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II. Főző Futó és Lovas Majális

Közel ezrenötszázan voltak a majálison, főzők, vendégek, futók, lovasok

A tavalyi rosszul induló
időjárással ellentétben
– amikor reggel és délelőtt esett az eső, s csak
dél körülre sütött ki
a nap – idén már reggeltől kiváló, napos idő
fogadta a hetvennégy
főzni készülő csoportot
a fogathajtó pályán, sőt
az idő haladtával még
túl jó is lett az időjárás,
mert igazi kánikula köszöntött ránk. A 8 órai
tűzgyújtás után serény
munkába fogtak a csapattagok. A hangulat
kiváló volt, olyan igazi
családias. Baráti beszélgetések, tapasztalatcserék és természetesen
kölcsönös ital, s pörkölt
kóstolások színesítették
a főzési időt. A színesítéshez hozzájárultak a
bócsai citerások is. Dél
körülre készültek el a
marha és birkapörköltek. A három tagú zsűri
(Sallai László, Losonczi Mihály, File Zoltán)
főzés közben is végiglátogatta a standokat,

Ára: 150 Ft

Tésztamajális hetedszer
A hagyományos tésztamajális idén is a Vino udvarában zajlott Prikkel László
főszervezésében, Pünkösd
vasárnapján. Az időjárás
sajnos nem volt túl kegyes
a főzőkhöz, mivel hűvös,
szeles, esős idő fogadta őket
a reggeli induláskor, s sajnos napközben sem javult
sokat. Ez azonban nem
szegte kedvét a csapatoknak, s a megszokott vidám
hangulatban készültek a
kiváló tésztaételek.
Különdíjat kaptak: Vidáné

A hangulatot a rossz idő sem tudta elrontani

tával), Láng család (csilis
taco), Ágasi Nem Adjuk Fel
Nyugdíjas Klub (káposztás
tészta), Legvidámabb csa-

Az iskolások kézműves foglakozásokkal, focival
és ügyességi játékokkal múlathatták az időt

mert kíváncsiak voltak
a főzés előkészítésére,
folyamatára, s a standok
kinézetére, hangulatára
is, ugyanis ezeket is értékelték. Majd az ételek
elkészülte után újabb
körben végigkóstolták és
rangsorolták a finomabbnál finomabb étkeket. A
szokásos közhellyel élve
nem volt könnyű dolguk.
Egyrészt azért, mert
hetvennégy ételt fizikailag sem egyszerű végigkóstolni, másrészt azért,
mert sokféle módszerrel,
ízesítéssel készült, valóban ízletes pörkölteket
kellett valahogy rangsorba állítaniuk.
Végül a következő

eredmények születtek.
Birkapörkölt kategóriában: I. Fiatalok, csapatkapitány: ifj. Digner István. II. Bocuse
d’Or/B, csapatkapitány:
Juhász Ferenc. III. Három birka bográcsa,
csapatkapitány: László
István. Marhapörkölt
kategóriában: I. Csipet
Csapat, csapatkapitány:
Duráncsik Sándor. II.
Fuvarosok, csapatkapitány: Bencze Zoltán. III.
Falatka Csapat, csapatkapitány: Turcsán Imre.
Legkreatívabb Csapat
kategóriában: Horspolan
Team, csapatkapitány:
Horváth Norbert
Folytatás a 3. oldalon.

Ifjú pünkösdkirály jelöltek próbatétele

Brigitta (kenyérlángos), Faragó család (bab paprikás
göngyölt túróscsuszával),
Szűcs Péter (baktercsusza),
Antal János (gyömbéres
pulykaragu nyuszifül tész-

pat: Borbarátok. Legszebb
csapat: Sárfehér Néptánc
Egyesület.
Dobogósok: Különleges
kategória: I. hely: Davide

Finom tésztaételek készültek minden kategóriában

Felnőtt és gyermek
pünkösdkirály 2016

Gottardo. II. hely: Benkovszky Zoltán (lasagne
magyarra költve). III. hely:
Balogh Zsuzsanna (lasagne)
és Digner István (tonhalas
tészta).
Hagyományos tészták:
I. hely: Hörcsög Ferenc
(sztrapacska). II. hely: Vida
Lajos (lecsós tarhonya).
III. hely: ifj. Digner István
(csülkös kenyér).
Néptáncosaink a pünkösdkirály választás hagyományát elevenítették fel.
A felnőtt győztes Hörcsög
Barnabás, míg a gyermek
győztes Láng Zete lett.

Keresztszentelés és emlékezés

Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek szentelte fel a Kecskeméti úti felújított
keresztet

Pünkösd szombatján délután 3 órakor kezdődött az
az érseki szentmise, melynek keretében megnyitásra került Marosi Izidor
egykori izsáki plébános,
a város első díszpolgára,
volt váci megyés püspök
születésének századik

évfordulója tiszteletére
rendezett fotókiállítás.
Dr. Bábel Balázs kalocsai
érsek szentbeszédében
meleg hangon méltatta
Marosi Izidor munkásságát, szolgálatát. A kiállított fotók Marosi Izidor
izsáki, kecskeméti és váci

szolgálatának pillanatait
idézik. A tárlat szeptember
végéig, a templom Szent
Mihály napi búcsújáig
lesz látható a katolikus
templomban. A centenárium alkalmából „Láttam
a püspököt” címmel egy
emlékkötet is megjelent,

Az emlékkiállítás őszig várja a látogatókat

melyből Marosi Hermina
száz kötetet ajándékozott
az izsákiaknak.
A szentmise után dr.
Bábel Balázs megszentelte a Kecskeméti úton felújított útmenti keresztet,
melyet a korábbiakhoz
hasonlóan a kecskeméti

Porta Egyesület és vezetője Farkas P. József
kezdeményezésére hoztak rendbe, az izsáki hívek perselyadományait
is felhasználva. Frankó
János felajánlásaként esti
kivilágítást is kapott a feszület. Akik a felújításban

részt vettek: Izsák Város
Önkormányzata, Izsáki
Katolikus Plébánia, Borsos István, Nagy Ferenc
és Nagy Ferencné, Frankó
János, Roza Károly, Tetézi
Lajos, Farkas József és
Farkas Pál, Birkás Menyhért.
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Helvécia-Izsák Térsége Szőlő-és
Bortermelőinek Mezőgazdasági
Szövetkezete Tájékoztatója

2016. május 26.

Megkezdődött a Kossuth utcai
iskolaépület bontása
a tetőszerkezet és az épület
teljes elbontásával folytatódnak. Ezt követően indul az
építkezés.

„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
(gróf Széchenyi István)
Tisztelt Tagjaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Helvécia-Izsák Mezőgazdasági Szövetkezet Igazgatósági
értekezletét 2016. május
23.-án, 10 órakor, Izsákon a
Gazdaköri teremben tartjuk,
a közgyűlést 2016. május
24.-én, 16 órakor Helvécián
a művelődési házban tartja.
Határozatképtelenség esetén
változatlan napirendekkel,
tekintet nélkül a megjelentek
létszámára 2016. május 27.én 16 órakor tartja a közgyűlést. A meghívók a napirendi
pontokkal, névre szólóan
kipostázásra kerültek.
Az Arany sárfehér Szőlő és
Bortermelők Szövetkezet
Igazgatósága 2016. május
27.-én 16h órára (Izsák, Gazdaköri terem), hívja össze a
közgyűlést, amely határozatképtelenség esetén 2016.
május 31.-én 16,30-kor kerül
megtartásra. A meghívók a
napirendi pontokkal, névre
szólóan kipostázásra kerültek.
Az egységes agrártámogatási kérelmek szankciómentes benyújtási határideje
meghosszabbításra került,
hasonlóan a fagykárok lejelentési határidejével együtt.
Tájékozódni a falugazdásznál lehet.
Május végére lesznek pontos adatok a fagykár okozta
terméskiesés mértékéről.
A kárenyhítési alapban 24
milliárd forint van, ebből
az összegből azok a gazdák
részesülhetnek, akiknek a
vesztesége eléri a 30 százalékot. A fagykár az ország
területét mozaikszerűen
érintette. A szőlő mellett,
a gyümölcsültetvények is
jelentős kárt szenvedtek.
Területi eloszlását tekintve
Somogy, Zala, Bács-Kiskun
és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyét sújtották leginkább

a tavaszi fagyok.
A szőlőültetvényekben a
vártnál hamarabb jelentkeztek a lisztharmatfertőzések. Az előrejelzés szerint
a mostani hűvös időben a
szőlő virágzása sem lesz túl
korai, ezért bőven van ideje
a kórokozónak a felszaporodásra, és közben további aszkospórás fertőzések következhetnek be. A gazdáknak
korábban kell védekezniük
olcsó, kéntartalmú szerek
használatával; a mostani
megelőzés költsége töredéke
egy későbbi növénygyógyító
beavatkozásnak.
Megjelent a 44/2016. (IV.
28.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY a szőlőültetvényeken
megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II.
15.) FM rendelet szerinti
támogatás igényléséről és
a 2016. évi „Támogatási
kérelem” nyomtatvány közzétételéről a https://www.
mvh.gov.hu/kozlemenyek//kozlemeny/44-2016-iv-28szamu- mvh-kozlemeny helyen. Támogatási kérelem
benyújtása legkésőbb 2016.
augusztus 15-ig. A benyújtás
helye, a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörben eljáró
megyei kormányhivatal. A
támogatás igénybevételére
vonatkozó kérelem benyújtása kizárólag postai úton
történhet.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, telefonon, vagy interneten is
(helizsmgsz@gmail.com,
vagy a sandor.kaplany@
t-email.hu) kereshetnek bennünket. Valamint a www.
aranysarfeher.hu weblapon
is igyekszünk friss információkkal segíteni tagjaink
tájékozódását.
Vezetőség

Jótékony röplabdások
Az idén májusban tizedik
alkalommal szervezték meg
az izsáki sportcsarnokban a
Röblabdászok Mix Röplabda
Kupát, a kecskeméti amatőr
röplabdások. A szervezők a
torna nettó bevételét a Hírös
Koraszülöttekért Alapítvány
számára ajánlották fel. Ezt
a nemes gesztust az Izsáki
Polgármesteri Hivatal is
támogatta. A csarnok bérleti díjával járult hozzá a
kezdeményezéshez. A torna
bevétele mellett vállalkozók, egyéni adományok is
gyarapították az összeget.

