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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Lapunk 
ingyenes 

melléklete 
2019-es 

falinaptár!

Békés szép karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánunk Olvasóinknak!

Izsákon ülésezett a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés

Kis robot érkezett Izsákra

Tisztelt Izsákiak!

November 30-án az 
új iskolában tartotta 
a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés idei utolsó 
kihelyezett ülését, ahol 
a város részéről Mondok 
József polgármester kö-
szöntötte a képviselőket, 
s tartott ismertetőt Izsák 
eredményeiről, terveiről, 
majd megnézték az ITV 
Izsákra invitáló rövid-
filmjét. 
Mint kérdésünkre vá-

laszolva Rideg László 
elnök elmondta, minden 
alkalommal más telepü-
lésen tartják tanácskozá-
saikat, hogy a képviselők 
minél jobban megismer-
jék a megye egészét. Az 
ülés előtti napon a köz-
gyűlési bizottságok ülé-

sei is Izsákon zajlottak, 
melynek keretében a 
résztvevők ellátogattak 
a Gedeon Birtok Kft.-
hez, ahol Varga Árpád 
tulajdonos kalauzolásá-
val megismerkedtek a 
borászat működésével és 
termékeivel.
Az közgyűlési ülés napi-

rendjén egyebek mellett 
a megyei kft.-k beszá-
molói, a megyei terü-
letfejlesztési program 
módosításai és a 2019-es 
költségvetés tervezte 
szerepelt. Ezeken kívül 
további tizenöt kérdés-
ben hoztak döntéseket a 
képviselők. 
Az izsáki kihelyezett 

ülés keretében került 
sor, a Magyar Honvédség 

Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó 
Parancsnoksága elisme-
rő díjainak átadására. 
Mint az elismeréseket 
átnyújtó Durgó Tamás 
őrnagy irodavezető kér-
désünkre elmondta, 
ezeket azon települések 
– Szabadszállás, Kiskun-
félegyháza, Jánoshalma, 
Kiskőrös, Dunapataj -  
polgármesterei vehették 
át, ahol az idei évben a 
legtöbbet tették a kato-
nai érdekvédelem és a to-
borzás támogatásában.
A kihelyezett ülések 

emlékére mindenütt el-
ültetnek egy-egy térsé-
günkben honos fát. A hi-
deg idő miatt ez Izsákon 
most jelképesen történt. 
A Barna és Fiai Faisko-
la által adományozott 
gömbkőris – melyet Ro-
szány-Barna Péter ügy-
vezető adott át Mondok 
József polgármesternek 
– tavasszal kerül elül-
tetésre.

-te-

Lezsák Sándor ország-
gyűlési képviselő kezde-
ményezésére Szent Már-
ton Napján a Lakitelek 
Népfőiskola Lakodalmas 
Házában jótékonysági 
vacsorát rendeztek, mely-
nek bevételéből a válasz-
tókerület 24 településé-
nek 38 iskolája – köztük 
az izsáki - kapott olyan 
kisrobotokat, amelyek 
segítségével a gyerekek 
játszva tanulhatják meg 

a robotika alapjait. Az 
átadásra december 6-án 
a kiskunfélegyházi műve-
lődési központban került 
sor.
Az ünnepségen Lezsák 

Sándor egyebek mellett 
azt mondta: – A tudás 
hatalom, az ismeretek 
nélküli ember pedig ki-
szolgáltatott. Ezért pe-
dagógusként, apaként 
és nagyapaként is tudja, 
hogy mindent meg kell 

tenni annak érdekében, 
hogy a fiatalok tudása 
minél színvonalasabb le-
gyen. Ehhez pedig lehető-
ségek, eszközök kellenek, 
például mint amilyenek 
ezek a robotok. Arról is 
szólt, hogy a vacsorán 
összegyűlt nagyvonalú 
adományokból arra is 
futja, hogy a Lakitelek 
Népfőiskola Neumann 
János Kollégiumot indít-
son, amelynek keretében 
érdeklődő fiatalok ne-
gyedévente különböző 
csúcstechnológiákkal is-
merkedhetnek meg.
Az Izsákra kerülő robo-

tot Mondok József pol-
gármester és Szabó József 
képviselő, az iskola igaz-
gatóhelyettese vette át.

-te-

Decembert írunk, hama-
rosan átlépünk a 2019-es 
évbe, így ismét eljött az 
ideje egy számvetésnek, 
arról mit teljesítettünk a 
mögöttünk hagyott esz-
tendőben, s mit tervezünk 
az jövőben. A képviselő-
testület idén húsz ülést 
tartott, ebből 13 nyilvános 
és 7 zárt volt. Ezeken 
összesen 86 döntés szü-
letett (80 határozat és 6 
rendelet). Elmondhatjuk, 
hogy stabil és biztonságos 
gazdálkodás jellemezte a 
2018-as évet. Zavartalanul 
működtek intézményeink, 
s a polgármesteri hivatal. 
Ehhez mindössze 10 millió 
forintos működési hitelke-

retre volt szükség.
Az iskola átvétele má-

jusban megtörtént, az 
épület az önkormányzat 
vagyon nyilvántartásába 
került 4, 5 milliárd forint 
értékben.
Az elmúlt egy-két év-

ben sajnos nagyon nagy 
áremelkedés következett 
be az építőiparban, ami 
a terveink, elnyert pályá-
zataink megvalósítását 
megnehezíti. Ennek elle-
nére megvalósult a mini-
bülcsőde, melyet október 
1-jén nyitottunk meg, s 
jelenleg nyolc fővel mű-
ködik. Tízmilliós állami 
támogatásból és kétmillió 
forint önerőből készült 

el. Ha lesz pályázati lehe-
tőség bővíteni kívánjuk, 
hogy több kisgyermek 
ellátását tudják vállalni.
Elkészült a városháza 

külső és belső felújítása 
egy 67 milliós pályázat és 
7 milliós önerő felhaszná-
lásával.
Folytatás a 2. oldalon.

Közös városi adventi gyertya-
gyújtások

Mint immár tizenegy éve 
minden adventi vasárna-
pon, idén is felgyúlnak a 
főtéri közös adventi ko-
szorún a fények. Az első 
gyertya meggyújtása alkal-
mából Bajkó Zoltán plébá-
nos mondta el gondolatait, 
hangsúlyozva, hogy az 
ünnepi csillogás, forgatag 
közepette legyünk képe-
sek a lényeget megélni,. 
Egymást szeretni, megbe-
csülni, hogy a szívekben 
megszülethessen az az 
apró gyermek, aki min-
denkinek szerető barátja 
akar lenni - Jézus. Majd a 
katolikus hittanos gyere-
kek adtak meghitt műsort, 
Mezei István hitoktató 
betanításában. 
A második gyertya meg-

gyújtásánál az iskola drá-
macsoportos diákjai adták 
elő Jókai Mór, Melyiket a 
kilenc közül című elbeszé-

léséből készült megható 
előadásukat Oláh Ibolya 
tanárnő betanításában. 
Majd Tetézi Lajos szólt ka-
rácsony hívőkhöz és nem 
hívőkhöz egyaránt szóló 
egyetemes üzenetéről, a 
cselekvő szeretetről, me-
lyet Jézus példája állít el-
énk, s amit ha megfogadna 
a világ szebb és emberibb 
lehetne. A hagyományok-
nak megfelelően mindkét 
alkalommal ismét nagyon 

sokan, köztük kisebb és 
nagyobb gyermekek vettek 
részt a gyertyagyújtáson
A hátralévő harmadik és a 

negyedik gyertya meggyúj-
tása alkalmából Mondok 
József polgármester, dr. 
Bozóky Imre alpolgármes-
ter és Nagy Árpád lelkész 
mondják majd el gondola-
taikat, valamint az Ezüst 
Gólya Nyugdíjas Klub tag-
jai és a református fiatalok 
adnak műsort.

A Képviselő-testület tagjai a megújított városháza előtt
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Folytatás az 1. oldalról.
Megvalósult  a  Gedeoni 

kMegvalósult a Gedeoni kö-
vesút, 52 millió, valamint hét 
belterületi utca felújítása 22 
millió forint támogatással.
A polgármesteri hivatalban 

bevezetésre került az elektro-
nikus ügyintézés, amely már 
szinte minden területen elér-
hető. A bevezetéshez 7 millió 
forint pályázati támogatást 
kaptunk. A vállalkozók szá-
mára 2018-tól az adóügyek-
ben már kötelező az elektro-
nikus kapcsolattartás. De a 
fejlesztésnek köszönhetően 
immár mindenki más számá-
ra is elérhető az elektronikus 
ügyintézés.
A „Zöld város” projekt ke-

retében a Kossuth tér arculati 
megújítására és a piactér kiala-
kítására megnyert pályázatunk 
közbeszerzési eljárása lezajlott, 
mindkét munkára  kivá-
lasztásra került a kivitelező.
Aláírtuk a támogatási szer-

ződést a Gorkij utcai iskola 
helyén kialakításra kerülő 
egészségházzal kapcsolatban. 
A projekt két forrásból került 
finanszírozásra. Az egyik 
az egészségügyi alapellátás 
fejlesztése, ennek összege 80 
millió forint. A másik az ener-
getikai épületkorszerűsítési 
program, ez 93 millió forint. 
A megemelkedett építőanyag-
árak miatt átterveztük a az 
épület belső kialakítását. 
Eredetileg szociális ellátás 
és gyógyszertár is a tervek 
között szerepelt, de sajnos a  
jelenleg rendelkezésre álló 
összegből ezeket nem tudjuk  
megvalósítani.
Az „Esély otthon” pályázat 

a mi gesztorságunkkal, s 
Kiskunmajsa bevonásával 
került benyújtásra. Célunk 
a felsővárosi óvoda helyén 
négy önálló lakás kialakítása, 
melyeket fiatal szakemberek 
számára kívánunk igen ked-
vező feltételekkel biztosítani, 
ezzel idevonzani őket.
Az építési közbeszerzés jelen-

leg még folyamatban van. E 
pályázat keretében 24 millió 
forint került kiosztásra, amely 
25 év alattiak részére ösztöndíj-
ként használható fel, amelyből 
a fiatal szakemberek lakhatása 
szinte ingyenessé válik, ami 
reményeink szerint a hely-
ben maradást segíti majd. Az 
ösztöndíjprogram kidolgozása 
folyamatba van.
A közvilágítás ledes rendszerre 

történő átállása befejeződött, a 
pályázat lezárása megtörtént
Sportberuházásunk a tao pá-

lyázattal elkezdődött. Ennek 
keretében lelátó és öntöző-
rendszer kiépítése történik a 
sportpályán..
A fülöpszállási önkormány-

zat gesztorságával megvaló-
sult a balázspusztai kísérleti 
út felújítása. 

Tisztelt Izsákiak!
Az Izsák és térsége szennyvíz-

beruházása projekt munkála-
tai megkezdődtek a munkák 
elvégzésére 377 millió forint 
támogatást nyertünk el. Az 
iszaptározó és az utóülepítő 
kivitelezése folyamatban van.
A helyi identitás és kohé-

zió erősítése pályázat Bócsa 
település gesztorságával, öt 
település együttműködésében 
került benyújtásra. A pályázat 
célja a helyi közösségépítés, a 
teljes költségvetés 48 millió 
forint, ebből Izsákra 18 millió 
forint jut, melyet az öt telepü-
lés szakmai munkáját irányító 
szakmai vezető három éves 
bérére, annak járulékaira és 
egyéb költségeire, valamint 
eszközbeszerzésre, kiadvá-
nyok és rendezvények finan-
szírozására fordítunk.
36 millió forintot kapott az 

önkormányzat közmunka-
programra, ebből 58 fő számá-
ra tudtunk munkalehetőséget 
biztosítani.
A jövő legfontosabb elképze-

lései, tervei.
- Harmincöt gyermek elhe-

lyezésére alkalmas új bölcsőde 
megépítése.
- Térségi szabadidős sport-

centrum létrehozása (tan-
uszoda létesítése, térségi lo-
vasoktatás elindítása, a közép 
generáció számára is színvo-
nalas szabadidő eltöltési kíná-
latot nyújtó helyszín kiépítése 
szálláslehetőséggel).
- Fúzió kiépítése egy kecske-

méti multinacionális céggel. 
Ennek kezdeti lépéseként 
megtörtént egy 10 hektáros 
terület erre a célra való meg-
szerzése. Ez hosszútávon 
komoly lehetőséket jelenthet 
a városnak. 
- Mindent meg kell ragad-

nunk, hogy belterületi és 
külterületi útjaink felújítása 
folytatódjon.
Végezetül az általam legfon-

tosabbnak tartott lakosság-
szám témában álljon itt egy 
bizakodásra okot adó adatsor: 
2016-ban 5900 lélekszámmal 
számoltunk, 2017-ben 5930 
fővel. 2018-ban pedig 6090 fő 
Izsák lakossága. Nagyon biztató 
tendencia. Végre nem csökken, 
hanem nő a lakosságszámunk. 
Bízzunk benne, hogy ez tovább 
fog folytatódni. Önkormányza-
tunk továbbra is igyekszik ezért 
minden lehetséges eszközt, 
támogatást megszerezni.
Végezetül megköszönöm a 

képviselő-testület és a hivatal 
dolgozóinak éves munkáját, 
támogatását, s hasonlókat 
kérek a jövő esztendőre is. És 
köszönet minden Izsákinak, 
aki bármivel is szolgálta váro-
sunk közösségének ügyeit.
Boldog karácsonyt és bol-

dog új évet kívánok minden 
Izsákinak!

