
délutánon a következő eredmények 
születtek:
1 – 2. évfolyam:
I.    Kollár Nóra 2.b
II.  Csernák Zora 2.a
III. Bóbis Réka 2.b
      Kovács László 1.a

3 – 4.évfolyam:
I.    Rábaközi Balázs  4.c
II.   Fodor Eszter  4.b
III.  Mezei Zoé 3.a
       Bócsai Mira 3.b

Gratulálunk mindenkinek! 
A korcsoportok első két helyezettje  

november 15-én a Páhin megrendezés-
re kerülő  járási versenyen képviselheti 
iskolánkat. 

Alsós munkaközösség

Felsős versmondó verseny
Ebben az évben is meghirdette is-

kolánk a felsős tanulók számára a 
sok éves hagyománnyal rendelkező 
házi szavalóversenyét, melyet Balogh 
Józsefné Zsuzsika tanárnő emlékére 
szerveztünk. A versenyre 2018. novem-
ber 7-én került sor. Nagy örömünkre 
sok-sok diák mutatta meg tehetségét. 
A közönség és a zsűri is számos szép 
verssel gazdagodott, a legkiválóbb 
versmondók könyvjutalomban része-
sültek. Az első két helyezett jutott 
tovább a járási szavalóversenyre. A 
továbbjutóknak sok sikert kívánunk!
5-6. évf.:
I. helyezett: Mezei Márton 5.a
II. helyezett: Sebők Vivien 6.a

Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub ajánlásával, 
ismeretlen szerzőtől:

Megszívlelendő szavak 
az öregedésről

Egy nap, egy fiatal barát-
nőm azt kérdezte tőlem, 
milyen érzés öregedni.
 Meghökkentem kér-

désén, mert én sosem 
gondoltam arra, hogy én 
öreg lennék. Az ifjú hölgy, 
látva reakciómat, rögtön 
zavarba jött, de megma-
gyaráztam neki, hogy 
számomra ez egy érdekes 
kérdés, elgondolkodom 
rajta és majd később vá-
laszolok neki.
Végül is úgy döntöttem, 

hogy az öregség egy aján-
dék.
Tulajdonképpen életem-

ben most lehetek először 
az, aki mindig is szeret-
tem volna lenni. Persze, 
nem a testem! Időnként 
én is kétségbeesek a rán-
caim, a táskás szemem, a 
megereszkedett fenekem, 
a sok-sok felszedett kiló 
miatt. És gyakran meg-
hökkenek azon az öreg 
nőn, aki visszanéz rám 
a tükörből (aki pont úgy 
néz ki, mint az anyám), 
de nem sokáig gyötrődöm 
ezek felett. 
Sosem cserélném el az 

én nagyszerű életemet, 
a szerető családomat, az 
én csodálatos barátaimat 
a kevésbé ősz hajért vagy 
egy feszes hasért!
Ahogy korosodtam, egy-

re kedvesebb lettem a ma-
gam számára és kevésbé 
kritikus magammal szem-
ben. A saját barátommá 

váltam. Nem tolom le 
magam, ha több süte-
ményt eszek a kelleténél, 
vagy ha nem vetem be 
az ágyat, vagy ha meg-
veszem azt a virágtartót 
az erkélyre, amire semmi 
szükség nincs ugyan, de 
jól néz ki.
Felhatalmazva érzem 

magam, hogy élvezkedjek, 
hogy rendetlen legyek, 
hogy extravagáns legyek! 
Annyiszor megéltem, 
hogy legkedvesebb bará-
taim idő előtt elmennek; 
mielőtt még megérték 
volna azt a szabadságot, 
amit az öregség hoz ma-
gával.
Ki törődik azzal, hogy 

hajnali négyig olvasok, 
vagy játszok a számítógé-
pen? Táncolhatok a régi 
muzsikára, ha úgy tartja 
a kedvem és meg is te-
szem! Sétálok a vízparton 
egy olyan fürdőruhában, 
amiben kidomborodnak 
a testrészeim, és önfeled-
ten vetem bele magam a 
hullámokba ha jól esik, 
és nem törődöm a motor-
csónakokból rám vetett 
sajnálkozó pillantásokkal. 
Ők is lesznek öregek.
Tudom persze azt is, 

hogy időnként feledékeny 
vagyok. És hát van is néha 
mit, elfelejteni az életből... 
De azért a legfontosabb 
dolgokra emlékszem.
Hát igen, életem során 

azért megtört néhány-

szor a szívem. Hogyne 
tört volna meg, amikor 
elveszítesz valakit, akit 
szerettél, amikor egy gye-
rek szenved, vagy elüti 
a cicádat egy autó? De 
a megtört szív az, ami 
erőt ad és megértést, és 
részvétet kelt. Egy olyan 
szív, mely sosem szenve-
dett, érzéketlen maradt 
minden iránt, az sosem 
fog örömöt érezni a töké-
letlenség felett.
Én nagyon boldog va-

gyok, hogy elég soká éltem 
ahhoz, hogy megőszül-
hessek, hogy a fiatalos 
nevetésem mély ráncokat 
marhatott az arcomra. 
Oly sokan vannak, akik 
soha nem nevettek, és 
oly sokan, akik nem érték 
meg, hogy ősz hajszálaik 
legyenek.
Ahogy múlnak az évek, 