A támogatásból az izsáki
lakosú Flaisz Dániel is részesült, akire Mondok József
polgármester úr hívta fel a
szervezők figyelmét. A torna
után az Amatőr „ Röplabdászok” csapata az adományt
átadta a Bács-Kiskun Megyei
Kórház gyermekosztálya
számára, sajtótájékoztató
keretében. Dr. Kelemen Edit
és Dr. Tálosi Gyula osztályvezető Főorvos köszönték
meg az adományt, amely a
koraszülött babák épülését,
gyógyulását fogja szolgálni.
Höss Anikó

Bontásra várva – a fákat már kivágták

A zsibongó oldalportálja
és a lépcsőkorlátok már
nincsenek

Pünkösd hetében megkezdték a régi iskolaépület bontását. Mint ismeretes, kormányzati támogatással, négymilliárdos bekerülési költséggel,
új iskola épül Izsákon. Az új
intézmény a régi helyén és
a mellette lebontásra kerülő
épületek portáin épül fel,
másfél év alatt.
A bontási munkálatok az
iskolaépület radiátorainak,
fűtéscsöveinek, fémablakainak, portáljainak kiszerelésével kezdődtek meg, majd a
fa nyílászárok kibontásával,

A bontási munkák a radiátorok és a fűtéscsövek eltávolításával kezdődtek meg

Az udvari bejárat kibontott
ajtóval, portállal

Az udvar immár a megszokott fák nélkül

Késő üzenet édesanyámnak
A gyümölcsöt levél alá rejtett
ág dajkálja, s végtelen kertek
gyémántkristályos homokszínén
játékos szikrát dob rá a fény.
Keskeny ösvény fel a dombra fut,
de elveszett az a gyalogút.
Szőlődűlőkön jártunk teveled,
kezedben fogtad a kezemet.
Elhagytál minden szőlőskertet,
őszebb a föld, s már ősz a gyermek,
ám, csak a forma mi változott
de, ugyanazok a csillagok.
Ahol te állsz, csillag a lámpa,
onnan figyelsz, kartonruhába.
A szád pirosa izzó fény lett,
sugárnyaláb ölel át téged.
Én meg megyek, fáradtan szürkén
átbotolva virágon, tüskén.
Nagy vágy sodor feléd, és hála,
ráírtam egy fehér virágra:

küzdelmeid, és tanításod,
s hogy imádságod legyen áldott,
s énértem minden szívverésed.
Nem szavakkal üzenem néked!
S még valamit, te előre tudod,
hisz megsúgták már az angyalok:
nyűtt kosaramban mit is hoztam,
elveszett, mikor megbotlottam,
babaruhát, kéket, fehéret,
a BABÁM széthordták a fények
átjáróin a föld-világnak,
tudom anyám, te megtaláltad
hisz ruháján gyöngy volt a könnyem
felismerhetted arról könnyen.
Arca, én arcom, az a régi,
csak te tudod azt felidézni
Lelkemből hála, s imádság fakad,
s megfogjuk egymás lélekkezét!
Magyar Gyuláné 2016 Anyák napján
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Tulipánfa

TETÉZI LAJOS

Csabanyi Istvánék udvarában egy tízéves
tulipánfa áll,
amely idén
virágzott először.
A formás fa
virágai valóban tulipánhoz
hasonlítanak,
s gyönyörködtető látványt
nyújtanak,
amint az felvételünkön is
látható.
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II. Főző Futó és Lovas Majális
Folytatás az 1. oldalról.
Akik nem kívántak főzni,
azok sem maradtak program
nélkül, hiszen a Kolon Futó
Kupa különböző távjain zajló
versenyek komoly izgalmakat
hoztak. A hagyományoknak
megfelelően egészen kicsik,
kicsit nagyobbak, még nagyobbak, s felnőttek álltak különböző korosztályokban rajthoz. Több min háromszázan
vállalták a megmérettetést.

Munkában és gondban a főzőverseny zsűrije

A II. Kolon Távlovas és Távhajtó Kupán harmincan álltak
rajthoz, köztük a sportág
ismert versenyzői, valamint
fiatal reménységek. 20 és 40
kilométeres távokon versengtek a résztvevők.
A szintén hagyományos kispályás focitorna eredménye.
I. Izsáki Öregfiúk. II. Hivatal.
III. Zöld Nefelejcs.

Gondolom...

...a „Nagyiskola” megkezdett elbontása
okán sokaknak jut eszébe a tény, hogy
más valamiről tudni és más azt valóban
megélni. Mert már jó ideje tudtuk, hogy
lebontják a régi iskolát, hogy egy új, korszerű épületet emeljenek a helyére, ám mivel továbbra is
a helyén állt, megélni valójában még sem kellett. Eddig. A
napokban viszont megkezdődött az épület előkészítése a
bontásra. Előbb a radiátorokat, fűtéscsöveket, kazánokat,
fémablakokat szedték ki, majd a parketta felszedése és a
faajtók, ablakok kibontása következett. E sorok írásakor
éppen az udvari nagy fákat döntik ki.
Gondolom, sokan emlékeznek arra, hogy a tavalyi ballagás
után amolyan búcsúzó délutánra várták az egykori tanulókat
az öreg épület falai közé. Szép számban érkeztek akkor a búcsúzók. Felidézve egykori emlékeiket. Örömöket, izgalmakat,
a sikeres és kevésbé sikeres felelések hangulatát, s persze a
gyerekkor minden bajon, nehézségen felülemelkedni képes,
semmivel össze nem hasonlítható mámorát, az élet végtelenségébe vetett hitét. Mert ez is az öreg falakhoz kapcsolódik
sokunk számára. Több mint öt évtizeden, vagyis több mint
huszonegyezer napon át várta az épület a tanulókat, a tanítókat, tanárokat, hogy falai között olyan kiváló ismeretek
„cseréljenek gazdát”, amelyek birtokában mindig is szívesen
fogadták az izsáki iskola tanulóit az ország bármely középiskolájában. Hevenyészett és korántsem pontos számításaim
szerint mintegy öt és félezer végzős hagyta el ezt az iskolát
fennállása alatt. Körülbelül annyian, mint amennyi ma a
város lakosságszáma.
Gondolom, a bontás megkezdése kapcsán nemcsak azok
éreznek szomorúságot, akik ezt meg is fogalmazzák, hanem
mindenki, akinek köze volt ehhez az iskolához. Ahogy az
a kérdés is meg-meg fogalmazódik többekben, hogy vajon
nem lehetett volna inkább felújítani az épületet? Mert mint
látható, a téglafalak ma is kiváló állapotban vannak. Természetesen ezt a lehetőséget is megvizsgálták a szakemberek,
ám a mérleg nem ebbe az irányba billent. A falak valóban
megfelelő állapotúak, ám a nyílászárók összessége, a teljes
tetőszerkezet, a teljes fűtési rendszer, a teljes villamos hálózat, a külső és belső vakolat cserérére szorulna. Csupán a
pőre falak maradhattak volna meg. Az újjáépítési költségek
pedig semmivel, sem lettek volna kisebbek, mint egy új épület megépítéséé, s ezzel együtt maradt volna a mai oktatási
igényeket már csak korlátozottan kielégítő régi elrendezés.
Szóval az ésszerűség a bontás mellett szólt.
Gondolom, ezek ismeretében talán kicsit könnyebb elfogadni öreg iskolánk elmúlását. Hiszen helyébe egy, a huszonegyedik század oktatási igényeit mindenben kielégítő,
teljesen felszerelt iskolát kapunk állami beruházásban. Tudom és hiszem, akik e falak között éltük gyermekéveinket,
emlékeinkben megőrizzük öreg iskolánkat és mindazt, ami
hozzá kötött bennünket. S ha majd az új épület büszkén
hirdeti az új idők örömeit, rápillantva mindig látni fogjuk
azt a régit is, amely elmúlt, hogy az újnak helyet adjon. Most
szomorúsággal nézzük az egyre fogyó épületet, ám vigasztalódjunk azzal, hogy valójában csak az történik, ami az élet
örök körforgásában mindig is. A régi átadja helyét az újnak.
Az öreg a fiatalnak...

A birkapörkölt főző verseny helyezettjei

A futóversenyen különböző
korosztályok különböző
távokon állhattak rajthoz,
volt, aki babáját tolva futotta le távját

A távhajtók és távlovasok szép
környezetben versengtek

A marhapörköltfőző verseny helyezettjei

A kispályás focikupa helyezettjei

A Sárfehér Néptánc Együttes tagjai kitáncolták, majd
ledöntötték a májusfát

A legfiatalabb futó két és féléves volt

Tisztelt Izsákiak!
Túl vagyunk a II. Főző Futó és Lovas Majális programjain. Kiváló időjárás és még kiválóbb hangulat jellemezte a rendezvényt. Közel ezerötszáz ember érezte jól magát a programokon. Hetvennégy bográcsban
főttek a finom ételek. Izgulhattunk a futók, lovasok focisták versenyein, s ebédkor jóízűen kóstolhattuk meg
egymás főztjeit, s gratulálhattunk a főzőverseny helyezettjeinek. Igazi, baráti hangulatú napot tudhatunk
magunkénak. Olyat, ami méltó a folytatásra.
Ezúton köszönöm meg minden résztvevő érdeklődését, a programokat megszervezők és lebonyolítók
munkáját, mert nélkülük nem lehetett volna olyan szép majálisunk, mint amilyen ez a május 21-ei lett.