Mondok József
polgármester

Újra meg újra…
Az élet többször produkált 

már olyan eseményt, amikor 
hegyeket takaró vadonban 
eltévedt turistákat kellett 
keresni a mentéssel fog-
lalkozóknak. Legyen egy 
ilyen helyzet példaként az 
előttünk álló ünnepre ké-
szülőknek.
Mondom, nem kitalált tör-

ténet, de olyan sok figyel-
meztető üzenetet tartalmaz, 
hogy szívesen használják fel 
izgalmas filmek témájaként 
is. Az eltévelyedettségben, 
a reménytelenségében az 
életben maradás érdekében 
tett küszködésük, kétség-
beesettségük nagyon tanul-
ságos. Őnekik, maguknak 
kell felhasználni tudásukat, 
leleményességüket, erejüket 
és összefogásukat – várva az 
őket kereső, őket megmen-
tő különítményt. Ebben a 
szorongatott helyzetükben 
vizsgáznak arról, hogyan 
is készültek fel a tervezett 
túrára, maguknál tartják-e 
mindazt, amit ilyenkor a 
biztos megmenekedés ér-
dekében felhasználhatnak. 
Van-e eszköz a vadállatok 
elleni védekezéshez, van-
e tűzgyújtáshoz alkalmas 
szerszámuk, van-e a hideg-
ség és nedvesség ellen al-
kalmazható felszereltségük, 
sebesülések kezelésének 
eszközei is rendelkezés-
re állnak-e? Összesítve: 
felkészültek-e a váratla-
nul előállt helyzetben való 
megmaradásra, sőt, ebből a 
helyzetből való kikerülésre? 
FELKÉSZÜLÉS – nehéz 
utakra, akár az életútra is, - 
nagyon felelősségteljes. Ne a 
bekövetkezett bajban kezd-
jünk kapkodni, keresve a 
legkevesebb kárt okozó meg-
oldást! Az elvtelenségnek, a 
lustaságnak és a „majd lesz 
valahogy” elképzelésnek 
nagyon súlyos következ-
ményei lehetnek. Szinte 

észrevétlenül csúsznak az 
ilyen emberek- vagy akár 
mostanság Európa is, - éle-
tet veszélyeztető helyzetbe, 
- és ha már belekerült, mit 
tehet mást, mint várják a 
segítséget. Ez a VÁRAKO-
ZÁS a másik fő tanulságokat 
tartalmazó állapot. Ebben 
a kényszerültsében kit, mit 
várjanak a bajba kerülők? 
– Nyilván olyant, aki szak-
szerűen, áldozatot vállalva, 
felelősen és szeretettel végzi 
el a megmentés feladatát. 
Másodszor legyenek mindig 
éberek, hogy jelezni tudják 
tartózkodásuknak helyét, és 
készíteniük kell a mentők fi-
gyelmét felkeltő jeleket. Ös-
szesítve: felfogják-e a pórul 
jártak, hogy valóban életve-
szélyben vannak és sürgős 
segítségre szorulnak? Nagy 
baj, ha nincsen veszélyér-
zet, mert ennek pusztulás 
a vége.  Megtörtént már 
- bizonyára sokszor,- hogy 
az őket megmenteni akarók 
nem járnak sikerrel és már 
csak holtan találnak rájuk, 
vagy több év elteltével csak 
maradványaik jelzik kere-
sésük idején fel nem ismert 
tartózkodási helyüket. So-
kan tűntek már így el, - de 
népekkel is megtörtént már 
ez!   /Magyarságunk sincsen 
biztonságban!/  Fizikai és 
időjárási viszonyok is le-
hetnek a megmentésnek 
akadályai. Ezek nehezítik, 
vagy lehetetlenné teszik a 
keresett személyek megtalá-
lását, de ha jók is az adott-
ságok, a nagy területeknek 
átvizsgálása sok időbe telik. 
A földön várakozók nagy 
izgalommal élhetik át azt, 
amikor hozzájuk közelít az 
őket kereső repülő, de még 
mindig nem vették észre 
őket. Ilyen izgalmas pilla-
natokban remélik, hogy újra 
meg újra átpásztázza a gép 
az őket fogva tartó környé-

ket. Az elveszetteket kere-
sők főszerepet játszanak. 
Kitartásuk, hivatásukban 
mutatott hűségük, a minden 
elveszett iránti felelősség-
érzetük készteti őket a fel 
nem adásra. Újra meg újra 
átfésülik a fellelés tere-
pét. Ez „az újra meg újra” 
az évenként megismétlődő 
Megváltót váró ünnep, a 
karácsony. Vannak rosszul 
felkészültek és eltévelyedet-
tek. Mi vagyunk azok!
Van szüntelenül munkál-

kodó, elveszetteket kere-
ső sereg. Fáradhatatlanul 
munkálkodik, úgy, hogy 
szinte csak utólag, egy-egy 
veszélyes helyzetből való 
kikerülésünk után vesszük 
észre: valami csoda történt! 
Az Örök SZERETET a haj-
tó ereje ennek a seregnek, 
vezetője pedig az EMBER-
ré lett társunk. Ő az aki a 
hanyagság, a hűtlenség, a 
felelőtlenség és a szeretet-
lenség miatt rendelt helyük-
ről elkerülteket szüntelenül 
keresi és hívogatja. / Már 
pedig ami nincs a helyén 
arra már csak úgy számítha-
tunk, mint ami elveszett./ A 
minden év végén megismét-
lődő ünnep alkalmával ez az 
üzenet: újra és újra kereslek 
benneteket!
Kívánom szeretettel, hogy 

legyen Izsák minden polgára 
megtalált ezen a karácso-
nyon! 
Kicsiknek írt gyermek ver-

sike a felnőtteknek, a ke-
ményszívűnek és a magukat 
elveszettnek vélőnek is szól 
/képzeljük el gyermekhan-
gon!/:
Újra itt van szent kará-

csony, / élünk dión, friss 
kalácson.
Mennyi édes csemege! / 

Kicsi szíved remeg-e?
Izsák, 2018. 12. 03.

Bérces Lajos

„AZ ÉN VERSEM”

Kérdőíves felmérés Izsákon

Január 18-án, pénteken 18 
órakor, a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából, immár 
harmadszor kerül megrende-
zésre a művelődési házban, 
„Az én versem” elnevezésű 

Mint arról lapunk előző szá-
mában már írtunk, egy uniós 
pályázat keretében, közvé-
lemény-kutatást végzünk a 
közösségi szerepvállalásról. 
Ki hogyan vélekedik a he-
lyi lehetőségekről, milyen 
irányú változást látna szí-
vesen, s hasonló kérdésekre 
várunk válaszokat. E munka 
fő célja elérni azt, hogy te-
lepülésünkön ne csak, mint 

egymást alig, vagy egyáltalán 
nem ismerő idegenek éljünk 
egymás mellett. Ne csupán 
néhányak gondolkodjanak 
a közös ügyek megoldásán, 
hanem minél többen adja-
nak hangot véleményüknek, 
hogy a válaszokból leszűrhető 
tanulságokat felhasználva 
eredményes közösségépítés 
folyhasson Izsákon. 
A kérdőíveket január első 

napjaiban juttatjuk ki min-
den izsáki háztartásba, s 
február 10-éig várjuk vissza 
a városházán és a művelődési 
házban megtalálható gyűjtő 
dobozokba. Ezúton is kérünk 
mindenkit szánjanak néhány 
percet az ív kitöltésére és vis-
szajuttatására.

Izsák Város 
Önkormányzata

irodalmi kávéházi program, 
melynek keretében az arra 
vállalkozók elmondhatják, 
felolvashatják kedvenc ver-
süket, prózájukat. Az eddigi 
két alkalom garancia arra, 

hogy ismét egy tartalmas 
est vár mindazokra, akik 
elfogadják a meghívást, s 
közreműködőként, vagy kö-
zönségként részt vesznek a 
programon.
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Gondolom...
...sokan egyetértenek azzal a közkeletű 

megfogalmazással, hogy karácsony az 
év legszebb ünnepe. Mert ez a három 
nap tényleg egy kicsit más mint a többi 

háromszázhatvankettő. Más, mert erre, a szó legjobb 
értelmében készül mindenki. Gyermek, felnőtt töri a 
fejét, mivel is lephetné meg szeretteit. Díszbe borulnak 
a közterületek, a házak, a kertekben megjelennek az 
ünnepváró fényfüzérek. Az adventi koszorúkon - ott-
honokban, templomokban, köztereken – vasárnapról 
vasárnapra felgyúlnak az újabb gyertyák. Mindegyikük 
azt hirdeti, közeleg a karácsony.
Gondolom, mindenki őrzi régi karácsonyok emlé-

két, fotókon, vagy egy-egy, régről megtartott kedves 
ajándék formájában, ám az igazi és valódi emlékek a 
lelkekben élnek. Megőrizve azt a máshoz nem hasonlít-
ható érzést, hangulatot, amit csak szentestén élhetünk 
meg. A legszebb, a legboldogabb emlékek ezek közül a 
gyerekkoriak. Azok, ahol még az egész család együtt 
várakozott, s ünnepelt. Amikor gyermekként őszintén 
hittük a csodát, hogy ez akár örökre így maradhat. Ha 
megfogalmazni nem is tudtuk akkor, de megéreztük, 
hogy az az igazi ajándék, hogy tőlük, a szeretteinktől, 
szüleinktől, nagyszüleinktől kaphatjuk a karácsonyok 
és a mindennapok ajándékait. Aztán az idő múlásával a 
szentestéken mind kevesebben állunk a fa alatt, s egyre 
több lesz az emlék, meg a tudás, mit is jelent igazában 
a karácsony. Visszatérő intésként halljuk ilyenkor, 
ne a csillogó-villogó ajándékok után fussunk, hanem 
csendesedjünk el, gondoljuk végig az évet, készítsünk 
leltárt, mit tettünk jól, s mit nem. Ha kell értékeljünk 
újra lépéseket, s kérjünk bocsánatot azoktól, akiktől 
kell. Minderre a karácsony olyan alkalmat kínál, amely 
könnyebbé teszi, teheti az ilyen szándékokat, hiszen az 
ünnep lényege éppen abban a rövid kifejezésben fog-
lalható össze, amely a legfőbb támaszt adhatja az élet 
minden nehézségében: a megélt szeretet.
Gondolom, sokan mondják elcsépelt szavak! Mondhat-

ják, hiszen egy értékvesztett világban élünk, melyet nem 
a szeretet, hanem a törtetés mozgat. Az „eredmény” 
önmagáért beszél. Háborúk, éhínség, terrorizmus. 
Olyan vészjelek, amelyekre figyelni kellene. Egyénként 
és közösségként egyaránt. A karácsonyok jó alkalmat 
kínálnak arra, hogy elgondolkodjunk, mi hová állunk. 
Beállunk-e az érték nélküliek sorába, tápláljuk-e mi is 
a békétlenséget, vagy meghalljuk, s megéljük a Jézusi 
szeretetüzenetet, amely nemcsak a hívő keresztények-
nek szól, hanem minden normális életet élni vágyó és 
utódaira hagyni kívánó embernek. Jézus tanítása szent 
a hívőknek, de a nem hívőknek is iránymutató, mert 
ha az általa hirdetettek szerint működne a világ, több 
lenne benne a szeretet és kevesebb a békétlenség. Az 
idei advent és karácsony segítsen abban, hogy minél 
többen lássák, értsék, éljék ezt, hogy az utánunk jövők-
nek is lehessen még karácsonyuk. Kívánom, találja meg 
minden ifjabb és idősebb felnőtt szíve mélyén egykori 
gyermeki karácsonyváró lelkületét és annak remény-
teli tisztaságát. Ha sikerül, bizonyosan szép és békés 
karácsonyunk lesz...