úgy egyre könnyebb pozi-
tívnak lenni. Egyre keve-
sebbet kell törődni azzal, 
mit gondolnak mások. Én 
nem teszek fel magamnak 
se kérdéseket. Ráadásul 
fenntartom magamnak 
a jogot, hogy ne legyen 
igazam.
Nos elmondhatom, hogy 

nem bánom, hogy  öreg-
szem. Szabaddá tesz. Sze-
retem azt, akivé váltam. 
Nem akarok örökké élni, 
de amíg itt vagyok, nem 
fecsérlem olyanra az idő-
met, mint, hogy mi lett 
volna ha..., vagy hogy 
azon izgassam magam, 
mi lesz majd. És minden 
áldott nap eszem édessé-
get (már ha kedvem van 
hozzá).
Mindig mosolyogj és a 

szívből fakadó igaz barát-
ságokra nagyon vigyázz!
Szeretettel ajánlom a 

fenti gondolatokat kor- és 
kórtársaimnak. És aján-
lom még, hogy mindig 
nevessetek a saját hülye-
ségeiteken, mert a ne-
vetés az élet legnagyobb 
adománya és erősíti az 
immunrendszert.

KÖZMEGHALLGATÁS
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Városháza tanácskozó termében

2018. december 4-én (kedden) 16 órai 
kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST tart, 

melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghív.
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A HÁZIoRVoSoK üGyELETI ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől csütörtökig 12-16 óráig, pénteken 12-13 óráig 

hívható az ügyeletes háziorvos a 06-20-962-4594-es 
telefonszámon.

A II. sz. háziorvosi rendelő (Kossuth tér 6.) 
új rendelési rendje

Orvos: Dr. Kovács Nóra
Hétfő: 12:15 - 16 óráig

Kedd: 8 – 11:45-ig
Szerda: 10:45 - 13 óráig

Csütörtök: 12:15 - 16 óráig
Péntek: 11:15 - 14 óráig

A KÖZPoNTI oRVoSI üGyELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől-csütörtökig 16 órától másnap reggel 8 óráig

Pénteken 13 órától másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és ünnepnapokon

8 órától másnap reggel 8 óráig 
SZABADSZÁLLÁS, Mindszenty tér 5.

Telefonszám: 76/353-324
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-80/811-911

Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423

Polgárőrség: 06-30-621-6071

ÜGYELETEK

Születtek: Perlaki Zara – anyja neve: Sponga Szandra, 
Kotró Larina – anyja neve: Kotró Marina
Házasságkötés: Magyar Bálint – Damásdi Eszter
Meghaltak: Máté Lászlóné sz: Lévai Ottília – 91 éves 
– Izsák, Árpád utca 12., Varga Sándor Miklós – 78 éves 
– Izsák, Attila utca 3., Aczél Istvánné sz.: Király Katalin – 77 
éves – Izsák, Erkel Ferenc utca 12., Bakonyi Mihályné sz: 
Szabó Ilona – 83 éves – Izsák, Mátyás király utca 3., Bognár 
János – 80 éves – volt izsáki lakos, Kátai Lászlóné sz: Kis 
Eszter Emma – 89 éves – Izsák, Széchenyi utca 13.

 Temetkezés
Jóindulat 

Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
az izsáki alsó és felső katolikus 

temetők üzemeltetője

Irodáink: 
Izsák, Béke 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

November 21. szerda
18:00: A Zeneiskola 25. éves 
jubileumi hangversenye 1. 
rész (ism.)

November 22. csütörtök
18:00: A Zeneiskola 25. éves 
jubileumi hangversenye 2. 
rész

November 28. szerda
18:00: A Zeneiskola 25. éves 
jubileumi hangversenye 2. 
rész (ism.)

November 29. csütörtök
18:00: ITV Híradó

December 4. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő- 
testület üléséről (az analóg 
csatornán)
16:00: Közvetítés a közmeg-
hallgatásról (az analóg csa-
tornán)

December 5. szerda
18:00: Főtéri gyertyagyújtás
18:30: Közvetítés a képviselő- 
testület üléséről és a közmeg-
hallgatásról

December 6. csütörtök
18:00: Főtéri gyertyagyújtás 
(ism.)
18:30: ITV Híradó (ism.)

December 12. szerda
18:00: Főtéri gyertyagyújtás
18:30: Megyei krónika

December 13. csütörtök
18:00: Főtéri gyertyagyújtás 
(ism.)
18 :30 :  Megye i  krón ika  
(ism.)

December 19. szerda
18:00: Főtéri gyertyagyújtás
18:30: LavioLa régizenei 
együttes adventi hangverse-
nye

December 20. csütörtök
18:00: Főtéri gyertyagyújtás 
(ism.)
18:30: LavioLa régizenei 
együttes adventi hangverse-
nye (ism.)