Mondok József polgármester
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Életünk nem csak időben, de
térben is korlátozott lehetőségek közé szorított. A térbeli
lehetőségeket határnak nevezzük, és ezt talán egy kicsit
önkényesebben választhatjuk
meg a globalizáció miatt.
Költözhetünk technikai eszközökkel rövid időn belül akár
a föld túlsó oldalára is, de lakóhelyünk határait szeretjük
mindig bebiztosítottnak látni,
érezni. Több szempontból
időszerűvé vált határainkról
beszélni, - fizikai értelemben,
-/pénzügyi, erkölcsi, lelkiismereti,… határokról közvetlenül
most nem lesz szó!/
Kicsit előre tekintve az 1920.
június 4-én aláírt trianoni
békeszerződés évfordulójára,
nem nosztalgiázva, de gyógyíthatatlan méltatlankodással gondolunk Nagymagyarország határainak elmozdítására. Néhány éve Erdélyben
járva láttuk a sok szépséget és
értéket. Az a különös, hogy
közben a legnagyobb természetességgel úgy éreztük, nem
az számít, kinek a „nevén
van”, az a sok szépség mindennek ellenére a mienk is!
Szabadon látogathatunk oda,
szinte a határon történhető
ellenőrzések nélkül. – Nem
túl hatékony „orvosság”, de
csillapíthatjuk ezzel országrészeink elvesztése miatti
fájdalmunkat.
Másodszori határtémánk
időszerűvé vált a migráció
miatt. Nagy és költséges kötelességünk megvédeni országunk határait azok ellen,
akik nem vendégek, akiket
nem hívtunk, nem is látogatók, akik váratlanul jönnek,
de illedelmesen nem maradnak sokáig, de a valóságnak
megfelelően betörőknek is nevezhetők. Hazánk határának
védelme nem csak pénzügyi
áldozatot követel, de hazafiúi
helytállást is. Egy teljesen új
helyzet állt elő Európában.
Amit a több évtizede elszenvedett világháborúk alatt,
de a hidegháború évtizedei
alatt szintén, kötelességből,
de kényszerűségből is vállalni
kellett, - sok család nem csak
férfi tagjainak elvesztése által,
- már kezdjük elfelejteni. Minden egészségesen gondolkodó
nép újabb és újabb nemzedékében jelen kellene lenni
a természetes és ösztönös
hazaszeretetnek, amely kész-

Határaink

ségesen vállal akár áldozatokat is. /Ne gondolja a Kedves
Olvasó, hogy felesleges ennek
a komoly témának felvetése!
Már tapasztaltam – sokkal
veszélytelenebb helyzetben,
- olyan megnyilatkozást fiatalok részéről, amely megdöbbentett, u.i. arra a kérdésre,
hogy szívesen harcolnál-e
hazádért, ha megtámadnák?
- a válasz az volt: „Elszaladnék!”/ Reménység szerint
kevesen gondolkodnak így!
– Hazánkért felelősök érzik
a felkészülés szükségességét,
ezért a „Toborzó Országfutás
2016 váltójá”-val szeretnék
megszólítani a fiatalokat. Ez
a toborzó Budapestről indult
és hazánk nagyobb városaiban szólítja meg a fiatalságot,
hadd kóstolgassák az áldozatos hazaszeretetet!
Ez év áprilisának 23. napján
civil szervezetek által kezdeményezett „Három Határ Találkozó” piknik valósult meg
már harmadik alkalommal
Fülöpszállás – Izsák – Soltszentimre települések hármashatár pontjánál. Magam
is részt vehettem – megbízás
által, - Izsák várost képviselve, de hivatalosabb képviselő
volt a Tegyünk Izsákért Egyesület, mintegy negyven tagjával. A hármashatárra szervezett kiránduláson - mivel
nincsenek megjelölt vonalai
a települések határainak , csak bizonytalankodva tudtuk
megállapítani, hogy a szép
környezetnek egy-egy része
hova is tartozik. Kérdésként
megült fel az, hogy hogyan
alakultak ki a települések
határai a történelem meghatározó eseményei közepette.
Vissza kell tekintenünk a
feudalizmus több évszázadra
terjedő idejére, amelyben a földesúri földtulajdonon alapuló
hierarchikus társadalmi rendben királyok adományaiként,
fegyverrel szerzett területfoglalás révén megnyert országrészekként, főúri családoknak
egymás közötti házasságkötés
következtében kialakult területek határai sérthetetlenek
voltak. Különlegességként
kívánkozik ehhez a témához
Mikszáth Kálmánnak „A
fekete város” című regénye,
amelynek témája - szájhagyomány szerint - az 1700-as
évek eleji eseményről számol
be a határvonal megváltozta-

tásának különleges módjáról.
Az történt ugyanis, hogy a
magyar nemzetiségű megyei
alispán és Lőcse városának
szász nemzetiségű bírója vadászati témában összekülönböztek. Az egymásnak
való károkozás csúcspontja
az lett, hogy az alispán lőfegyverrel megsebesítette a
lőcsei bírót. A város polgárai a
vérző sebesültet nem kezdték
gyógyítgatni, hanem városuk
határának megnagyobbítása
érdekében új területeket fogva, végig cipelték a határban
– arra a vélt jogra hivatkozva,
hogy a bekerített rész „vérrel
szerzett”, és ezután a városukhoz fog tartozni.
A szigorú társadalmi rétegekre tagozódó rendszerben a
magasabb szintekhez tartozó
földtulajdonosok a maguk által szabadon kijelölt határok
között megszabhatták például
a településeket összekötő utak
vonalát is, nem engedve át a
közlekedőket értékesnek vélt
területükön, -/ezért maradhatott meg máig a kanyargós
úthálózat, és biztosan nem
csak a természeti akadályok,
adottságok voltak a meghatározók/. A községhatárok
helyzete már másként alakult. A forradalom és szabadságharc leverése után 10
évig tartó Bach-korszakban
/1849-1859-ig/, a magyarság
szigorú rendszabályozása
keretében egy közigazgatási
reform is megtörtént, de ez
sem a magyarokat, sem a
nemzetiségeket nem elégítette ki. A következő rendezési lehetőségre a kiegyezés
/1867/ után kerülhetett sor.
1886-ban alakították ki a
járási székhelyeket, ezekben
a szolgabírók kötelessége
volt személyesen áttekinteni
egye-egy település helyzetét
és lehetőség szerint a már
évszázadokon át kialakult
rendi-feudális autonómiát a
polgári államrendszerbe kellett átvezetniük. Így alakult ki
– rövidre fogva, - a község- és
település-határok hálózata,
amely mai napig érvényes.
Akkor élhetünk biztonságban, ha mindenki ismeri, tiszteli, értékeli és rendben tartja
védelmezve életterületének
határait.
Izsák, 2016. május 15.
Bérces Lajos
önk. képviselő

Boldog Születésnapot!
Sok boldogságot kívánnak
Paulen Károlynak
80. születésnapja alkalmából!

Felesége és családja

2016. május 26.

Szemét-kérdés
Hé, Ember! Igen, Te ott a
kényelmes autódban! Miért
dobod ki a kocsid ablakán a
szemetedet? Az ugyan érthető, hogy vigyázol a kocsid
tisztaságára, de miért nem
vigyázol a nagyobb „kocsid”,
a környezted tisztaságára is?
Szemétdombon szeretsz élni?
Szerinted, mégis kinek a dolga lenne utánad takarítani? A
közmunkásoknak? Imádkozz,
hogy ne veszítsd el a munkád,
mert még Te is seperhetsz
utcát! Vagy, majd felszedik
az önkéntesek? Főleg ha az
önkormányzat, a Te adóforintjaidból még ki is fizeti a
szemét elhelyezés díját! És
az önkéntesek „munkabérét”
vajon ki téríti meg? Nem
gondolod, hogy az önkéntesek
másra is fordíthatnák „fölös”
energiájukat? Például, olyan
túraútvonalak kiépítésére,
ahol be lehet(ne) mutatni
környezetünk csodálatos
élővilágát – mert szerencsére van ilyenünk, és nagyon
sokan kíváncsiak (lennének)
rá. Persze, először ott is el
kell takarítani a szétszórt
szemetet.
Azt is igaz, nem minden
autós szemetel. „Akinek nem
inge, ne vegye magára!”, de
senki se maradjon ing nélkül.
Az sem, akinek utánfutóra
ugyan van pénze, de arra,
hogy a szemetét kivigye a
szeméttelepre, már sajnálja,
inkább leönti a bozótosba.
Az a mezőgazdasági gépkezelő sem, aki a kerékpárúton
hagyja a felhordott földet,
amire elvileg rá sem mehetne. Persze kerékpárról, vagy
gyalogosan is egyszerűbb a
szemetüket eldobni, mint az
otthoni kukába tenni. A papírzsebkendő is szemét, ráadásul gusztustalan, ha azokat
kerülgetve kell sétálni.
Ugye arról sem kell meggyőznöm senkit, hogy ez a
szemét-kérdés, nem csak
egy egyszerű higiéniai, vagy
környezetvédelmi ügy. Azon
túl, hogy a nagymérvű környezetszennyezés, már valóban jelentős hatással van az
életünkre, maga a „szemét
elszórása”, a társadalmi életünkhöz való viszonyunkat
jellemzi. Az a magatartás,
hogy bármit csinálhatok következmény nélkül, a felelőtlen gondolkodásunkra mutat
rá. A „valaki majdcsak megcsinálja”, – az önkormányzat,
az állam, egy mindent ígérő
párt, vagy akárki, – gondolkodás alapjában hibás. Nincs
a dolgoknak más felelőse,
csak mi magunk! Maga az
alkotó ember, akinek az a
tragédiája, hogy miközben
eredendő joga és felelőssége
csak az emberi humánumnak
van, létezni csak közösségben képes. Azzal azonban,