Ifjú izsáki művész sikerei hegedűvel, 
ecsettel

Szezonnyitó előadásAz Izsáki Színházi Esték idei 
szezonnyitó előadásaként no-
vember 30-án a Bugaci Tanya-
színház társulata Ray Cooney: 
„A miniszter félrelép” című 
kétfelvonásos bohózatát mutat-
ta be a Művelődési Házban. A 
bugaci társulat, hasonlóan mint 
korábbi izsáki fellépésein, most 
is nagy sikert aratott. Az angol 
színész, szerző ismert vígjáté-
kának poénjain, bonyodalmain 
jól szórakozott, a tapsokkal 
egyáltalán nem fukarkodó szép 
számú közönség.
A sorozat következő előadását 

a soltszentimrei Csonka Szín-
kör mutatja be, január 26-én 18 
órakor, a „A 2 is néha sok(k!!” 

című komédiát láthatják előadá-
sukban az érdeklődők.

-te-

Halmi Norbert 8. osztályos 
tanuló neve sokaknak cseng-
het ismerősen. Különösen 
azoknak, akik megfordulnak 
különböző városi, iskolai ren-
dezvényeken, ahol Norbert ki-
váló hegedűjátékával gyönyör-
ködteti a közönséget. Ifjú kora 
ellenére is érett, mondhatni 
profi játéka igazi tehetségről 
árulkodik – nem mellékesen, 
az egyik legnehezebb hangsze-
ren! Farkas Orsolya tanárnő 
meg is erősíti eme vélekedé-
semet, amikor tanítványáról 
kérdezem. Mint mondta, óriási 
szakmai élmény számára is 
Norbival foglalkozni, akiről 
már az első találkozásukkor 
látta, hogy kivételes tehetség-
gel van dolga. Orsolya 1997-től 
oktat – családja nyomán izsáki 
zenei gyökerekkel – a helyi 
zeneiskolában, és e két évtized 
alatt sok izsáki gyerek kapott 
tőle olyan zenei ismereteket, 
melyekkel zeneértő, zeneked-
velő, hegedűn játszani tudó 
„zenefogyasztóvá” válhatnak. 
Norbiban azonban ennél több 
van, ő az első tanítványa, aki 
bizonyosan a hegedűművészi 
pályára termett, s büszkén 
terelgeti is ebbe az irányba. 
Norbi tehetsége, szorgalma, 
valamint szülei, s az iskola 
támogatása biztosítékot je-
lentenek arra, hogy valóban 
egy ígéretes zenei pálya lehet 
az övé – teszi hozzá Orsolya. 
Gyakran lépnek fel közösen 
a különböző rendezvényeken, 
ahol az is kiderül, hogy tanítvá-
nya harmonikus zenei partner. 
Érti, érzi az együtt zenélés 
lényegét, maximálisan teljesít 
ezen alkalmakon is.

Norbi csendben, szerényen 
hallgatta beszélgetésünket, 
kiderült, hogy nem egy bőbe-
szédű fiatalember. Faggató-
zásomra azért elmondta, hogy 
második osztályos kora óta 
érdekli a hegedű, ennek az is 
oka lehet, hogy egyik nagypa-
pája jól játszott a hangszeren. 
Valamint nemcsak a komoly-
zene, hanem a könnyűzene is 
érdekli, különösen a pop és a 
filmzene. Egyéb tárgyakban is 
jó eredményeket ér el, 4-es, 5-
ös közti az átlaga. Napi két órát 
gyakorol, ami számára nem 
teher, hanem örömmel vállalt 
feladat. Meg is van ennek az 
eredménye, hiszen 2015 óta ed-
dig kilenc versenyen vett részt. 
Csak az elsőről nem hozott dí-
jat, aztán mindegyikről. Eddig 
két arany, egy kiemelt nívódíj, 

egy extra kiemelt nívódíj, két 
ezüst és egy bronz helyezés a 
mérlege. Az egyik ezüstöt egy 
szlovákiai nemzetközi verseny-
ről hozta.
Tavaly óta immár nemcsak 

zenei, hanem festői tehetségét 
is ismerhetjük, hiszen ebben 
a művészeti ágban is egy-
re ígéretesebben alkot. Mint 
mondta Briglovicsné Janovics 
Éva tanárnő és Ziegler Németh 
Ferenc festőművész – akinek 
kiállítás megnyitóin rendsze-
resen szerepelnek tanárnőjével 
- inspirálták, hogy e műfajban 
is kipróbálja magát. Németh 
Ferenc fantáziát lát a fiúban, 
így elvállalta, hogy foglakozik 
vele. A legutóbbi őszi festőtá-
borában már részt is vett Nor-
bert, s a tábor zárókiállításán 
az ő képe is falra került, majd 
a Kiskőrösi Tankerület által 
rendezett kiállításon a „Sok-
színű ősz” című festményével 
első díjat nyert.
Norbi jövő tanévtől a kecs-

keméti Kodály Zoltán Zene-
művészeti Szakgimnázium és 
Zeneiskolában folytatja tanul-
mányait. Példája jól mutatja, ha 
a tehetség és a szorgalom értő 
támogatókra talál, olyan ered-
mények születhetnek, amelyek 
csodás távlatokat nyithatnak 
egy fiatal tehetség előtt.

-tetézi-
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Karácsony

Gondolatok a karácsonyról
Kinek, mit jelent karácsony ünnepe? 

Különbözőek vagyunk, 
máshol és máshogyan élünk, 
ezért természetes, hogy a ka-
rácsony mindenkinek mást 
jelent, de ugyanakkor vala-
hogyan mégis mindenkinek 
nagyon hasonlót is.
Mit jelentett a karácsony a 

gyermekkoromban? A csoda 
varázslatát! A varázslat cso-
dáját! A megilletődött ámu-
latot, amikor karácsony reg-
gelére a Jézuska nekünk az 
egész fát meghozta a csillogó 
gyönyörűséges díszeivel, a 
szaloncukor-papírok ezüst, 
arany színeivel, érdekes, 
zizegő hangjaival, a világító 
fűzér ragyogó szivárvány-
pompájával, a csillagszóró 
füstjének tömjénes illatával. 
Gyermekkoraim karácsonya 
jelentette a megelégedett, 
boldog öröm látványát a szü-
leim, nagyszüleim arcán...
A tovaszállt gyermekkori 

karácsonyok jelentették még 
a cserépkályhában pattogó 
tűz melegét, a sokgenerációs 
család együttélésének bábeli 
zsibongását, az anyukám, 
a nagymamám és a dédi-
mamám sürgésforgását a 
konyhában, ahol kicsapott a 
gőz az ablakon, és ahonnan 
csudafinom illatok lengték 
körbe a ház összes helyisé-
gét.
Jelentette a hideg, friss hó 

ropogó csikorgását a talpunk 
alatt, amikor még jármű 
híján a nagy család gyalogo-
san indult el István, Éva és 
János névnapot köszönteni, 
vagy az éjféli misére. Ezek-
ről eszembe jut nagyapám 
erős csontos válla, melyre 
ráborulva aludtam éjjel a 
hazafelé tartó úton, és mint 
ahogy öregember arcába az 
idő, arcomba úgy vájt nyo-
mot a kabát vállpántjának 
gombja.
Jelentette a jókedvet, a 

vidám, zsivalygó hangulatú 
vacsorákat, a hajnalig tartó 
közös énekléseket, kacagás-
tól hangos kártyapartikat, 
hogy nekem is szabad volt 
fent lenni éjjel, későig. Je-
lentette még az uncsitesók-
kal, vendéggyerekekkel való 
játékkavalkádot, fülsüketí-
tő, lármás fogócskát az udva-
ron, a körtáncot a befagyott 
kanális jegén, a szipogó, 
pirosra hűlt orrunkat, s a 
hidegtől már fájó lábujjun-
kat, amit anyukám szelíd, 
törékeny kezének dörzsölése 
melegített fel. A gyerekkori 
karácsonyok az együtt töl-

tött gyönyörű, csodálatos, 
felhőtlen perceket jelentet-
ték számomra, ahol helyet 
kapott a tágabb család, a 
barátok, a szomszédok. A 
gazdagságot jelentette, no 
nem az anyagi gazdagságot, 
hanem a lélek gazdagságát, 
amely meghitté, feledhetet-
lenné tette a pillanatokat! 
A nagy családom a bizton-

ságot jelentette számomra, 
az együvé tartozás bizton-
ságát, a - Védelek, megóvlak 
téged! biztosságát. Segítsé-
get, támogatást, bátorítást 
jelentett a félelmeimmel 
való szembenézést, a velük 
való megküzdést illetően.
Aztán felnőtt lettem, már 

a saját családommal, a saját 
karácsonyunkra készültünk. 
Csoda volt ez is! Hiszen cso-
da az, amikor kisgyermeked 
első karácsonyát élheted 
meg együtt a szeretteiddel. 
Mi a lányunkat karácsony-
kor betettük a már saját, 
kissé foghíjasan feldíszí-
tett fenyőfánk alá, mint a 
leggyönyörűbb ajándékot 
az életünkben! Még ma is 
elérzékenyülve, mosolygó 
lélekkel nézem a halványodó 
színű fotót, s hálás vagyok 
minden percért, amit vele 
tölthetek!
Felnőve a karácsony már 

a felelősséget is jelentette, 
felelősséget a szeretteim 
összetartása felett, afelett, 
hogy én is át tudjam adni 
a csodavárás misztikumát, 
varázslatát, a szent este 
örömét, vidám hangulatát, a 
megbékélést a megnyugvást. 
Hm.... ha a karácsonyi menü 
többfogásos vacsoráinak 
elkészítését idézem fel ma-
gamban, bizony nem mindig 
a megnyugvás jut eszembe, 
hanem a felfokozott sürgés-
forgás, az anyukámmal és 
a férjemmel történő zsörtö-
lődés, a leforrázott lábam, 
a fejetetejére állt konyha! 
Hát persze, hogyan is fér-
hetne meg két dudás egy 
csárdában, nemhogy több? 
Már sokszor feltettem ma-
gamnak a kérdést, hogyan 
csinálták ezt a karácsonyi 
főzőcskézést anyukámék 
annak idején, hogyan fértek 
meg jól, egyetértve a kony-
hában hárman. Valamit 
biztosan jobban tudtak, 
mint én. De aztán eljött az 
este és helyrebillent a világ! 
Örültünk egymásnak, éne-
keltünk a fánál, boldogan 
bontogattuk az ajándékain-

kat. Beszélgettünk, játszot-
tunk, nevettünk, nótáztunk 
a karácsonyi éjszakában. 
Együtt voltunk! 
Közben elmúltak az évek, 

hol örömökkel, hol szomo-
rúságokkal, eget is megren-
gető viharokkal, majd a béke 
csendjével, élményekkel, jó 
és rossz napokkal.
Hogy most így ötvenen túl, 

egy betegség árnyékában 
mit gondolok a karácsony-
ról, mit jelent számomra? 
Nekem a leggyönyörűbb 

ünnep! A csoda ünnepe! A 
hála ünnepe! Hála azért, 
hogy itt lehetek, hogy itt 
lehetnek velünk drága szü-
leim, akiknek az életemet 
köszönhetem, azokat a cso-
dálatos napokat, a sok-sok 
tanítást, az életre nevelést, 
a feltétel nélküli szeretet! 
Hála a szeretteim, a halk 
szavú, mosolygós szemű pá-
rom, a lányom, a testvérem 
felé azért, mert „csinálják” 
velem az életet, mert gyen-
géd türelemmel viselnek, és 
mert sziklaszilárdan, kőke-
ményen állnak mellettem, 
mert a legbensőbb énem 
részévé válnak, hogy velem 
vannak. Hála azért, mert 
velem vannak akkor is, ha 
csak a hétköznapokat éljük 
a maguk szürke árnyaival, 
megpróbáltatásokkal teli 
pillanataival.
A karácsony nekem még a 

remény ünnepe is! Remény-
kedést, bizakodást jelent a 
holnapban, abban hogy a 
világ csodája múlhatatlan, 
hogy az emberek jók, hogy 
a rossz dolgok elmúlnak 
felettünk. Reménykedés ab-
ban, hogy képesek vagyunk 
újjászületni, újragondolni, 
és hogy velünk születik a 
szeretet, a megbékélés, és az 
elfogadás képessége.
Bízva abban, hogy a fen-

ti gondolatokkal sikerült 
Önökben is felidéznem tova-
tűnt karácsonyi emlékeket, 
csodákkal,  reményekkel 
teli szép ünnepet kívánok, 
s kívánom még azt is, hogy 
tudjuk letenni terheinket, 
s így lenyugodva, néhány 
pillanatra szenteljünk időt 
azoknak a drága lelkeknek 
is, akik már a csillagok felől 
néznek le ránk!
Boldog karácsonyt kívánok 

minden kedves Olvasónak az 
Izsáki Ezüst Gólya Nyugdí-
jas Klub nevében!

Geisztné 
Kamasz Erzsébet

Adventi kuckó

Advent
Az éj sötét! Földi fény lobban!
Téged, még sosem vártak jobban
hogy újra jössz, titokból, fényből,
elérhetetlen messzeségből.

Milyen formádban hozol békét?
lényed megtartó édességét?
Szétsugárzik majd ezüst fényed,
Míg a végtelent által léped 

Mi megbillent, egyenesre áll,
zizzen a csend, és felmuzsikál.
Kezed, amint a szívekhez ér,
felszikrázik, s megpendül az éj.

Ezer tűzszikrát szór szét a fagy,
lobbanó láng lesz meleg sugarad.
Mi törött volt, újra egybe forr,
erőd, az anyagon áthatol.

Megérintesz dermedt fészkeket,
hideg helyeket átjár jó meleg.
Gyere! Várunk! - Maradj itt nálunk,
Fényünk, Erőnk!, és Boldogságunk!

Magyar Gyuláné

Az adventi készülődésből a 
Sárfehér Néptánc Egyesület 
sem marad ki. December 8-
ra közös délutáni időtöltésre 
hívta táncosait és családtag-
jaikat. 
Az érdeklődők zoknibábot 

készíthettek Frankóné Hor-
váth Petra vezetésével és a 
szülők hatékony közremű-
ködésével. Ráczné Virágh 
Ágnes és Vlaszák Ferencné 
által előre elkészített mézes 
sütemény tésztájából a gye-
rekek élvezettel formázták 

a karácsonyi figurákat. A 
díszítésben Virágh Jánosné 
Jolikának nagyon sok csodá-
lója és „tanítványa” akadt. 
A legkisebbek a szőnyegen 
játszhattak, az idősebbek tea 
és forralt bor mellett beszél-
gethettek.
Köszönet minden segítőnk-

nek, akik kérés nélkül is meg-
találták azt a „testre szabott” 
feladatot, amellyel hozzájárul-
tak a délután sikeréhez!

SNE vezetősége
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 A karácsony alkalom 
arra, hogy kifejezzük 

egymásnak, szeret az Isten
Vannak fehér karácsonyok, vannak kopogósak, hideg karácsonyok, 

vannak esős, fekete karácsonyok, és vannak olyanok amikor minden 
szürke: az ég, a föld, és szürke a szívünk is.  De minden egyes évben, 
minden egyes hangulatban kopogtat Jézus, és azt kéri, hogy nyissuk ki 
neki az ajtót. Ha meghalljuk, hogy hogyan akar belépni az életünkbe, 
akkor a lelkünk megtelik fénnyel, és ebből az erőforrásból egész évben 
táplálkozunk. Az idei karácsony szürkének látszik, de az biztos, hogy 
Isten nem hagy minket magunkra.
A karácsonyi bölcsőben a kisdedek ártatlanságával fekszik az az ártat-

lan Isten, kinek szeretete soha többé nem hagyja nyugton szívünket. 
Békéje örök kísértője minden békétlenségnek, szelídsége minden hábo-
rúságnak. A karácsonyi ünnep külsősége mit se ér e tiszta, ártatlan és 
egyetemes szeretet nélkül. Vajon valaha is meg fogja teremteni valódi 
gyümölcseit közöttünk?
„Nem voltak készen a pásztorok, voltak, akik aludtak, mások virrasz-

tottak. Nem volt kész Heródes, aki idegenektől tudta meg, hogy hol 
kellett megszületnie a királyok Királyának. Nem vagyok biztos, hogy 
Mária és József készen álltak, két fiatal, akiknek megvoltak a saját 
terveik az életre, de akik hirtelen felébredtek, hogy Isten álmában 
találják magukat.”
Wass Albert a következőket írja karácsony ünnepéről: „Küszöbön áll 

a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. 
Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a 
céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az 
estéje egyedül. Pedig hidd el, fordítva kellene legyen. Háromszázhat-
vannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak 
is elég az estéje.”
Karácsony. Nincs a világnak olyan sarka, ahol e szó hallatán ne 

ugyanaz az érzés hatalmasodna el az emberekben: a szereteté. A 
karácsony titka, hogy megtaláljuk a szeretet útját, hogy a szeretet meg-
válthassa életünket. A szeretet nem forradalmakkal és törvényerejű 
rendeletekkel jön létre, hanem úgy, hogy rájövünk, szükségünk van 
egymásra. Ne gondoljunk légből kapott álomra, hiszen az élet gond-
jait, sajnos, nem spórolhatjuk meg. Gondoljunk gyermekeink csillogó 
szemére a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős személyre, akinek 
segíthettünk, gondoljunk önmagunkra, amikor sikerült elrendezni 
egy-egy nézeteltérést. 
A szeretet lángjában az a legszebb, hogy egymást tápláljuk, hiszen 

a szeretettel adunk értelmet és örömöt egymás életének. Ilyenkor 
karácsony tájékán felerősödik bennünk a szeretet érzése, fontosabbá 
válik, hogy segíthessünk olyan embertársainkon, akiknek szüksége 
lehet a támogatásunkra. Ahol nagy szükség van rá, megjelenik a segítő, 
adakozó kéz, a megértő lélek, megjelenik a szeretet. De vajon hol van 
ez a segítőkészség az egész esztendőben? Kitart-e egyik karácsonytól 
a másikig? „Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a 
fa alatt sem találsz rá!” Charlotte Carpenter
Meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni. S az igazi öröm 

csak akkor, és úgy születhetik szívünkben, ha másokat, embertár-
sainkat is örülni látjuk. Ha a betlehemi istálló fényei nemcsak a mi 
arcunkat világítják meg, hanem mindenkiét.
Az éjszaka Megrendültünk, most tudnunk kell Lemondani, hogy 

holnap Derülhessünk...
El lehet képzelni Máriát, mint fiatal lányt, aki tervezgeti életét, 

jövőjét - egy szempillantás alatt viszont lemond minderről; a három 
királyt, akik lemondtak a kényelmes utazásról, csak hogy láthassák 
az Újszülöttet; a pásztorokat, akik lemondtak a félelmükről, mert az 
angyal bátorította őket; Józsefet, aki lemondott a “ki, s mit fog mondani 
rólam” érzéséről...; mindannyian lemondtak valamiről, csak azért, 
hogy megéljék a gazdagságot. Erre hív bennünket Karácsony Ünnepe, 
tudjunk lemondani - mint tették Ők is -, hogy mi is megélhessük azt a 
Gazdagságot, amit épp a lemondás által készít számunkra az Úr. “
Aki bármiben tud lemondani bármiről, az nem azért teszi, mert érde-

meket szeretne ezáltal szerezni - hanem mert megtapasztalja, milyen 
kényszer nélkül gazdagodni, megelégedettséghez jutni. Ezt élte Mária, 
József, a pásztorok, a bölcsek. Ha tegnap tudtunk megrendülni, akkor 
tudjunk ma lemondani, hogy elégedetten gazdag életet tudjunk élni 
a holnap derűjével!
Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe.
 „Amikor az embernek igazi karácsonyfa áll az otthonában, alatta 

az ajándékokkal, semmi se tűnik túl szomorúnak vagy túl kemény-
nek. Valahogy azt sugallja, hogy a világban mindig marad fény és 
remény. Szerencsés, akinek van valakije, akivel megoszthatja ezt az 
élményt.”

Bajkó Zoltán plébános

Református múltunk  106.

IKEM hírek

- január 1-én, (kedd), 
15.00 órakor koszorút 
helyezünk el a Bocskay 
emlékkopjafánál, Bocs-
kay István fejedelem 
születésének 462. év-
fordulóján. Szeretettel 
várunk minden megem-
lékezni szándékozót !
„Vándor székely re-

ménységét, Jézus áldd 
meg Erdély földjét!”

Az atyáknak nem volt erősségük az összefoglaló 
megemlékezés, úgyhogy a tisztes számontartás 
végett tegyük most meg mi: 1829 -1831 között 
Füredi Péter volt az izsáki egyház lelkipásztora, 
1831 -1832-ben egy rövid időre (1831.augusztus-
tól – 1832. májusig) Ádám Mihály viselte ezt a 
hivatalt, majd 1832. májusától 1848-ig Boldi-
zsár Sándor volt az ekklézsia episzkoposza.
Nem tudni, hogy elég jól sikerült-e a nem ke-

vés pénzbe került órajavítás, de reméljük, hogy 
1919-re, amikor is a „baráti” román csapatok 
magukkal hurcolták, elég pontosan emlékez-
tették az izsáki halandókat, hogy bizony, „az 
idők” nem csak mérhetők, hanem „gonoszok” 
is. Ezért addig kell megragadnunk Isten ke-
gyelmét, amíg e múlandóságban nekünk is 
van belőle!

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet 

mindazoknak, akik

 GRIJNoVITZ SÁNdoR

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.
A Gyászoló család

Id. Baracskai János halálának 
7. évfordulójára.                              

Névnapod alkalmából fájó szívvel 
emlékezünk Rád!

Régen már, hogy lelked messze jár,
De a mi szívünk még mindig nagyon fáj.
Csak a fájó könnyek hullanak érted,
Örökké szeretünk és nem feledünk téged!

Halálod 7. évfordulóján fájó szívvel 
emlékeznek:

 Szerető feleséged, családod 
és az unokák.

„Ádám Mihály prédikátorsá-
gában. Október 2-án 1831 (-ben 
– N.Á.) tartott gyűlésben Cura-
tor Czirkos János úr jelentette: 
Minthogy a toronybeli óra an-
nyira meg romlott, hogy azt így 
használni nem lehetne, és ennél 
fogva azt az igazítás végett egy 
ahoz értő mester embernek el 
mulhatatlanul szükséges volna 
által adni, melly órátmineku-
tánna több értelmes Elöljáró 
urak meg visgálván ugyantsak 
hibásnak találtak volna, hatá-
roztatott: hogy egy itt tartózko-
dó Zemanzsek Dániel nevü órás 
mesternek az itt helyben való 
reparálás végett adódjon által, a 
ki is a tulajdon keze írása mellett 
ajánlotta magát hatvan V(-áltó 
– N.Á.)forintokért a pontosan 
lehető megigazitására az órának 
olly fel tétel alatt, hogy a munka 
véghezvitelével 30 V.forintot 

adódjanak ki néki az Ekklézsia 
cassájából, a másik 30 forint pe-
dig tsak akkor ha három hónapi 
próba és meg visgálás után az 
óra tökélletesnek találtatik.
Márczius 4-ik napján 1832(-

ben – N.Á.) tartott gyűlésben elő 
adódott, hogy a múlt esztendő 
szeptember hónap 4. napján 
meg holt rendes harangozó 
Nagy József helyett, a kinek is 
halála után egész a következő 
Sz. György napjáig testvér 
ötse Nagy Ferenczfojtatta a 
harangozóságot, egy alkalma-
tos harangozónak való ember 
választasson, a minthogy köz 
meg egyezéssel Szegedi István el 
választódott, a ki is, elő adódván 
néki a harangozósággal együtt 
járó munkák, örömmel fel vál-
lalta, úgy hogy 24. április 1832 
kezdi el hivatalát.
Márczius 15-ik napján 1832. 

Elöljáró Damásdi János úr  ek-
klésiánkhoz viseltetni szokott 
nagy hűsége és kegyes adako-
zása szerént e mai fent írt na-
pon egy 1500, azaz ezer ötszáz 
Vforintokrol szólló contractust 
ajándékozott ezen Reformata 
Ekklésiának, hogy azon fent 
kitett summa pénzt az Ekklésia 
használja, melly ajándék által 
adásában felesége Szijjártó Ka-
talin asszony is meg egyezett.
Április 29-ik napján 1832. 

esztendőben tartott teljes gyű-
lésben Curátorrá választatott 
Czirkos János úr. Ekklésiai 
elöljárókká pedig Czirkos Sán-
dor és Járó István pensionatus 
(nyugalmazott – N.Á,) strása 
mester (őrmester – N.Á.) urak, 
egyházfinak választatott Kozma 
Pál.”
(P.IV.: 123.ol.)             

közli: Nagy Árpád  

Damásdi János atyánkfia nagylelkű és 
segítőkész adománya a későbbi nemzedékek 
visszaemlékezései szerint, nem csak jót, hanem 
vitathatót is termett Isten népe körében. Történt 
ugyanis, hogy a jószándékú gondoskodásra a 
későbbiek úgy gondoltak, mint ami mindig, 
mindenre elég lesz… Ezért elkényelmesedtek 
az adakozásban… Pedig a „mi időnkben” mi 
is tartozunk a helytállással, mert atyáink hála-
adása, ha gyümölcsözik is a számunkra, nem 
lehet az utódok „potyaleső zsákmánya”! Így 
aztán az is lehet, hogy e tekintetben hasznosabb, 
ha ínségesebb örökségből igyekezhetünk, felfelé 
tekintő hálával az Eljövendő dicsőségére mun-
kálkodni?! Szentlélek tegyen minket minden 
időben Jézus iránt hűségesekké és bölcsekké!