hogy létrehoz valamilyen
társadalmat, nem mentesül
a saját felelősségétől. Egy
államnak csak annyi joga
van, amennyivel az egyének
(a polgárok) felruházzák. Az
eddigi társadalmak története
világosan megmutatta, ahol
nem érvényesül „a hatalom
birtokosa a nép” elve, ott az
állam vezetésében pozícióba
jutott egyének (királyok,
diktátorok) kénye-kedve szerint alakítják a törvényeket,
amit persze a népnek kell
betartani.
„Minden népnek, olyan kormánya van, amilyet megérdemel” szólás pontosan
jelzi a mostani állapotunkat.
Ott ahol nincsenek felelősen
gondolkodó egyének, szabad
a préda, adott a lehetőség,
hogy a hatalmi pozícióban
lévők saját érdekük szerint
használják ki a helyzetet. Sőt
mi több, mivel nem érdekük
a helyzet megváltoztatása,
mindent elkövetnek annak
megtartására. Nem érdekük
a nyíltság, a tudás kiszélesítése, a társadalom önszerveződése, ezért minden igyekezetükkel akadályozzák azokat.
Mindezt miért? Mert az egyes
ember nem látja be, hogy
mindez az ő felelőtlensége.
Kiadta a kezéből a hatalmat
és rábízta olyanokra, akik
visszaélnek vele.
Emberileg ugyan érthető,
hogy nagyon sokan félve
munkájuk, egzisztenciájuk
elvesztésétől, inkább csendben maradva tűrnek, de ezzel
együtt elvesztik alkotó emberi mivoltukat is. Lemondanak
annak lehetőségéről, hogy
kezükbe vegyék saját sorsuk
alakítását. „Mit tehetek én?
Úgysem engedik?” - mentegetőznek sokan. Mások
meg mély meggyőződéssel
hirdetik saját javaslataikat,
hogy kiket kellene likvidálni,
vagy börtönbe küldeni, és
azt is tudják, mit tennének
miniszterelnökként, vagy
teljhatalmú ítélőként. Az
effajta hőzöngés sehova sem
vezet. Az egyes embernek,
egyes emberként, a maga helyén helyt állni. „Csak akkor
van szükséged hatalomra,
amikor valami ártalmasat
akarsz tenni, minden másra
elég a szeretet, hogy elérd a
céljaidat!” – chaplini intelem
pontosan jellemzi, hogyan
tegyen az egyes ember. Kizárólag csak rajtunk múlik,
hogy megbecsüléssel, odafigyeléssel vagyunk-e mások
iránt, hogy megtartjuk-e az
adott szavunkat, vagy teszünk-e olyan dolgot, amit
mástól nem tűrnénk el.
És csak rajtunk múlik, eldobjuk-e a szemetet, vagy
kukába tesszük…
Izsák, 2016. május 16.
Faragó Gábor
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A Lélek eljövetele
A Szentlélek Jézus általi nekünk ajándékozása húsvét után
ötven nappal történt meg. Ezt az ünnepet nevezi Egyházunk
pünkösdnek (a görög pentekoszté, ötvenedik szóból). Miért is
volt szükséges, hogy a Lelket megkapjuk?
„Nálam nélkül semmit sem tehettek.” - mondja Jézus az evangéliumban. Hitünk igazságaiból pedig jól tudjuk, hogy a Lélek, a
Fiú és az Atya egyek. És mivel Jézus feltámadása után nem túl
sokáig tartózkodott tanítványaival, nem akarta őket magukra
hagyni, ezért is küldte el ajándékul a Szentlelket.
„(...) hogy befejezze Krisztus művét a világban” - imádkozzuk
a szentmise kánonjában – ezért is küldte ajándékul a Lelket.
És mi volt az Úr Jézus műve? A kereszthalál – mondhatnánk
egyszerű válasszal. Kifejtve azonban Jézus művének szélesebb
skálája jelenik meg: élete szeretettől megtöltött önkéntes áldozat
volt, melyet az Isten akaratából vállalt el a mi üdvösségünkért.
Jézus a maga személyében megette mindazt, amire Isten küldte
Őt, de a világ számára, azaz a mi számunkra még befejezetlen
ez a mű. Még mindig van mit tennem, hiszen nem tettem meg
mindent. Még mindig van olyan területe az életemnek, ahol képes vagyok változni a jó irányába, hiszen ezt súgja bensőm, ezt
szeretné tőlem az Isten. Ehhez azonban, bármennyire is legyek
iparkodó, a magam erejéből aligha lennék képes. A Lélek az, aki
ajándékaival mellettem áll és segít engem.
„(...) és mindent megszenteljen” - folytatódik a kánon. A Lélek
tagadhatatlanul megszenteli a világot, de rajtunk keresztül is
ezt szeretné tenni. A világ teremtésekor ott lebegett a vizek
felett a Lélek, és lebeg mind a mai napig. Intenzíven jelen van,
élteti a földet. Ami a teremtés koronáját illeti, Isten sajátos,
emberi erőre támaszkodó ajándékokkal lepi meg gyermekeit.
Ahogyan a jegygyűrű is két fél kezén viselendő, és csak együtt
fejezi ki a lényeget, úgy Isten Lelke is csak az emberrel együtt,
vele együttműködve, az ő erejére támaszkodva tudja ajándékait
nekünk adni. Melyek ezek az ajándékok? A bölcsesség, az értelem, a jó tanács, a lelki erősség, a tudomány, a jámborság és az
istenfélelem. Ezek mind-mind szükségesek ahhoz, hogy teljes
életet éljen itt valaki az földön, és Isten kezében a megszentelés
eszköze legyen.
A Lélek élteti az Egyházat. Jézus a mennybe szállt, de nem hagyott árván bennünket. Honnan tudom ezt? Nézzek életemre! Ha
jelen van benne a szeretet, öröm, békesség, türelem, béketűrés,
jóság, kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás,
tisztaság, akkor jelen van életemben a Lélek, a Szentlélek.
(TI)
Istenünk, aki előtt nyitva minden szív, aki ismered a szívek
szándékait, és aki előtt semmi sem marad rejtve, a Szentlélek
kiáradása által tisztítsd meg szívünket, hogy elnyerjük azt a
kegyelmet, hogy Téged tökéletesen szerethessünk és méltón
dicsőíthessünk!
Uram, a Téged szeretőknek mindent javukra fordítasz.
Világosítsd meg szívünket a Szentlélek kegyelme által, és
töltsd el a tökéletes szeretet örömével, a mi Urunk Jézus
Krisztus által! Ámen.

Egyedül Isten
Egyedül Isten adhatja a hitet,
de a hitedről te is tanúságot tehetsz.
Egyedül Isten adhat reményt,
de te is felkeltheted a bizalmat testvéreidben.
Egyedül Isten ajándékozhat meg szeretettel,
de te is bizonyságát adhatod embertársaid előtt.
Egyedül Isten ajándékozhat békét,
de az egység magvait te is elhintheted.
Egyedül Isten adhat erőt,
de a csüggedőt te is felkarolhatod.
Egyedül Isten az Út,
amelyet te is megmutathatsz testvéreidnek.
Egyedül Isten a Világosság,
de te is fényt gyújthatsz vele a többiek szívében.
Egyedül Isten az Élet,
de te is életkedvet fakaszthatsz vele a többiek szívében.
Egyedül Isten képes a lehetetlent megvalósítani,
de a lehetségest te is megteheted.
Egyedül Isten elégséges önmagának,
mégis szeretné, ha számíthatna rád.

Református múltunk 81.
„1820. december 7.: …hozzánk jövén, miért még az
nap az Ekklézsia Elöljáróit
öszve gyüjtetni kívánták a
végre, hogy azoknak a Pesti
Reformata Ekklézsia szükségeit előterjesszék, minek
utána ezt véghez vitték, és a
Prédikátornak meghagyták,
hogy ezt szükséges czélra
való adakozásra, Új Esztendő
első napján a Gyülekezetet
buzdítsa; hogy a tavasszal
lejendő Visitatio bajait kevesittsék kérdést tettek egyúttal
az eránt: hogy nintsen-é az
Ekklézsiában valami baj? E
kérdésre előadta a prédikátor
a maga egész kiterjedésében,
az Oskola Rektor ellen való
panasszát mind Horváth Péter, mind más Elöljáróknak.
De mivel ekkor Horváth Péter
jelen nem volt, meghagyódott
az Egyházfinak, hogy másnap
reggelre, mielőtt a N.T. urak
elutaznának, mind Horváth Péter Elöljárói, mind az
Oskola Rektor az Ekklézsia
Házához hívja. Megjelentek
másnap mind a ketten a N.T.
urak előtt; és miután panasszaikat előadták: a N.T.
Esperest úrnak szívre ható
beszéde után, a N.T. urak,
a Prédikátor és Curator jelenlétében, megbékéltek az
ellenséges felek, és annak
jeléül kezet fogtak. Intődött

egyszersmind az Oskola Rektor a maga mérséklésre, és
szorgalmatos tanításra.
Ugyantsak a Nov. 20-i Ekklézsiai Gyülésben előadta a
Prédikátor és okokkal megmutogatta, mennyire szükséges volna az Úr asztalához, az
Ekklézsiának még egy poharat
szerezni. Helybe hagyatott a
javallás; és mivel az Ekklézsia
a Torony tető építésre tetemes
költségek, és még az újjonnan
épitendö Parochiára…. kívánt
szük cassája miatt, annyira ki
nem terjeszkedhetett, hogy
a pohár ezüstből készíttetett, vagy vevődött volna,
határoztatott: hogy az tsak
sárga rézből arannyal futtatva készíttessen; és ennek a
magáéból lejendő ki fizetését
maga ajánlotta, Ekklézsiánk
ritka kegyességű jóltévője,
Damásdi János ő kigyelme.
De majd más gondolatja jövén;
hogy Istentöl vett szép javaiért tartozó háládatosságát
minél inkább ki mutassa, s a
késő maradék előtt magának
ezáltal is háládatos emlékezetet szerezzen, arra határozta
magát: hogy az ajánlott sárga
rézböl készítendő poharat
ezüsttel váltsa fel. Nagy köszönettel fogadta az Elöljáróság
kegyes ajánlását. A pohár
megszerezhetés e végett tehát, közelegvén a Karátsoni