 -na-

Gyülekezeti hírek
- december 25. (kedd), 13.30 : karácsonyi istentisztelet Kisizsá-

kon az ökumenikus kápolnában
- minden kedden 15 órától és csütörtökön 19 órától bibliaórákat 

tartunk, melyeket bárki látogathat
- péntekenként 18 órától női bibliaórák vannak a lelkészi hi-

vatalban
- december 24-én (hétfő), 15 óra: gyermekek Karácsonya a 

templomban
- december 25-26-án, 10 óra: ünnepi istentiszteletek. Délutáni 

istentisztelet nincs.
- 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 egyháztagja-
ink, a közös teherviselésből kiveszik a részüket. Köszönjük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete 
2018. évi tizenkettedik 
rendkívüli ülését 2018. 
november 19-én tartotta 
meg. 
Első napirendi pontként 

a testület megtárgyal-
ta és elfogadta az Izsák 
Város Önkormányzata 
adósság keletkeztető ügy-
lethez kapcsolódó kite-
kintő határozatát, és a 
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-
00005 számú „Kossuth 
tér arculati megújítása 
és piaccsarnok„ projekt 
megvalósításához szük-
séges határozat technikai 
módosítását. 
Második napirend ke-

retében a testület meg-
tárgyalta és elfogadta, a 
Városi Vegyeskar 60.000 
Ft-os támogatási kérel-
mét a szabadkai adventi 
koncert útiköltségére. 
A zárt ülés keretében az 

Képviselő-testület meg-
tárgyalta és elfogadta egy 
izsáki lakos részére tűz-
kár miatt a tetőszerkezet 
felújítására 100.000 Ft. 
rendkívüli települési tá-
mogatás kifizetését. 
Izsák Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete a 
2018. évi tizenharmadik 
ülését december 4-én tar-
totta. Napirend előtt a 
lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentést tár-
gyalta meg a testület és 
a végrehajtásáról szóló 
anyagot elfogadta, a tett 
intézkedéseket jóváhagy-
ta.
Első napirend keretében 

a testület megtárgyalta és 
elfogadta az Izsák Város 
Önkormányzata 2018. 
évi költségvetési rendele-
tének módosítását. A ren-
delet a e lapszámunkban 
közzétételre kerül. 
Második napirend ke-

retében a testület megtár-
gyalta és elfogadta Izsák 
Város Önkormányzat 
2019. évi belső ellenőrzé-
si tervét, mely a 2018. évi 
terv szerves folytatása. 
Harmadik napirendi 

pont keretében a testület 
megtárgyalta és elfogadta 
Izsák Város Képviselő-
testületének 2019. évi 
munkatervét. 
Negyedik napirendi pont 

keretében a testület meg-
tárgyalta és elfogadta, 
Izsák Város Önkormány-
zata 2019. évi folyószámla 
hitelkeretének megha-
tározását, mely az előző 
évekhez hasonlóan 10 
millió forintban került 
meghatározásra. 
Az ötödik napirend ke-

retében a Képviselő-tes-
tület döntött az Izsák és 

Térsége Rekultivációs 
Társulás megszünteté-
séről, mivel a Társulás 
a feladatát elvégezte és 
rekultivációs pályázat 
fenntartási időszaka lejárt 
ezért szükségszerű döntés 
a megszüntetése. 
A hatodik napirend ke-

retében a Képviselő-testü-
let döntött a 100-as telep 
közvilágítási mérés és ve-
zérélés megrendeléséről, 
amivel megoldódik a 100-
as telep közvilágításnak 
problémája. 
Mondok József polgár-

mester az alábbiakról 
adott tájékoztatást: 
- A Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés november 30-
án az izsáki új iskolában 
megtartotta ülését. Kö-
szönetet mondott Barna 
és Fia Faiskola gömbkőris 
felajánlásáért.
- Városháza felújítás 

megvalósult. Köszöne-
tet mondott Nagy László 
bádogos mesternek, Vö-
rösváczki József kőmű-
vesmesternek és Rigó 
József lakatosmesternek 
a munkákért és támoga-
tásért.
- Strullendorfból meg-

kaptuk a meghívót 2019 
nyarára, az utazás szer-
vezése elkezdődött. Az 
Izsáki delegáció 2019. 07. 
05-2019. 07. 11-ig a német 
testvérvárosba látogat.
- Használt autógumi be-

gyűjtési akciót szervez 
az önkormányzat 2019 
tavaszán. Ingyen begyűj-
tésre kerülnek a használt 
autógumik.
- Ungor Eriknek mon-

dott köszönetet mert 50 
rászoruló gyermek szá-
mára szervez Mikulás 
ünnepséget.
- Molnár Gergely ezüst-

fenyővel ajándékozta meg 
városunkat.
- Az önkormányzat két 

dolgozója nyugdíjba vo-
nul. Csizmadia László 18 
évet, Krasznai István 23 
évet dolgozott az önkor-
mányzatnál.
- 2018. december 15-ig 

van lehetőségük az egye-
sületeknek támogatási 
kérelmüket benyújtani.
A zárt ülés keretében a 

képviselő testület az aláb-
bi határozatokat hozta: 
80/2018.(12.04.) számú:
BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Önkor-
mányzati ,,A típusú” Ösz-
töndíjpályázat elbírálása
H a t á r o z a t
Izsák Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete 8 
hallgató részére 5.000-Ft/
hó/fő támogatást biztosít 
a 2019. évi BURSA HUN-
GARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-

pályázat keretében. Elren-
deli 400.000 Ft előirányzat 
megtervezését a 2019. évi 
költségvetésben.
Határidő:  2018.decem-

ber 31. 
Felelős:   Mondok József 

polgármester
81/2018.(12.04.) számú:
BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Önkor-
mányzati ,,B típusú” Ösz-
töndíjpályázat elbírálása
H a t á r o z a t
Izsák Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete 
egy fő „B” típusú pályázó 
részére 5.000 Ft/fő/hó 3x 
10 hónapra (6 egymást 
követő tanulmányi fél-
évre) támogatást biztosít 
2019. évi BURSA HUN-
GARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat keretében. 
Határidő:  2018.decem-

ber 31. 
Felelős:   Mondok József 

polgármester
H a t á r o z a t
82/2018.(12.04.) számú:
Továbbtanulási támoga-

tás elbírálása
Izsák Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete 
az előterjesztés mellék-
letében szereplő 5 kérel-
mező részére 2018. szept-
ember 1-től 2019. június 
30-ig terjedő időszakra 
5.000-Ft/fő/hó továbbta-
nulási támogatás kifize-
tését rendeli el. Elrendeli 
250.000-Ft támogatási 
előirányzat megtervezé-
sét a 2019. évi költségve-
tésben.
Izsák Város Képviselő-

testülete 2019. január 2. 
napjáig meghosszabbítja a 
továbbtanulási támogatás 
jelentkezési határidejét, 
mivel nagyon kevés jelent-
kező volt. 
Határidő: azonnal
Felelős:   Mondok József 

polgármester
Az éves kötelezően tar-

tandó közmeghallgatás 
december 4-én 16 órakor 
kezdődött, ahol az Izsáki 
TV készített felvételeket 
és 4 izsáki lakos vett részt. 
A teljes anyagot megte-
kinthetik a város hon-
lapján (www.izsak.hu) 
a testületi jegyzőkönyv 
részeként, itt csak kivona-
tosan kerülnek közlésre a 
lényeges részek. 
A bevezetőben Mondok 

József polgármester adott 
tájékoztatást a 2018. évi 
eredményekről, esemé-
nyekről és a további ter-
vekről. 
Először Sajtos Dezső 

izsáki lakos adott össze-
foglalást az országos és 
a nemzetközi politikai 
helyzetről, a helyi ügyek 
tárgyában megköszönte, 

hogy az Önkormányzat 
idén sem vezetett be új 
helyi adókat, ezzel is meg-
könnyítve az izsáki lako-
sok életét. 
Utána Borbély István 

izsáki lakos, vezette elő 
problémáit és kérte, hogy 
egy közterületen álló fa 
csonkolását, valamint  
a házaló kereskedőkkel 
szembeni intézkedést. 
Mondok József polgár-

mester tájékoztatta, hogy 
a fa csonkolása még ebben 
az évben meg fog történni, 
valamint kérte a lakos-
ságot, hogy ha házaló 
kereskedőket látnak, azt 
minden esetben jelentsék 
be a rendőrségen, vagy az 
önkormányzatnál, hogy 
időben tudjon az önkor-
mányzat intézkedni az 

üzlethelyiségen kívüli en-
gedély nélküli árusítások 
ügyében. 
Faragó Gábor izsáki 

lakos elismerte, hogy az 
ezen összetételű önkor-
mányzat alatt jól műkö-
dött a közigazgatás és az 
általuk szervezett szol-
gáltatások, mert az or-
szágban azért nem min-
denütt van így. A tervek 
is nagyszerűek, ugyan-
akkor mégis hiányérzete 
van: az uszoda kérdése 
az izsákiak első számú 
prioritása, mégsem en-
nek megfelelően kezelik; 
fejlesztésben nincs szó 
új művelődési házról. Az 
önkormányzat tervez-e 
megoldást az izsákiak vi-
lághírét jelentő Sárfehér 
szőlőtermelés technológi-

ája megőrzésére? 
Mondok József polgár-

mester tájékoztatta, hogy 
a művelődési ház felújí-
tása és bővítése is terv-
ben van és a fejlesztési 
tervek közt szerepel az 
tanuszoda is. Ezek meg-
valósításáért sok munkát 
végez az Önkormányzat. 
A Sárfehér szőlő hagyo-
mányos módon történő 
megőrzése fontos lenne, 
felvesszük a kapcsolatot 
a Hegyközséggel és a Gaz-
dakörrel a megvalósítás 
érdekében. 
Köszönöm egész évi 

megtisztelő figyelmüket. 
Kellemes karácsonyi ün-
nepeket és boldog új évet 
kívánok Izsák város vala-
mennyi lakójának!

Bak Nándor jegyző

Tudva tudom
Tudva tudom, mi a rend;
rét aranyára eső
puha májusi zápor,
izmok rostjaiban az erő.

Tudva tudom, mi a rend,
s mit síkosít az idő.
Jaj, csak az árnyék oszlana már
a szívemről, Mostoha
köd televénye pihen
a tudat zizegő gyökerén…
Makacsul, konokul hiszem én,

hogy lesz majd fényrepedés
a ködön, s tenyerembe
röpül buja földrészek melege.

Tuva tudom, mi a rend;
hagyjad az álmot, hagyd, ne
zavard. Hajad illata
hűsen omol most vágyam elé.
Szemedet keresem, mert
tudva tudom, mi a rend.

Budai Kulcsár János
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Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.( II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatás-
körében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetési főösszeg
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Ör.) 2.§  
(1) –(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A képviselő-testület Izsák Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének főösszegét 1.401.597.736 Ft-ban ,
a) költségvetési bevételi főösszegét 1.401.597.736 Ft-ban,
b) költségvetési kiadás főösszegét 1.401.597.736 Ft-ban
állapítja meg.
Izsák Város költségvetési bevételei
3.§
Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 

831.110.936 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és 
felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet 
tartalmazza.
Izsák Város költségvetési kiadásai
4.§
Az Ör. 4.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép:
(1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak előirány-

zatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza 
meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:  659.570.907 Ft
melyből:
a) személyi juttatások  254.441.556 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó  47.676.430 Ft
c) dologi kiadások  219.109.849 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai  14.846.250 Ft
e) egyéb működési célú támogatások  119.013.933 Ft
f) tartalék  4.482.889 Ft
(2) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak 

előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel 
határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 715.436.244 Ft
Ebből: beruházások 539.986.801Ft         
            felújítások 174.633.095 Ft.
egyéb felhalmozási kiadás 816.348 Ft

(3) Finanszírozás kiadásai:  26.590.585 Ft
-ebből felhalmozási hitel törlesztés:  14.573.000Ft
előleg visszafizetés:  12.017.585 Ft
(4) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a 2. számú 

melléklet tartalmazza.
Önkormányzat
5.§
Az Ör 7.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségve-

tésének bevételi főösszegét 1.375.773.150 Ft-ban határozza meg, 
melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását forrásonkénti 
részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségve-

tésének kiadási főösszegét 991.347.656 ezer Ft-ban határozza 
meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 276.743.877 Ft
     - személyi juttatás 57.420.740 Ft
     - munkaadókat terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó 6.969.802 Ft
- dologi kiadások 74.433.062 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 14.846.250 Ft
- egyéb működési célú támogatás 119.013.933 Ft
- tartalék 4.060.090 Ft.
b) felhalmozási kiadások 714.603.779 Ft
      - beruházások 539.154.336 Ft
      - felújítás 174.633.095 Ft    
      - egyéb felhalmozási kiadás 816.348 Ft            
Finanszírozási kiadási:  384.425.494 Ft
- ebből: előleg visszafizetés  12.017.585.-
hitel törlesztés:  14.573.000.-
intézmény finanszírozás:  357.834.909.-
Polgármesteri Hivatal
6.§
Az Ör. 8.§ (1) – (2)  bekezdései helyébe a következő rendelke-

zések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költ-

ségvetésének bevételi főösszegét 96.325.391 forintban határozza 
meg, melyből a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 
96.325.391 forint. 
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét 96.325.391 -ban határozza 
meg. 
Működési kiadásokra 95.971.097 Ft. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás 65.934.316 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó         

13.359.628 Ft
c) dologi kiadások 16.254.354 Ft.

d) tartalék   422.792 Ft.
(3) felhalmozási kiadását 354.294 Ft beruházási kiadásban 

állapítja meg.
Általános Művelődési Központ
7.§
Az Ör . 9. § (1) –(2)  bekezdései helyébe a következő rendelke-

zések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 

2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 206.203.000 Ft.-
ban állapítja meg, mely teljes összeggel kötelező önkormányzati 
feladatok ellátásához kapcsolódik. Ennek részletezése a követ-
kező:
- működési bevételek 206.203.000 Ft
melyből:
- intézményi működési 13.232.000 Ft
 - ebből: intézményi térítési díj 10.932.000 Ft
 - egyéb sajátos bevétel  2.300.000 FT
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 192.865.696 Ft.
- előző évi maradvány 105.304
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 

2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező felada-
tok ellátásához – 206.203.000 forintban állapítja meg, melynek 
részletezése a következő:
a) működési kiadások 205.793.828 Ft
melyből:                       
- személyi juttatás 98.462.000 Ft
- munkaadót terhelő járulék és
 szociális hozzájárulási adó 21.043.000 Ft
- dologi kiadások 86.288.828 Ft.
b) felhalmozási kiadás 409.172. Ft
melyből: beruházás 409.172 Ft
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
8.§
Az Ör. 10.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezé-

sek lépnek, a (4) bekezdés hatályát veszti:
(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgá-

lat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a köte-
lezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik 14.549.732  forintban 
határozza meg, melynek részletezése a következő:
- fenntartói( intézményi) finanszírozás 13.909.500 Ft.
- előző évi maradvány  640.232 Ft
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szol-

gálat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező 
feladatok ellátásához – 14.549.732 forintban határozza meg, mely 
működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 11.378.500 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
    szociális hozzájárulási adó 2.229.000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások  942.232 Ft
Gondozási Központ
9.§
Az Ör. 11.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelke-

zések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi költség-

vetési bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó feladatai-
hoz kapcsolódik – 15.889.000 forintban határozza meg, melynek 
részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel 4.727.000 Ft
    - ebből: intézményi térítési díj 4.727.000 Ft
b) fenntartói( intézményi) finanszírozás 10.887.391 Ft
     előző évi maradvány 274.609 FT

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi költség-
vetésének kiadási főösszegét – a kötelezően feladatok ellátásához 
– 15.889.000 forintban határozza meg, mely működési célú kiadás 
és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 9.442.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és 
    szociális hozzájárulási adó 1.847.000 Ft
c) dologi kiadások 4.600.000 Ft.
Egészségügyi Szolgálat
10.§
Az Ör. 12.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 

lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2018. évi 

költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelezően ellátandó 
feladataihoz kapcsolódik – 50.692.372 Ft-ban határozza meg, 
melynek részletezése az alábbi:
- fenntartói (intézményi) 49.994.032 Ft.
- előző évi maradvány 56.193 Ft
- költségvetési bevétel 642.147 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2018. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező feladatok ellá-
tásához- 50.692.372 Ft-ban határozza meg, melynek részletezése 
a következő:
melyből működési kiadás:  50.623.373
a) személyi juttatás 11.804.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és
    szociális hozzájárulási adó 2.228.000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 36.591.373 Ft.
felhalmozási kiadás:   68.999 Ft.
E rendelet 2018. december 5. napján lép hatályba. 
I z s á k, 2018. december 4.

Mondok József polgármester
Bak Nándor jegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2018.(XII.04.)  önkormányzati rendelete

Ünnepi finomságok
Finom diós szelet

Hozzávalók: 3 tojás , 5 dkg porcukor, 3 dl tej-
föl, 20 dkg liszt, 10 dkg darált dió , fél csomag 
sütőpor   csipet só,1 csomag vaníliás cukor 
Elkészítés: Az egész tojásokat a cukrokkal, 

sóval jó habosra keverjük, hozzáadjuk kana-
lanként a tejfölt, azzal tovább keverjük, végül 
a sütőporral elkevert lisztet apránként hozzá-
szitáljuk, majd a darált diót is belekeverjük. 
Sütőpapírral bélelt nagy gáztepsibe öntjük, 
180 fokos sütőben kb. 25-30 percig sütjük (vé-
gezzünk tűpróbát). Kihűtjük, majd elvágjuk 
hosszában 2 helyen, tehát 3 lapot kapunk így. 
A krémhez a tojásokat a keményítővel és kevés 
tejjel simára keverjük. A többi tejet felforral-
juk, majd a forró tejet ráöntjük a tojásokra, 
visszaöntjük a lábasba és sűrűre főzzük ala-
csony lángon. Lehúzzuk a tűzről belekeverjük 
a cukrot (kóstoljuk meg elég édes-e). Ezután 
3 felé vesszük, az egyik felébe belekeverjük a 
vaníliás cukrot, a másik felébe a kávét, a har-
madikba pedig rumot keverünk (kóstolást itt 
is végezzünk). Ha kihűltek a krémek a vajat 3 
fele osztjuk és robotgéppel belekeverjük a kré-
mekbe. Megtöltjük a lapokat: az első tésztára 
a rumos krémet simítjuk, befedjük a második 
lappal arra a kávés krém jön, befedjük a har-
madik lappal és arra a vaníliás krémet simítjuk. 
Érdemes betenni 1 éjszakára hideg helyre hogy 
jól összeérjenek az ízek.

Citromos szilvalekváros szelet
hozzávalók. 65 dkg liszt , 2 egész tojás, 2,5 

dkg élesztő, 20 dkg porcukor, 25 dkg vaj vagy 
margarin, /2 cs sütőpor, 1/2 citrom leve és 1 
citrom reszelt héja, pici só 
Elkészítés: A tészta hozzávalóiból kelt tész-

tát készítünk. Elosztjuk 4 egyenlő részre. Az 
egyiket kinyújtjuk és egy 30x40 cm-es tepsibe 
fektetjük, amit előtte kikentünk vajjal és ki-
liszteztünk. Megkenjük lekvárral, majd be-
borítjuk egy másik kinyújtott lappal. Villával 
megszurkáljuk a tetejét, majd előmelegített, 
180 fokos sütőben szép rózsaszínre sütjük kb. 
20 perc alatt. Ezt megismételjük a másik két 
lappal is, majd kihűtjük a lapokat. A krémhez 
a tejet felfőzzük a liszttel, majd kihűtjük. A 
vajat a cukorral habosra kikeverjük, majd hoz-
záadagoljuk a másik krémet és alaposan össze-
keverjük. A végén hozzáadjuk a citromlevet és 
a héjat. Ezt a krémet kenjük a lekváros lapok 
közé. A tetejére citromos mázat készítünk, 
majd olvasztott csokival lelocsoljuk. (Máz: 30 
dkg porcukor, 1 citrom leve, 1-2 ek. forró víz. 
A cukorhoz hozzáadjuk a citrom levét és annyi 
vizet, hogy folyós, könnyen kenhető állagú le-
gyen.) Másnap szeleteljük és tálaljuk.

Zserbó másként
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 1 

tojás sárgája, 10 dkg margarin, 1 kávéskanál 
szódabikarbóna, 1 kis dobozos tejföl, csipetnyi 
só, 2 evőkanál kakaópor 
Tészta: A sütőt 180 fokra előmelegítjük. A 

tészta hozzávalóit összegyúrjuk annyi tejföl-
lel, hogy könnyen sodorható, rugalmas tésztát 
kapjunk. 4 cipót formálunk, egyenként tepsi 
méretre nyújtjuk és világosra sütjük 10-12 
perc alatt.
Krém: A krémhez a lisztet a cukorral, tejjel 

csomómentesre keverjük. Felfőzzük sűrű pép-
pé, majd kihűtjük. A margarint kihabosítjuk, 
majd a kihűlt péppel jól kikeverjük. A citrom 
levével és héjával ízesítjük és jól elkeverjük.
Összeállítás: Az alsó lapra kenjük a citromos 

krém felét, rátesszük a második lapot, meg-
kenjük baracklekvárral, rátesszük a harmadik 
lapot, majd rákenjük a citromos krém másik 
felét. Befedjük a negyedik appal és hűtőbe 
tesszük. Másnap szeleteljük. Szeletelés előtt 
porcukorral meghintjük a sütemény tetejét.
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Győzelemmel zárta a Bács-Kiskun 
Megyei II. Észak csoportjában szereplő 
Izsáki Sárfehér SE labdarúgó csapata a 
2018/2019-es őszi idényt. Az augusztus 
közepéről novemberre halasztott két 
forduló második mérkőzésén, november 
17-én, az izsákiak a Helvéciai SE-t fogad-
ták. A tabella második felében tanyázó két 
csapat legfőbb célja elkerülni a kiesőzónát. 
Ez most az izsákiaknak sikerült jobban, a 
második félidőre hitüket vesztett helvécia-
iakkal szemben 6:1-re nyertek. A hasonló 
helyzetben lévő ifjúságiaknál (U19) a hel-
véciai fiatalok akarták jobban a győzelmet 
és 3:0-ra nyertek, igy az izsáki ifi maradt 
a kiesőzóna közelében. Az edzésbeli és 

rendelkezésre állásbeli hiányosságokkal küzdő amatőr Izsáki Sárfehér SE 
felnőtt és ifi csapata, a mérkőzéseken nyújtott hozzáállása alapján, a vára-
kozásoknak megfelelően hozta az őszi idényt.                                   -fg-

Bremse az „Év Beszállítója” címet 
adományozta a cégnek. 2010-ben 
pedig Bognár Béla és Bognár Rezső 
“Az Év Vállalkozója” elismerést 
kapta meg a Vállalkozók Országos 
Szövetségétől. 1996-ban bevezették 
az ISO 9001 szabványt, 2007-ben 
pedig az ISO 14001: 2004 Környe-
zetirányítási rendszert. 
A cég „másik lába” a kenyér, pék-

áru. 2012 júniusában a Borela Bt., 
Izsáki Malom Pékség Kft. néven 
leányvállalatot alapított Bognár 
Rezsőné vezetésével, s megkezdte 
az igazi hagyományos kovászos 
kenyerek, péksütemények sütését, 
forgalmazását.
Az új üzletág indításának is családi 

előzményei vannak. Erről a követ-
kezőket mondta Béla és Rezső.
- Egykor a Bognár nagypapáé volt 

az izsáki malom, ami egy udvarban 
van a péküzemmel, így nem volt 
kérdés, hogy amikor az állami va-
gyonok privatizációja zajlott, nyílt 
árverésen megvásároltuk a péksé-
get, amelyet teljesen felújítottunk. 
Olyan mértékben, hogy a padló-
szintet 20 cm mélységben kicse-
réltük, az összes infrastruktúrával 
együtt. Ezt követően bérbe adtuk, 
ám technikai problémák miatt a 
bérlet egy év után megszűnt. Így 
ismét üresen állt ez a „szép üzem”. 
Ekkor született meg az ötlet, hogy 
magunk hasznosítjuk. Nem annyi-
ra az üzleti haszon reményében, 
inkább azért, hogy legalább a saját 
környezetünkben élők – köztük 
mi magunk is - ne fagyasztást 
tűrő, térfogatnövelővel adalékólt 

termékeket egyenek. Hamarosan 
nyitjuk új boltunkat, ahol helyben 
sütött péksüteményeket is forgal-
mazunk, ám nem a máshol meg-
szokott fagyasztott alapanyagokat 
használjuk, hanem a pékségünkben 
frissen készülő termékeket szállít-
juk sütésre a boltba.
„Béla Bácsi” 65 évvel ezelőtt 