A beszámoló utolsó mondatával mondhatunk
áldást a ma Istenre figyelően jóltevőire is. Legyenek ezen gyümölcsök olyan maradandóak

Sz.Innepi napok, Elöljáró Horváth Péter ő kegyelme, az Ekklézsia eránt viseltető hasonló
jó indulatból, felment a maga
alkalmatosságán Pestre, hogy
poharat vagy készen vegyen,
vagy annak mellyel már az
Ekklézsia 1765-dik esztendő
óta él, párját tsináltasson. De
mivel ez így igen sokba került
volna, sem Karátsonra el
nem készülhetett volna: vett
egy úgy látszik régi; de kívül
belöl arannyal újjonnan futtatott23 latos ezüstpoharat.
Az egész poháron régi ízlést
mutató metszések vagynak.
Az egyik oldalán alól egy kút
ágas, gémmel, ostorfával és
vederrel; a Kút kövénél egy
Élő fa; ezen túl egy Kereszt;
ezen felesül Ház, és víz folyás
rajzolás látszik. A másik oldalon egy domból felemelkedő,
az ágaival vízfolyásra hajló
szomorú fűfát; alatta Házakat; a vizen egy kis hajótskát
lehet látni. Ennek az igen szép
pohárnak az árát említett
Damásdi János ő kegyelme
115 Wforintokba ki fizette,
számlálván latjáért 5 Wfot. Az
Isten éltesse ezt a kegyes jól
tevőt még számos esztendőkig.
És adjon sok ő hozzá hasonló
jóltevőket az Isáki Refta Sz.
Ekklézsiának.
(P.IV.: 78-79.ol.)
közli: Nagy Árpád

közöttünk, mint ama Damásdi János-féle
úrvacsorai kehely; csakúgy, mint Jézus békessége!
-na-

Gyülekezeti hírek

IKEM hírek

- Május 29., 14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus
kápolnában.
- Június 5., 10.00: Trianon-vasárnap, emlékbeszéddel.
- Június 19., 17.00: Tanévzáró istentisztelet.
- Június 29., 14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus
kápolnában.
- Július 4-8.: RINYA tábor; várjuk a jelentkezéseket.
- Augusztus 4-7.: testvérgyülekezeti kirándulás; várjuk a
jelentkezéseket.

- Május 28., 8.00: rovásírásos
tábla felújítása közmunkával
(Kiskőrösi út).
- Június 5., 10.00: Trianonvasárnap, emlékbeszédet
mond: Jankovics Marcell.
- Augusztus 27.: Haszmann
Pál: Háromszék népi műveltsége.

Itt a tavasz!
Virágültetésnél gondoljon ránk!
„JÓ FÖLDET” csak nálunk kaphat 50 és 20 literes kiszerelésben!
Keressen bennünket egyéb igényeivel is!
Kínálatunkból: kéziszerszámok, kulcskészletek
(TROX, CSILLAG, VILLÁS, DUGÓ, IMBUSZ),
csiszoló- és drótkorongok, kenõanyagok, zsírok, olajak különbözõ
kiszerelésben, zsírzáshoz, olajozáshoz pumpák, gépkocsi szûrõk,
alkatrészek, speciális olajok, gyermek és traktoros pólók.
Mindezek megrendelésre akár aznapi átvétellel!

NAGYTRAKTOR Kft.

IZSÁKI Hírek

. oldal

Olvasás verseny az alsó tagozaton

2016.április 26-án megtartottuk az olvasás versenyt
a 2.-3.-4. évfolyamosok részvételével. Osztályonként
3-4 tanuló mérte össze tudását hangos olvasásban
és szövegértésben.
A következő eredmények születtek:
2.évfolyam:
I. Dubecz Vanda 2.a
II. Papp Norbert 2.a
III.Hajagos Valter 2.b
3.évfolyam:
I. Bartek Viktória 3.a
II. Futó Xavér 3.c
III. Mezei Zsanett 3.b
4.évfolyam:
I. Zsoldos Márton 4.a
II. Perjés Kenéz 4.b
III. Szabó Milán 4.c

Kistérségi matematikaverseny

2016. április 11-én kistérségi matematikaversenyt
szervezett a kiskőrösi Bem József Általános Iskola.
Az iskolánkat képviselő felső tagozatos tanulóink
kiemelkedő, szép eredményt értek el. Gratulálunk
nekik, büszkék vagyunk rájuk!
5. évfolyam: Vida Jonatán 8. hely, Papp Nándor
16. hely.
6. évfolyam: Lévai Bernadett 6. hely, Édes Barnabás 18. hely.
7. évfolyam: Cseh Dorina 1. hely, Deák Trisztán
5. hely.
8. évfolyam: Mózes László 3. hely, Kiss Martina
4. hely.

2016. május 26.
célra kialakított oktatóbusz szállította egy forgalomtól elzárt területre, ahol megismerkedhettek a
tömegközlekedési eszközök helyes használatával, az
utazás szabályaival.
Drogmentes Maraton

I. helyezett: Basa Mónika 6.c
II. helyezett: Mezei Eszter 6.c
III. helyezett: Lévai Bernadett 6.c
7. évfolyam:
I. helyezett: Deák Trisztán 7.b
II. helyezett: Mikus Izabella 7.a
III. helyezett: Németh Janka 7.a
Táncsics Mihály születésnapjára emlékezve minden
évben helyesírási versenyt szervezünk, melynek
során Táncsics életrajzából diktálunk szövegeket.
A következő eredmények születtek:
5. évfolyam:
I. helyezett: Kovács Eliz 5.b, Hajnal Mária 5.b,
Révész Rebeka 5.a
6. évfolyam:
I. helyezett: Ungor Anett 6.c, Sebestyén Dániel 6. b
II. helyezett: Virág Bernadett 6.a
7. évfolyam:
I. helyezett: Cseh Dorina 7.a, Mezei Kristóf 7.a
8. évfolyam:
I. helyezett: Bócsai Bettina 8.a, Miskovicz Alexa
8.b, Mózes László 8.c

Immáron harmadik alkalommal érkezett iskolánkba a Drogmentes Magyarországért Maraton csapata.
A hatodik, hetedik és nyolcadik osztályosok egy-egy
csoportja nagy érdeklődéssel hallgatták a droggal
kapcsolatos hiteles információkat. A hagyományokhoz hűen az előadás után „a drogmentes kapitányok” esküt tettek arra, hogy jó példával járnak
társaik előtt, drogmentes életet fognak élni.
Előadás az agressziókezelésről

Gyermek-és ifjúságvédelem

Közlekedésbiztonsági nap

Humán munkaközösség versenyei

A felső tagozaton február 16-án megrendezett szövegértési verseny feladatai nem voltak könnyűek,
mégis szép eredmények születtek.
5-6. évfolyam:
I. helyezett: Kocsis Geonina 6.a, Ungor Anett 6. c
II. helyezett: Péter Debóra 6.a
III. helyezett: Sebestyén Dániel 6. b
7-8. évfolyam:
I. helyezett: Cseh Dorina 7.a, Pickermann Gréta 8. b
II. helyezett: Csábi Gábor 7.a, Zeleni Gergő 8.c
III. helyezett: Mezei Kristóf 7.a
Egész évben zajlott a kötelező olvasmányokhoz
kapcsolódó feladatmegoldó verseny. A nyerteseket
könyvjutalomban részesítettük.
5. évfolyam:
I. helyezett: Kovács Eliz 5.b
6. évfolyam:
A II. Izsáki Kolon Távlovas és Távhajtó Kupát
a II. Izsáki Futó, Főző és
Lovas Majális keretében
rendezték meg május 21én, szombaton. Izsák a
lovassportok egyik hazai
bölcsője, ahol már fogathajtásban Európa-bajnokságot és világbajnokságot
is rendeztek. Ezen a májusi
versenyen a távlovasok
és a távhajtók állhattak
rajthoz, előbbiek 20 és 40
kilométeres távon.
Izsákon a ló a történelmi
kezdetek óta ismeretes,
előbb munkaeszközként
munkálkodott együtt ló
és ember. Az 1055-től lakott településként számon
tartott Izsákot már a Tihanyi-apátság részeként
említi az apátsági alapító
okirat is, s már az írásos
emlékek szerint ebben az
időben is volt lótartás a

A Kiskőrösi
Rendőrkapitányság,
v a l a m i n t
a Délalföldi
Közlekedési Központ Zrt. együttműködésének
köszönhetően iskolánkból két második- és egy
első osztály vehetett részt közlekedésbiztonsági
bemutatón. A gyermekeket egy speciálisan erre a

Az oktatás-nevelés elméleti és gyakorlati szakemberei itthon és külföldön is egyre többet foglalkoznak azzal, mit lehetne tenni annak érdekében,
hogy az agresszív jelenségeket az iskolában elkerülhessük. 2016. április 29.-én a Kecskeméti Rendőrkapitányság pszichológusát láthattuk vendégül.
A felső tagozat számára tájékoztatást nyújtott az
agressziókezelési technikákról, az agresszív viselkedés okairól. Diákjaink a témával kapcsolatos
kérdéseket tehettek fel, melyre azonnali válaszokat
kaptak. Szóba kerültek a zaklatás, testi sértés,
fenyegetés stb. büntetőjogi következményei, megvalósulásának esetei. Ezúton szeretnék köszönetet
mondani iskolarendőrünknek, Pozsgainé Avramucz
Erzsébetnek, Tóth Imre alezredes úrnak, valamint
a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak e program
megvalósulásáért.