indított kis vállalkozását fiai mél-
tóképpen vitték tovább, megma-
radva igazi családi vállalkozásnak, 
amelyben édesanyjuk még 90 éves 
korában is aktív adminisztrációs 
munkát végzett. Egyértelmű sike-
reik ellenére is szerényen szólnak 
a maguk teljesítményéről – pe-
dig enélkül aligha beszélhetnénk 
Borela Bt-röl, inkább azt hangsú-
lyozzák, hogy egytől egyig kiváló 
munkatársaiknak köszönhetők az 
eredmények. Egyértelműen látszik, 
hogy nemcsak mondják, hanem 
a gyakorlatban is jó kapcsolatot 
ápolnak a munkatársakkal, mert 
láthatóan jó hangulatban zajlik a 
munka a hatalmas üzemcsarno-
kokban, melyekben hat mérnök, 

tizennégy technikus, harmincöt 
CNC gépkezelő dolgozik. 
Fontos megemlíteni, hogy a dolgo-

zók közül többen is izsákiak, innét 
járnak át Jakabszállásra. Köztük 
Beszedics Ferenc üzemvezető, aki 
húsz éve a cég alkalmazottja, így 
végigkísérte azt a fejlődést, ame-
lyen a Borela átment, sőt maga is 
részese volt ezeknek a lépéseknek, 
amelyek számára is újabb és újabb 
kihívásokat jelentettek. Üzemve-
zetőként a színvonal megtartása 
fejlesztése lebegett mindig a szeme 
előtt - mondta. 
Kocsis Krisztián műszaki vezető 

szintén izsákiként szervezi a gyár-
tási folyamatokat, az eszköz- és 
anyagbeszerzéseket, fejlesztése-
ket, s tart kapcsolatot a vevőkkel, 
foglalkozik a tanulókkal – mivel a 
cégnél gyakorlati oktatás is folyik. 
Mint mondja, miden nap egy új 
kihívás, de éppen ezt szereti ebben 
a munkában. Jó döntése volt, hogy 
miután 2006-ban gépészmérnök-
ként végzett a GAMF-on, első 
munkahelyként ide szerződött.
Barcsa Blanka gyesről érkezve öt 

és féléve került a céghez. Kecske-
métről jár át, német-angol nyelven 
a külföldi partnerekkel tartja a 
kapcsolatot, logisztikai feladatokat 
lát el. 
Én a fenti három munkatárssal 

beszélgettem, de Béla és Rezső akár 
a teljes dolgozói gárdát név szerint 
felsorolná, amelyre kevés lenne itt 
a hely, de néhányuk neve azért áll-
jon itt. Tóth György aki minden új 
tevékenységben részt vett és vesz, 
legyen az építkezés, fémöntés, 3D-

„Vassal” és kenyérrel kivívott siker

A talán kissé talányosnak tűnő 
címből esetleg lesznek, akik az 
alábbiakban valamiféle harcias, 
militáns tartalomra számítanak, 
ám nem ilyesmiről, hanem a Borela 
Bt. izsáki alapítású és központú 
vállalkozásról lesz szó.
Jakabszállási telephelyükön mű-

ködő forgácsoló üzemük méretéről 
és felszereltségéről már többször 
hallottam (ezek az információk 
inspirálták ezt a riportot is), de a 
személyes tapasztalat minden elő-
zetes várakozást messze felülmúlt. 
Belépve rögtön azt láthattam, hogy 
több, patikatisztaságú csarnokban, 
a legmodernebb számjegyvezérlésű 
esztergapadok és megmunkáló-
központok sorakoznak egymás 
mellett.
A cégtulajdonos testvérek, Bognár 

Béla és Bognár Rezső fogadtak, s 
kalauzoltak az üzemben, akik így 
idézték a kezdeteket.
 - Édesapánk, Bognár Lajos „Béla 

Bácsi” (ahogy mindenki szólította), 
elszánt, tenni akaró ember volt, s 
1953-ban úgy döntött, hogy tech-
nikusként, úgynevezett kisiparos 
vállalkozást indít, amelyben saját 
tervezésű faipari gépeket kezdett 
gyártani, az akkori nem könnyű 
viszonyok között, amikoris kö-
tőelemeken kívül semmit sem 
lehetett kapni. A nyers öntvények, 
fogaskerekek, csigahajtások, ten-
gelyek, megmunkálását egy darab 
marógéppel, egy esztergapaddal, 
egy gyalugéppel meg a tehetségével 
oldotta meg. Nekünk ma - mögöt-
tünk a modern technikával is -, 
nagyon nagy kihívás lenne ugyan-
ezt produkálni. A gépek nyolcvan 
százalékát, az ARTEX külkeres-
kedelmi cégen keresztül Nyugat-
Európába exportálta. Az utolsó 
darabok asztalmozgatása már 
teljesen hidraulikus volt, ami ab-
ban az időben nagyon modernnek 
számított. Havonta kb. egy-két gép 
készült aminek a jövedelemadója 
több volt, mint az érte kapott ár. 
Így nem volt nehéz abbahagyni 
a fejlesztést és a gyártást sem. Ő 
sajnos fiatalon, 1974-ben meghalt 
és a kisipart özvegyi jogon Édes-
anyánk folytatta. Később mindket-
ten kiváltottuk az iparengedélyt, 
hogy több alkalmazottat lehessen 
fölvenni. A hiánygazdaságban 
minden alkatrészgyártásnak volt 
piaca, mi motorikus alkatrészeket 
gyártottunk, úgymint dugattyú, 
siklócsapágy. Ezeket az Agroker 
Állami Vállalatnak szállítottuk 
be, valamint a saját motorfelújító 
részlegünket láttuk el vele.
Béla és Rezső 1990-ben a három 

ipar összevonásával megalapítot-
ta a mai Borela Bt.-t, amelyben 
nagyobb volumenű motorikus 
alkatrész gyártást végeztek. A 
90-es céglapítás után, 1995-ben 
egy fontos állomáshoz érkezett a 
vállalkozás. Fülöpszálláson új telep-
helyet vásároltak, s ott egy nálunk 
akkor még teljesen új technikával, 
kardánvilla megmunkálásba és 
dugattyú- gyártásba kezdtek CNC 
esztergapadokon. Ez a lépés tulaj-
donképpen kijelölte, pontosabban 
megerősítette a jövő útját, hiszen 
ezen technológia mentén haladva 
döntöttek úgy 2001-ben, hogy egy 
Jakabszálláson akkor eladóvá vált 
500 négyzetméteres üzemcsarnok-
kal rendelkező forgácsoló üzemet 
megvásárolnak, s az ott folyó tevé-
kenységet folytatják, illetve tovább-
fejlesztik. Utóbbi szándék feltétele-
inek megteremtésére 2009-ben egy 
tízezer négyzetméteres, majd 2015-
ban további harmincezer négyzet-
méteres ipari területet vásároltak 
meg a jakabszállási üzem mellett, 

ezzel biztosítva a jövőbeni fejlesz-
tésekhez is helyet. Jakabszálláson 
jelenleg négy üzemcsarnokban, 
összesen 3.500 négyzetméteren 65 
darab CNC gépen folyik a terme-
lés, míg Fülöpszálláson az egyik 
csarnokban, számítógép vezérlésű 
hőkezelő kemencét üzemeltetnek, 
a másikban kézi szerszámgépekhez 
gyártanak alkatrészeket. 
Stratégiai beszállítók a Knorr-

Bremse Fékrendszerek Kft. kecske-
méti üzemébe, ezenkívül Brazíliá-
ba, Kínába, Olaszországba, Német-
országba, Csehországba kerülnek a 
Borela által gyártott fékszerelvény 
alkatrészek. A másik meghatározó 
megrendelőjük a Hilti AG., amely-
nek több országban lévő üzemeibe 
szállítanak, így Ausztriába, Né-
metországba, Lichtensteinbe és a 
kecskeméti Hilti fúró-véső gyárba 
is. Kapcsolatban állnak a svájci 
Mechano és Zarges cégekkel.
Munkájukat, termékeik minősé-

gét nem csupán a megrendelések 
igazolják vissza, hanem számos 
elismerés is. 2009-ben a Knorr-

s mérőgép kezelés, nincs akadály 
előtte. Hasonló tulajdonságokat 
sorolnak a teljesség igénye nélkül 
többek között Nagy Lászlóról, a 
fülöpszállási telephely vezetőjéről, 
Mészáros Istvánról, aki páratlan 
műszaki vénával van megáldva, 
valamint Korpácsi Jánosról, és a 
Katona-család apa-fia párosáról, 
Dániel fiatal kora ellenére páratlan 
tudással és tehetséggel rendelkezik. 
Az üzem biztonságos működését 
pedig mint karbantartó, nagy hoz-
záértéssel Kovács Jácint biztosítja. 
December elsejétől Bognár Anita 
gépészmérnök a minőségbiztosítási 
vonalat erősíti. 
A dolgozókkal szót váltva, az 

üzemben tapasztalható légkört 
látva kitűnik, hogy egy olyan kö-
zösségként működik a Borela 
Bt., amelyet azok is magukénak 
érezhetnek, akik nem tulajdonosai, 
„csak” dolgozói a cégnek. Mint Béla 
és Rezső elmondták, maguk is így 
érzik, s elismeréssel és szeretettel 
gondolnak a volt munkatársaikra 
is, csak egy pár nevet kiemelve: 
Csomor Kálmánra, Sajtos Dezsőre, 
Rácz Károlyra, Cséplő Istvánnéra.
A cég menedzsmentje, Bognár 

Rezsőné, Bognár Béla, és Bognár 
Rezső tulajdonos ügyvezetők egy 
több generáció munkájára épülő, 
fejlődő folyamat irányítói, amelynek 
múltja inspirálja a jelent, s e jelen 
inspirálhatja a jövőt. 2018 a családok 
éve, ennek tükrében külön is figyel-
met érdemlő mindaz, amit egy izsáki 
vállalkozó család három generációja 
megvalósított.

Tetézi Lajos

Győzelemmel zárult 
az őszi idény

 Tartja a formáját az izsáki 
U-14-es focicsapat

A Bács-Kiskun Megyei U-14 KÖZÉP csoportjában szereplő Izsáki Sárfehér 
SE labdarúgó csapata a negyedik helyen várja a tavaszi idényt. Az őszi záró 
forduló utolsó mérkőzésén, november 18-án, hazai pályán Izsáki Sárfehér 
SE – Soltvadkerti Foci-Suli SE (4-4). A döntetlen eredmény megfelel a közép-
mezőnyhöz tartozó két csapat változó iramú, küzdelmes játékának. Perjés 
Kenéz a hazaiak házi gólkirálya ezúttal háromszor volt eredményes.   -fg-

Együtt a jakabszállási részleg csapata

A Borela menedzsmentje: Bognár Rezső, Bognár Rezsőné, 
Bognár Béla

A legkorszerűbb, számítógépes vezérlésű gépeken dolgoz-
nak a cég munkatársai
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Tankerületi versmondó verseny Izsákon
2018. november 30-án délután iskolánk alsó tagozatos 

munkaközössége bonyolította le a Kiskőrös Tankerü-
leti Központ tankerületi versmondó versenyét. A meg-
mérettetésre 12 település (Kaskantyú, Kiskunhalas, 
Apostag, Kisszállás, Tompa, Dunavecse, Kiskőrös, Já-
noshalma, Bócsa, Szabadszállás, Dunaegyháza, Izsák) 
19 legjobb alsós szavalója érkezett. A tanulók egy kö-
telező és egy szabadon választott verset szavaltak el a 
zsűri és a vendégek előtt. Az eredmény kihirdetésekor 
a zsűri elnöke, Lezsák Sándor úr mindenkihez intézett 
néhány kedves szót, és minden egyes résztvevőt saját 
könyvével ajándékozott  meg.

A jóhangulatú, színvonalas versenyen a következő 
eredmények születtek: 
1.-2. évf.
I.    Gucsi Armand - Kiskőrös
II.   Litauszki Domonkos - Kiskőrös
III.  Pálinkás Attila - Bócsa

3.-4. évf. 
I.     Kuklis Tamás - Kiskunhalas 
II.    Rábaközi Balázs - Izsák 
III.  Ábrahám Gréta - Kisszállás
Különdíjat Valach Nikolett kiskőrösi tanuló ka-

pott.

Házi matematikaverseny 
A felső tagozatosok közül 46 tanuló vett részt az 

iskolai házi versenyünkön. Évfolyamonként az első 
3 helyezettet jutalmaztuk. A győztesek képviselhe-
tik majd iskolánkat a járási matematikaversenyen. 
Minden résztvevőnek gratulálunk!
I. helyezettek: 
Botka–Vincze Richárd 5.b, 
Édes Hanna Zsófia 6.b, 
Bránya Adrienn 7.b, 
Kovács Eliz 8.b
II. helyezettek: 
Lévay Márton János 5.a, 
Tóth Marcell 6.b, 
Szabó Milán 7.c, 

A Városi Vegyeskar ősze 
mozgalmas volt. Októberi 
koncertünk utánra több 
meghívás is érkezett, s mi 
igyekeztünk mindegyiknek 
eleget tenni. Október 7-én 
Orgoványon a templombú-
csún énekelhettünk, és tölt-
hettünk a közösség tagjai-
val tartalmas, vidám időt. 
A következő vasárnapon az 
izsáki katolikus közösség 
felkérésére szolgálhattunk 
a Szent II. János Pál pápa 
vérereklyéjének érkezése 
alkalmából rendezett ün-
nepi misén. Mindkét gyüle-
kezetnek hálásak vagyunk 
a lehetőségért.
November 24-én pedig 

hosszabb útra indulhat-
tunk. A Szabadkai Femina 
Vox kórus vezetőjének, 
Irena Kovacevának barátai 
élnek Izsákon. Hallott a kó-
rusunkról, hallott minket 
énekelni, és közös koncert-
re hívott bennünket kóru-
sával. Nagy örömmel ké-
szültünk erre az alkalomra. 
Lelkesedésünk magasabbra 
szárnyalt, amikor a közös 
mű kottáját megláttuk… 
- szövege ugyanis szerb 
nyelven íródott. Ugyanak-
kor ez a lelkesedés csak az 
idősebb generációt érintet-
te. Micsoda öröm volt, hogy 
bár érteni nem értettük, 
de el tudtuk olvasni a cirill 
betűket, és talán a kiejté-
sünk is jó volt. Fiatal kó-
rustársaink, akikben nem 
él a kötelező orosztanulás 
emléke, nem igazán értet-
ték vidámságunkat. 
Ezen az esős szombaton, 

délben indultunk útnak, 
és hamarosan Szabadkára 
értünk, ahol Irena várt, 
és a Nap is előbújt. Rövid 
pihenő és kávé után a helyi 
múzeum idegenvezetőjével 
indultunk megismerni a 
várost. Szabadka gyönyörű! 
Gyermekfejjel jártam ott, 
éltek bennem képek széles 
fasorokról, szép épületek-
ről, hanglemezboltról:). 
Ráismertem, de persze a 
felnőtt szem másként lát. 
Személy szerint szeretném 
látni újra, és újra… és arra 
bíztatok mindenkit, hogy 
ne csak a piacig jusson, ha 
Szabadkára utazik. Sétál-
jon a mesés Városháza kö-
rüli hatalmas téren, nézze 
meg a felújított zsinagógát, 
üdvözölje a vízvezeték-sze-
relő munkás szobrát, üljön 
le egy sütire, kávéra, tavas-
szal ezt már feltehetően a 
szabadban is megteheti, él-
vezze a város hangulatát.
Sétánkat befejezve a Vá-

rosházán találkoztunk a 
női kar tagjaival, és ké-
szülődtünk a fellépésre. 
A Városháza tanácsterme 
megtelt a meghirdetett 
időpontra. Előbb a Femina 

Vox Kórus vonult színpad-
ra. Műsorukon szerb szer-
zők művei mellett Kodály 
Zoltán és Bárdos Lajos 
kompozíciója is elhangzott, 
de halhattunk spirituálét 
és Beatles feldolgozást is. 
Másodikként adhattuk elő 
műsorunkat, a megtisz-
teltetést köszönjük a női 
karnak és vezetőjének. 
Programunk alapját az őszi 
hangversenyünk műsora 
képezte, kiegészítve egyik 
kedvencünkkel, Karai Ug-
rótáncával, és a közelgő 
adventre tekintettel a Jing-
lebell rock is elhangzott. Ez 
utóbbit a közönség ütemes 
tapssal kísérte. Végezetül 
a két kórus együtt éne-
kelte a közös műveket, 
a korábban már említett 
szerb éneket, és a Hallo 
Django című vidám kánont, 
melyet izsáki közönségünk 
az őszi koncert ráadásaként 
hallhatott.
Az este, a koncert han-

gulata meglehetősen sa-
játos volt. A tanácsterem 
berendezése okán a kóru-
sok és a közönség szinte 
kéznyújtásnyira voltak 
egymástól. A villanyokat 
lekapcsolták, és a fellépő-
ket rivaldafénybe vonták. 
Mindez bensőséges han-
gulatot teremtett. Irena 
két nyelven konferált, és 
karnagyunk, Berta István 
művenkénti rövid tájékoz-
tatóját időnként a közönség 
bevonásával tolmácsolta. A 
közösen előadott kánon 
első sorát István a közön-
ségnek is megtanította, 
és együtt énekeltük. Volt 
rövid nyelvóra, nevetés, 
mintha egy nagy család jött 
volna össze abban a terem-
ben. És igen, az voltunk, 
egy család, amit a zene, az 
ének hozott és tart össze 
akkor is, ha most találkoz-
tunk először. Zárszóként 
István, egyelőre dátum 
nélkül ugyan, de meghívta 
a Femina Vox Kórust egy 
izsáki közös koncertre, így 
remélhetjük, hogy a nem 
túl távoli jövőben az izsáki 
közönség és köztük Ön is, 
kedves olvasó részese lehet 
egy hasonlóan felemelő 
élménynek.
Az estét fehér asztal mel-

lett zártuk, finom és bősé-
ges vacsorával, beszélgetés-
sel, énekléssel, fergeteges 
tánccal.
Köszönjük Irena Kova-

cevának és kórusának 
ezt a feledhetetlen napot. 
Köszönjük Szűcsné Sá-
torhegyi Erzsikének hogy 
elkísért és zongorán kísért 
minket. Köszönjük Izsák 
Város Önkormányzatának 
az utazáshoz nyújtott se-
gítséget.

Juhász Edit

Vida Jonatán 8.b
III. helyezettek:
 Fábián Roland Simon 5.b, 
Fodor Mirella Hanna 6.b, 
Perjés Kenéz 7.b, 
Prikkel Noémi 8.a

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyes-
írási verseny

Iskolánk felső tagozatos tanulói ebben az évben is 
részt vettek a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
által meghirdetett Simonyi Zsigmond Kárpát-me-
dencei helyesírási verseny első, iskolai fordulóján. 
A diákok évfolyamonként versenyeztek, egy tollba-
mondást kellett leírniuk minél kevesebb hibával, 
és egy helyesírási feladatsort megoldani. Az idei 
tollbamondások a magyarországi nemzeti parkok-
ról szóltak, köztük a Kiskunsági Nemzeti Parkról. 
Ennek szövegében az alábbi mondatot diktáltál a 
magyartanárok országhatáron innen és túl közel 
2000 iskolában: „Az Izsák környéki vadvízország 
a halak, kétéltűek, hüllők és vízimadarak kedvelt 
élőhelye.” 
A helyezést elért diákok 

jutalomban részesültek.
5. évfolyam:
I. helyezett: Dubecz 

Vanda 5.a
II. helyezett: Hegedűs 

Zalán 5.a
III. helyezett: Csík Irin-

gó 5.a
6. évfolyam:
I. helyezett: Bartek Vik-

tória 6.a
II. helyezett: Fodor Mi-

rella 6.b
III. helyezett: Édes 

Hanna 6.b
7. évfolyam:
I. helyezett: Szabó Mi-

lán 7.c
II. helyezett: Csősz Do-

minik 7.c
III. helyezett: Bránya 

Adrienn 7.b
8. évfolyam:
I. helyezett: Kovács Eliz 

8.b
II. helyezett: Mészáros 

Lilien 8.a

Felsős tankerületi versmondó verseny
Iskolánk tanulói a járási versenyen elért eredmén-

nyel (Sebők Vivien első, Balogh Babett második 
helyezett a saját korosztályukban) továbbjutottak a 
tankerületi versenyre, melyre Kiskunhalason került 
sor november 22-én. Ezen a versenyen csak a kö-
telező versekkel szerepeltek a tanulók, melyek elég 
nehéznek bizonyultak. Így Sebők Vivien harmadik 
helyezése, nagyon szép eredmény. Gratulálunk!
       
Tankerületi idegennyelvi vers- és prózamon-

dó verseny
A Kiskunhalason megrendezett tankerületi angol 

és német vers- és prózamondó versenyen szép ered-
ményt értek el iskolánk tanulói. 
A Kiskőrösi Tankerület több mint 30 iskoláját 

maguk mögé szorítva angolból Tapodi Zsóka 1., míg 
Fodor Mirella 2. helyezést ért el. 
Mezei Márton németből nyerte el az 1. helyezést. 
Gratulálunk nekik!
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ÜGYELETEK

Izsák külterületén (0334/9) 
6810 m2, 2131 AK és (0334/10) 
3109 m2 1082 AK szőlő eladó. 
Érd: Zetkó Györgyné, Izsák, 
Madách u.

Születtek: Csépe Ferenc – anyja neve: Csősz Tímea, Szél Kiara 
Laura – anyja neve: Kövecses Judit Melinda, Kanizsai Klaudia Teréz 
– anyja neve: Kudász Rózsa

Házasságkötés: Pankotai István – Mikus Krisztina

Meghaltak: Grijnovitz Sándor – 70 éves – Izsák, Sárfehér utca 12., 
Horváth Sándorné sz.: Boros Magdolna – 70 éves – Izsák, Dankó 
utca 22., Tóth Irén Zsuzsanna – 61 éves – volt izsáki lakos, Csató 
Imréné sz: Jurászik Ilona – 90 éves – Izsák, Hunyadi utca 86.

Margaret Island 
a ZÖREY-ben

November 24-én a Margaret 
Island zenekar, koncertjével 
folytatódott a ZÖREY Klub őszi 
koncertsorozata. Az együttes a 
szokásos felállásban lépett föl 
Izsákon is: Lábas Viki (ének), 
Füstös Bálint (gitár), Törőcsik 
Kristóf (basszusgitár), vala-
mint az állandó közreműködők: 
Verók Tomi (gitár), Koltay 
Kurszán (billentyűs), és Geren-
dás Dániel (dobok).
A fiatalok körében ma talán 

legnépszerűbb együttes óriási 
sikert aratott Izsákon is. Zené-
jük ugyanúgy hatott az itteni 
klubkörülmények között is, 
mint a többezres közönséget 
vonzó fesztivál fellépéseiken. 
A III. című nagylemezük be-
mutató turnéjának egyik ál-
lomása volt az izsáki fellépés. 
Mint kérdésünkre válaszolva 
Lábas Viki és Füstös Bálint 
elmondták, az új lemez kicsit 
más, eklektikusabb, mint, az 
előző kettő volt, ám a közön-

ség zavarba ejtően jól fogadta. 
Oly annyira, hogy rajongóik 
máris együtt éneklik velük az 
azon szereplő új számokat is a 
koncertjeiken. Köztük Bródy 
János külön nekik írt számát. 
Erre a kapcsolatra nagyon 
büszkék, hiszen egy magyar 
poplegenda állt melléjük, ami 
igen nagy megtiszteltetés és 
öröm számukra. Hiszen ez 
nem jelenet egyebet, mint azt, 
hogy nagyra értékeli az ő zenei 
munkásságukat.
A pinceklubot zsúfolásig meg-

töltő izsáki közönség szintén 
nagyra értékelte amit hallott, 
hiszen ők is együtt énekelték 
Vikiékkel a dalokat.

-te-
A ZÖREY-koncertsorozat 

december 8-án a kecskeméti 
Kies és a budapesti Super-
nem együttesek koncertjé-
vel folytatódott, melyeken 
szintén fergeteges volt a 
hangulat.

December 19. szerda
18.00: Főtéri gyertyagyújtás
18:30: A LavioLa régi zenei 
együttes badventi hangver-
senye

December 20. csütörtök
18.00: Főtéri gyertyagyújtás
18:30: A LavioLa régi zenei 
együttes adventi hangverse-
nye

December 19. szerda
18:00: Főtéri gyertyagyújtás
18:30: A zeneiskolások adven-
ti hangversenye

December 20. csütörtök
18:00: Főtéri gyertyagyújtás
18:30: A zeneiskolások adven-
ti hangversenye

December 26. szerda
18:00: Főtéri gyertyagyújtás
18:30: A városi Vegyeskar 
adventi hangversenye

December 27. csütörtök
18:00: Főtéri gyertyagyújtás
18:30: A városi Vegyeskar 
adventi hangversenye

Január 2. szerda
18:00: A városi Vegyeskar 
adventi hangversenye

Január 3. csütörtök
18:30: A LavioLa régi zenei 
együttes adventi hangverse-
nye

Január 9. szerda
18:00: ITV Híradó
18:30: Megyei Krónika

Január 10. csütörtök
18:00: ITV Híradó
18:30: Megyei Krónika

Január 16. szerda
18:00: ITV Híradó
18:30: Megyei Krónika

Január 17. csütörtök
18:00: 2018-as visszatekintő