Kolon Távlovas és Távhajtó Kupa
településen. Izsákon az
ökör nem volt jellemző a
földművelésben, helyette
lóval dolgoztak egészen az
1960-as évekig.
A lovassportok 1980 körül
találtak otthonra Izsákon,
ezek után alakították ki
nemcsak hazánk, hanem
Európa és a világ egyik legszebb fogathajtó pályáját,
mely az idei évben is rangos versenyhelyszín lesz
a sportágban. A két évtizeddel ezelőtt életre hívott
versenyek alapjai Bárdos
György fogathajtó világbajnok és dr. Várady Jenő nevéhez főződnek, akik a régi
vásártéren alakították ki
az első akadályokat. Majd
a település jelenlegi polgármesterének, Mondok
Józsefnek a munkája volt
nélkülözhetetlen ahhoz,

hogy a lovassportok egyik
bázisává fejlődjön az izsáki
versenyhelyszín.
Távlovasoknak és a távhajtók is évtized óta visszatérő helyszín Izsák,
Horváth László és családja
a Kostka telepükön adtak
versenyközponthelyszínt
és Izsák - Ágasegyháza
- Orgovány térségében

minden évben évadnyitó
és évzáró verseny helyszín volt. Két évvel ezelőtt Bányai Béla akkor
még szakági elnökként
Mondok Józseffel Izsák
város polgármesterével a
Magyar Lovas Szövetség
alelnökével új terepet és
új vonalvezetésű pályát
néztek ki a Kolon-tó kör-

zetében, mely elismerést
váltott ki az elmúlt évben
a távlovasok és távhajtók
körében. Magát a távlovas
és távhajtó versenyt az
izsáki futó, főző, majális
hagyományteremtő rendezvény keretében írták
ki és osztatlan közönség és
szakmai sikert aratott. Két
év két sikeres rendezvény
tapasztalata alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy
folytatásra van ítélve e
nemes kezdeményezés összegzett Mondok József.
Bányai Béla, aki nemcsak
szervezett pályát épített,
hanem maga is bakra ült
- így vélekedett - szerintem jó felkészülés volt ez
a verseny mindazok számára, akik itt voltak a IV.
Nemzetközi Solti Távlovas
és Távhajtó versenyre és ez

a közös rendezvény jó propagandája volt a futásnak,
a lovassportnak és a hagyomány teremtő majális
rendezvénynek Izsákon.
Eredmények:
Távhajtás – 40 km
1. Hans-Peter Kulier
2. Bányai Béla
3. Takács Viktor
4. Molnár Lajos
5. Németh Ferenc
Távlovaglás – 20 km
1. Hajdú László
2. Sarok Nikolett
3. Tóth Martina Zsanett
4. Bodor Ádám
5. Tatarek Tibor
Távlovaglás – 40 km
1. Szösz Letícia
2. Pék László
3. Bogyó Borbála
4. Kovács Dávid
5. Gosztolay Zsanett
Baranyai Antal
a fogathajtósport
krónikása
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Búcsú Kathi Imre honvéd alezredestől
81 éves korában elhunyt Kathi Imre alezredes az uzovicsi
laktanya egykori parancsnoka, aki 1983-tól hat éven át látta el az izsáki 7. sz Lőszerraktár parancsnoki tisztét. Itteni
szolgálata során nemcsak az Uzovicsra bevonult sorkatonák,
hanem Izsák lakossága is megismerhette, hiszen aktív szereplője volt a helyi közéletnek. Barátságos személyisége alapján
sokan megkedvelték, így nemcsak egykori katonái, hanem sok
civil is kegyelettel őrzi meg emlékét. Hajdúsámsonban katonai
tiszteletadás mellett helyzeték örök nyugalomra. Lapunkban,
a ravatala mellett elhangzott emlékezésből idézve búcsúzunk
Kathi Imre alezredestől, az egykori izsáki laktanyaparancsnoktól.
„Most, amikor nemzeti himnuszunk szép dallamai elhalkultak,
meghajtott fővel, méltósággal
és kegyelettel vesszük körül a
ravatalt. A gyász fájdalma, a
szomorú kötelesség hívott össze
bennünket. Búcsúzni, emlékezni
jöttünk! Ebben az órában megtört
szívű felesége, gyermekei, felnőtt
unokái és dédunokái búcsúznak
a szeretett férjtől, apától, kedves
nagypapától, dédnagypapától.
De eljöttek a rokonok, baráti
családok, egykori munkatársak,
ismerősök, szomszédok és mi
katonák is, hogy méltó módon,
katonai tiszteletadással vegyünk
végső búcsút Kathi Imre nyugállományú alezredestől, az izsáki
lőszerbázis egykori parancsnokától, akit életének 81. esztendejét
betöltve ragadott el a halál.
Elment körünkből a családfő,
aki mindig felelősséggel gondoskodott szeretteiről, az egykori
hivatásos katona, aki maradéktalanul teljesítette kötelességeit,
az a nagyszerű ember, aki munkájával és személyiségével elismerést, tekintélyt és megbecsülést
szerzett önmagának, ugyanakkor
boldog és szép életet teremtett
családjának. A koszorúkkal,
virágokkal, katonai jelképekkel
díszített ravatal mellett a gyász
keserűsége, az emberi tehetetlenség, a halál iránti alázat érzései
vesznek körül bennünket. Testének urnába zárt hamvai még
itt vannak nekünk. Jellegzetes

alakját, tekintetét még őrzi az
emlékezet, de határozott, mégis
barátságos kézfogásának erejét
már nem érezhetjük, szemének
derűs csillogó fényét már soha
többé nem láthatjuk. Elhagyta
mindazokat, akik szerették és
tisztelték, akik most szívükbe zárt
fájdalommal, nagy szomorúsággal gyászolják őt.
Kathi Imre 1934. november 4-én
született Hajdúböszörményben,
földműveléssel, gazdálkodással
foglalkozó szülei egyetlen gyermekeként. Megértő, békés családja
körében, szülei gondoskodó és
féltő szeretete mellett nevelkedett. Tőlük az egyszerű emberek
szerénységét, szorgalmát és munkabírását örökölte. Csendes, nyugodt alaptermészetű, a technikai
dolgok iránt érdeklődő, tisztelettudó gyerek volt. Szülei mindent
megtettek, hogy jó körülmények
között éljen és tanulhasson.
Gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte, de közben
1951-ben az MRSZ keretében a
repülőgép szerelői szakmával
is megismerkedett. 1952-ben
döntött a haza fegyveres szolgálata mellett. Budapesten a Gábor
Áron Tüzértiszti Iskolát elvégezte,
1954-től lett a hadsereg hivatásos
katonája. Hadnagyi rendfokozattal kezdte, majd Izsákon töltött be
egyre nagyobb felelősséggel járó
beosztásokat. Közben szorgalmasan tanult. Polgári és katonai
intézményekben szerzett egyre

nagyobb műveltséget és szakmai
tudást. Szerette a hivatását,
amelyet a katonai szolgálat iránti
elkötelezettséggel, nagy tapasztalattal, magas szintű hivatástudattal, a parancsnoki munkában
tanúsított felelősséggel látott el. A
Magyar Honvédség megbecsült
főtisztjeként 1989-ben, 35 év hivatásos szolgálatban eltöltött idő
után, alezredesi rendfokozatot
elérve nyugdíjazták. A katonai
szolgálat fontos és szép időszaka
volt az életének, amelyet mindig igyekezett lelkiismeretesen,
tisztességgel, emberséggel és
becsületesen teljesíteni. Életének
másik oldalát a család, a hozzátartozóiért való gondoskodás és
ragaszkodó szeretet töltötte ki.
Január 25-én emberi méltósággal, csendes és türelmes elfogadással távozott ebből a földi
világból. 81 küzdelmes és tartalmas esztendő minden örömét,
szépségét és nehézségeit lezárta
a halál, de hátrahagyta élete
értelmét, a követendő példát, a
munkája, hivatása és a családja
iránti elkötelezettségét, dolgos
tisztességét, emberségét és szeretetét. Hozzátartozói, felesége,
gyermekei, unokái, dédunokái
szívükbe zárják az ő emlékét és
szeretetét. Ez fogja az ő alakját
és személyiségét halhatatlanná
tenni.”

Pályázati felhívás
A Készenléti Rendőrség parancsnoka pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség állományába, őr- járőrtárs munkakör betöltésére. A pályázatra azok jelentkezését várjuk, akik a 18. életévüket betöltötték,
cselekvőképesek, állandó belföldi lakóhellyel, illetve legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségi) rendelkeznek, továbbá magyar állampolgárok. A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok: A
jogszabályok és normatív szabályozók meghatározott keretek között járőri, közrendvédelmi feladatok
ellátása, csapaterőt igénylő feladatok ellátása, a rendőri szakképzettség megszerzéséhez szükséges, a
szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeiben meghatározott szakmai és gyakorlati ismeretek elsajátítása.
A pályázat feltétele: egészségügyi alkalmasság, fizikai alkalmasság, pszichikai alkalmasság, kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati
viszony alatti ellenőrzéséhez, büntetlen előélet, határozott, magabiztos fellépés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- gépjárművezetői engedély megléte, harcművészeti jártasság, nem rendvédelmi szervnél fennálló
munkaviszony(ok), angol, német, francia, arab, orosz, kínai nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga.
A felvételi eljárás a Készenléti Rendőrség székhelyén kerül végrehajtásra (Budapest, Kerepesi út
47-49.)
Figyelem!
A hivatásos állományba vételt megelőzően rendészeti iskolai végzettség (őr-járőrtárs részszakképesítés)
megszerzése szükséges. A képzés időtartamára (5 hónap) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1.
törvény alapján munkaviszony létesítésére kerül sor.
Pályázati dokumentumok:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes önéletrajzát, érettségi bizonyítványának szkennelt
változatát (mely ne legyen nagyobb 1 Mb-nál), valamint elérhetőségeit (lakcím, e-mail cím, telefonszám).
A pályázatot elektronikus úton, a Készenléti Rendőrség elektronikus levelezési címére felvetel@
kr.police.hu kell megküldeni.
A munkakörre, illetve a felvételi eljárásra vonatkozó részletes felvilágosítást Kismándor József r.
tzls. és Balla Krisztina ad – hivatali munkaidőben a 06/1/373-7118-as városi, valamint a 23-220-as BM
telefonszámon. Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatban felmerülő kérdéseket az orvosi@kr.police.
hu e-mail címre lehet megküldeni.
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Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetője, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

. oldal

Koronázási évfordulók
Izsák mezővárosi rangot kapott 1816. június 28-án. Reviczky József birtokos beadványa hitelesíti ezt (lásd Királyi
könyvek és a Magyar Nemzeti
Levéltár vonatkozó adatai). Ekkor Magyarország a Habsburg
Birodalom része. Az uralkodó I.
Ferenc (1792-1835) aki, Mária
Terézia, II. József és II. Lipót
után lépett trónra 1792-ben.
I. Ferencet német-római császárrá koronázták Frankfurtban. A magyar rendek képviseletében gróf Széki Teleky József
koronaőri minőségében, Mátyási József a gróf titkáraként
volt jelen. A költő, utazásaikról,
a koronázási ceremónián készített jegyzeteiből „Frankfurti
utazás” címen emlékezett meg
versben. Prága és Buda, ahol
cseh, illetve magyar királlyá
avatták a Habsburg uralkodót.
Régi hagyomány a magyar
történelemben, a beavatás,
a Szent Korona működése,
hatása. Kezdetben a helyszínt
Székesfehérvárban határozták
meg eleink. Feltétel volt az esztergomi érsek és a regnáló koronaőr jelenléte. Sokan biztosan
többet foglakoztak a Magyar
Szent Korona történetével, hatásával, eredetével, javításával,
stb. Megpróbálok a tényeknél
maradni és a kitűzött célhoz
eljutni, vagyis napjainkig.
1613-ban Ráday Péter református főúr, az akkori koronaőr
teljes részletességgel leírta amit
látott. Ezek szerint a Szűzanya zománcképe volt a korona
hátulján, ami a sok vándorlás
után eltűnt. Azon a helyen
ma Dukász Mihály ábrázolása
van. Magam szerencsésnek
mondhatom, amikor az 1980-as
években Budapesten a Nemzeti
Múzeumban állították ki a koronázási ékszereket (korona,
palást, jogar, országalma). Ez
a kézműves remekmű (bizony
elképzelhetők utólagos beillesztések) a beavatkozás nyomait
viseli. Olyan, mintha egy gyűrűbe nagyobb követ tesznek
be. Minden királyunk nem is
tartotta fontosnak, még a rendi
társadalmak idején sem koronáztatta meg magát mindegyik.
Sajnos, napjainkban hallottam,
ilyen hosszú idő után, most
kívánják a latin nyelvű Ráday
írást lefordítani. Kíváncsian
várjuk a hiteles leírást!
Ferenc József 1848-ban, fiatalon került trónra, a nagy hatalmú és jól szervező édesanyja,
Zsófia szervezkedése alapján.
A magyar szabadságharc alapjaiban kezdte megrendíteni
a Habsburgok hatalmát, de a
túlerő győzedelmeskedett. Iskolai tanulmányainkból még a
torzítások, a szocialista történelemhamisítás mellett is, milyen
mérhetetlen példát statuáló
lehetett Haynau rémuralma, a
Bach korszak. A sors mégis kegyes volt hozzánk akkor, amikor
Erzsébetet választotta feleségül

a császár. Erzsébet császárné
érdekes személyiségét többféle módon megismerhettük.
Nekem kedves emlékem (idős
unokatestvéremtől hallottam),
hogy nagyapánk, Ficsor Ferenc
Bécsben volt katona. „Ferenc
József katonája vagyok” – harsogta később a katonadal. Kiskunfélegyházán lakott a család,
innen jutott el a bevonulási
parancsot teljesíteni. Látta az
uralkodó párt, hiszen belső
szolgálaton „burgwarten” volt.
Nem maradt tovább szolgálatban: „inkább öszöm otthon a
fekete könyeret, mint Bécsben
a császárszömlét” - mondta.
Ezután kerültek ide az izsáki
határba, „Csirába”.
Kecskemétről került a császárnéhoz 1864-ben Ferenczy
Ida középnemes családból felolvasónak. Máig őrzi emlékét
egyesület és fáradoznak a titkok
megfejtésén. Erzsébet tudvalévően a magyarokhoz erősen
kötődött.
1867. június 8. Koronázási
szertartás. Mondhatjuk nagy
bátorsággal, hogy ezt az időt
szintén sokan megörökítették.
Erzsébet császárnénk ekkor
díszmagyart öltött, ezzel tisztelte meg magyar barátait. Jó
császárnénk volt. (Bátorkodom
megjegyezni, egyes kutatók
szerint Árpádházi Szent Erzsébet (Thüringiai őrgrófné),
majd Rákóczi Ferenc nagyságos
fejedelmünk felesége a Hessentartománybeli Sarolton át jön a
leszármazás Erzsébetig!)
Az 1867. évi kiegyezés, a dualizmus korában Bécs és Budapest
volt a Monarchia központja. Egy
óriási térképen láttam ezt szemléletesen, talán a körülöttünk
lévő nemzeteknek a szemében
szálka lehetett ez az állapot.
Európa-szerte megélénkültek a polgári változást igénylő
mozgalmak, így a Monarchia
elleni tettek. A világ geopolitikai
változásokat remél. A politikai
küzdelmek erősödnek.
Mayerling: A Monarchia reménysége Rudolf, rejtélyes
körülmények között meghal
(1888 Vetsera Mária).
Genf: Erzsébet császárné elleni merénylet (1888). Az idős
uralkodó rokonságából FerencFerdinánd a jelölt.
Szarajevó: 1914. június 28. ,
a trónörökös pár halála, az I
világháború kitörése. Ebben a
háborúban sok izsáki vett részt,
280 férfi hősi halottunk volt..
Bécs: 1916 meghal Ferenc József császár. IV. Károly koronázása 1916. december, Egy kicsit
bő volt az új király fejére a korona. Ezt az ellentmondásokkal
teli korszakot sok olvasó jobban
ismeri családi elbeszélésekből,
olvasmányokból. Az utolsó trónörökös Habsburg Ottó, a közelmúltban hunyt el. Javaslom a
korral és a koronával foglalkozó
művek tanulmányozását.
Mesznéder Klára
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Hihetetlen...

Két hete volt a terület feltisztítva, most így néz ki távolról,
s közelebbről

...vagy inkább már jellemző?
Nevezetesen az, hogy míg a
városért a környezetért felelősséget érzők időt, fáradtságot nem kímélve – nem ritkán
undorukat leküzdve – összegyűjtik a mindenhol igen
komoly mennyiségben szétdobált szemetet, addig vannak,
akik nyilván hülyének nézve a
fáradozókat, gond nélkül újra
teli hordják a megtisztított
területeket. Így történt ez
most is. A Vadasban egy volt
tanya helyéről óriási mennyiségű odahordott szemetet
gyűjtöttek fel alig egy hónapja
az önkéntesek. Két héttel
később már újra kezdhették
volna, mivel valaki tizenhét
zsáknyi szeméttel csúfította
el ismét az általuk gondosan
megtisztított területet. Törött
ablaküveg, autó szélvédő, sörös, tejfölös és tejes dobozok
befőttes üvegek, nyesedék, s
még sok egyéb hulladék éktelenkedik újra az egyébként
nagyon szép természeti környezetben. Vajon mi munkál
az olyan ember fejében, aki
ilyet csinál? Ha már maga
nem is tesz érte, legalább
megbecsülné mások azon
törekvését, hogy normális,
emberhez méltó környezetben

éljünk? Jót röhög, hogy a sok
hülye majd ismét elhordja a
mocskát? Ő meg majd újra és
újra gondoskodik arról, hogy
mindig legyen munkájuk?
Sajnos az ilyenek nemcsak
magukról állítanak ki nagyon szomorú bizonyítványt,
hanem a településről is. Mert
aki hozzánk érkezve szeméthalmokba ütközik, Izsákról
alkot véleményt. Nem tűnődik azon, hogy néhány végtelenül igénytelen, mások iránt,
s a környezet iránt érzéketlen
személy „önmegvalósítása”
mindaz amit lát.
Vajon mi vehetné rá az ilyen
embereket, hogy másként
cselekedjenek? A jó példa
úgy tűnik semmit sem jelent
számukra. Pedig van mire
figyelni, hiszen évente kétháromszor zajlik Izsákon
szemétszedés saját, helyi kezdeményezésre, s az országos
akciókhoz is kapcsolódva.
Legutóbb a „Teszedd” keretében a Kolontó Polgárőr
Egyesület tagjai gyűjtötték a
szemetet. Sajnos úgy tűnik,
ezek a kezdeményezések állnak vesztésre, mert a szemetelők nem adják fel. Kitartóan
szórják a szemetet kicsiben és
nagyban.
-tetézi-

Izsáki „citromültetvény”
Mezei Ilona Árpád
utcai portájának
üvegházában kisebb ültetvénynek
is beillő citromfaállományt láthat
az odalátogató.
Mint fotónkon is
látszik, a nagyon
szép fákon fürtökben lóg a termés,
némelyik közülük
kisebb sárgadinnye méretűre is
megnőtt. Ilona,
aki virágkertész, a
sok gyönyörű virág
mellett szívesen
foglakozik a citrusfélékkel is, így
a citromok mellett
mandarin és narancsfája is van.
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A Kolon-tavi gémtelep és felmérése
Izsák felett is gyakran figyelhetünk meg átrepülő gémeket, melyek főleg a fehér színezetű nagy
kócsagok és a szürkés színű
szürke gémek egyedei lehetnek.
Ilyenkor, a Kolon-tó nádasában
költő madarakat láthatjuk, akik
májusban-júniusban a fiókáik
számára visznek táplálékot.
Az 1920-as évek lecsapolásai
előtt nagy gémtelepek lehettek
a Kolon-tavon. A lecsapolások
időszaka után a nádas csak az
1970-es évek közepére alakult
vissza olyan állapotúvá, hogy
alkalmassá vált a gémek költésére. A Kiskunsági Nemzeti Park
1975-ben alakult meg, és a Kolon-tavat ekkor védett területté
nyilvánították. Az akkori gémtelepen nagy kócsag, bakcsó és
kanalasgém költött, azóta egyre
több gémfaj fészkel a tavon. Jelenleg az összes hazánkban költő gémféle költ. A zárt nádasban

A sárkányrepülõ, melyet a gémtelep lerepülésére használhattunk

jelent meg a kis kárókatona.
Bár nem gémféle, de a gémtelepen található kiszáradt fák és
fűzbokrok megfelelő költőhelyül
szolgálnak számára. Első évben
közel 20 pár költött a következő
két évben pedig duplájára nőtt a
fészkek száma.
A nagy kócsag, a gémtelepen

A bölömbika nem a gémtelepen, hanem elszórtan költ a
nádasban. Poligám faj, tehát egy
hímhez több tojó is tartozik. A
Kolon-tavon 10-15 éneklő hím
revírjét ismerjük.
A törpegém rendszeres fészkelő
fajunk, amely elszórtan költ a
nádasban. Kis termete és rejtett

Nagy kócsag fészkek

nagy kiterjedésű telepen költ
a nagy kócsag. A bokrosokkal
tarkított részeken fészkel nagy
kócsag, kis kócsag, kanalasgém,
bakcsó, szürke gém, üstökösgém
és kis kárókatona is. A vörös
gém, a bölömbika és a törpegém
elszórtan fészkel a nádasban. A
fészektelep helye körülbelül 3-4
évente változik, de mindig az
Alsó-Matyói töltéstől északra
marad. A Kolon-tavon mindig
is vegyes gémtelepek alakultak
ki. Az összegyűjtött adatok
alapján az elmúlt kicsivel több,
mint száz évben a bakcsó és a
nagy kócsag adta az itt kialakult
telepek legnagyobb százalékát.
A nemzeti park megalakulása
idejében 25-30 párban volt jelen
a nagy kócsag, a kis kócsag, a
szürke gém és az üstökösgém,
míg a bakcsó 140 páros állománya költött. Az elmúlt években
a telep összetétele megváltozott,
a nagy kócsag és kis kócsag
fészkek száma háromszorosára
nőtt, míg a bakcsók fészkeinek száma háromnegyedére
csökkent. 2013-ban új költőfaj

legnagyobb számban költő faj.
Állománya 100-250 pár között
változik. Az idei év felmérése
alapján 131 fészkelő pár költ a
telepen. A szürke gém fészkeit
a telep fáira, fűzbokraira rakja.
Állománya 20-40 pár között
változik, az idei évben körülbelül
32 pár költ. Kanalasgémről első
fészkelési adatunk 1911-ből
származik, amikor is 100 pár
költött a nádasban. A gémtelepen állandóan 10-20 párban
költő faj, az utóbbi években fészkeinek száma nagyon lecsökkent. Az idei felmérés szerint
13 pár költ. A kis kárókatona
állománya növekvő, 2015-ben
32 pár, míg az idei évben már 45
pár. A kis kócsag 30-40 párban,
az üstökösgém kis számban
fészkel a gémtelepen, állománya
10-15 pár lehet. A bakcsó nagy
számban fészkel a gémtelepen,
fészkeit a fűzbokrokra rakja,
állománya 50-100 pár.
A vörös gém kis számban fészkel a gémtelepen és elszórva
a nádasban, állománya 10-15
pár.

életmódja miatt állományának
felmérése nehéz.
A Kolon-tó nádasában fészkelő
gémfélék és a kis kárókatona is
védett faj. A szürke gémen kívül
mindegyik faj fokozottan védett
és Natura 2000-es jelölőfaj is.
A sűrű nádasban költő gémek
fészkeinek felmérésére a legalkalmasabb módszer, ha föléjük
repülünk, és fentről fényképeket
készítünk a telepről. Főleg a fehér színezetű gémek leszámolására alkalmas igazán a módszer,
hiszen színük és fészkeik alakja
jól látható a nádasban. A bokrokon, több szinten is fészket
rakó, sötétebb színű madarak,
mint a bakcsó, kis kormorán
vagy szürke gém esetében nehéz
a pontos fészekszám megállapítása, így erős becsléssel dolgozunk. Az ilyen jellegű repülésre
a legalkalmasabb repülő eszköz
a sárkányrepülő. A felmérésben segítségünkre voltak az
Izsáki Repülő Egyesület tagjai,
akiknek ezúton is köszönjük
munkájukat.
Morvai Edina
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Világmárkák Izsákról

Frankó Jánosné ügyvezető igazgató és Frankó Barnabás gazdasági vezető

Valószínűleg sokan
nem is sejtik, hogy a
volt gázcseretelep helyén nemrégiben épült
elegáns üzemépületben
olyan világmárkáknak
számító ruházati termékek készülnek, amelyek
nemcsak itthon, hanem
a világ sok országában
keresettek. A Frankó
család Mille Moneta Kftjének izsáki üzeme tavaly
nyár végére készült el,
s termelése fokozatosan
növekedve mára elérte
kapacitásának teljes kihasználtságát.
- 2009-ben Fülöpszálláson indítottuk a varrodát – idézi a kezdeteket
Frankó Barnabás, a vállalkozás gazdasági vezetője. Az ottani telephely
a termelés növekedésével
egyre szűkösebbé vált, így
dönteni kellett a bővítésről, s mivel mi izsákiak
vagyunk, a jövőnket is
itt képzeljük el, ezért
Izsákon létesítettük az
új üzemet. A volt gázcseretelepet már korábban
megvettük, mely mögött
volt olyan szabad terület,
amelyet sikerült ugyancsak megvásárolnunk,
így rendelkezésre állt
a szükséges nagyságú
hely. Szerencsére a kellő
pillanatban, alkalmas
pályázati lehetőséget is
találtunk, így sikerült egy
GOP-os telephelyfejlesztési pályázatba bekapcsolódnunk, és nyernünk.
- Ha jól tudom, a fülöpszállási üzemben a
kft. sajátmárkás kabátjai
készültek.
- Alapvetően igen, de
emellett lakástextilt is
varrtunk. Tízegynéhány
főnek tudtunk ott munkát adni, azonban komoly gondot okozott a
szakképzett munkaerő
hiánya. Ezen részben
izsáki és szabadszállási
alkalmazottak felvételével, illetve saját kép-

zéssel segítettünk. Ez
utóbbit úgy oldottuk meg,
hogy 2010-ben a Kecskeméti Regionális Képző
Központtal közösen végzettséget adó varrótanfolyamot indítottunk.
2012-ig gyakorlatilag a
kabátok gyártása kötötte
le a kapacitás legnagyobb
részét, melyek készítését
még most is folytatjuk,
azonban már csak a téli
szezon kezdete előtti néhány hónapban állítjuk át
a gyártósort a saját termékekre. Az egyre növekvő
eladott kabátmennyiség
annak köszönhető, hogy
már a kezdetektől nagyon
ügyeltünk termékeink
minőségére. Filozófiánk
szerint kiváló, bárhol
megmutatható cikkekkel
szabad kizárólag piacra lépni. Minőség dolgozókban, eszközökben,
munkában, termékekben.
Soha nem kívántunk a
kínai és hasonló ruházati
dömpingtermékek alternatívája lenni. Csakis minőségben gondolkodtunk,
s gondolkodunk.
- Gondolom, ennek is
köszönhető, hogy ma már
több világmárka képviselőjének is dolgoztok. Velük
hogyan kerültetek kapcsolatba? Mert nyilván a saját
termékek jó minőségük
ellenére is csak szűkebb
körben voltak ismertek.
- Így igaz, ezeket a helyi kiskereskedőkön és
néhány nagykereskedelmi egységen keresztül
forgalmazzuk. 2012-ben
kerültünk kapcsoltba egy,
a textilipari oktatásban
működő egyetemi oktatóval, akivel együttműködve
– hogy úgy fogalmazzak
– egy magasabb minőségi
osztályba léptünk. Gyártásban és forgalmazásban
egyaránt. Általa olyan
kapcsolatokra tettünk
szert, amelyeknek köszönhetően jelenleg világszerte ismert, prémium

márkáknak dolgozunk,
mint például az Azzaro, Arrow, Kenzo, Carven, Bonton, Bonpoint,
Cristophe Lemaire, és a
Givenchy. Férfi télikabátokat, ballonkabátokat,
nadrágokat, gyermek és
lánykaruhákat készítünk.
Az alapanyagot valamint
a kellékeket a megrendelők biztosítják, mi pedig a
kiváló munkát, szakértel-

nem dolgozunk, de jó
néhány dolgozó vállalta
az átjárást, többek között
Magyarné Csík Mariann
adminisztrátorunk is,
aki a családtagok mellett
közel 7 éve végzi nagy
odafigyeléssel az irodai
munka jelentős részét.
Izsákon jelenleg húsz
fővel működünk, de szeretnénk még felvenni
hozzáértő dolgozókat.
Betanítást is vállalunk.
A jelentkezőknek mindig
kihangsúlyozzuk, hogy
csak azon munkavállalók
érdeklődését várjuk, akik
valóban dolgozni szeretnének. Biztos munkát
és jövedelmet, valamint
kulturált körülményeket
kínálunk, cserébe komoly
munkavégzést kérünk.
- Korrekt ajánlat, nyilván a már itt dolgozók
megfelelnek ennek a feltételnek.
- Elmondhatom, jó gárdánk jött össze, és ezt
nem udvariasságból mondom, tényleg ez a valóság. Örömmel vesszük
azt is, hogy egymásnak
ajánlották, ide érdemes
eljönni dolgozni. Ebből
az is következik, hogy
ők is elégedettek velünk.

Korszerű szabászati és varrógépek mellett húsz
fő állítja elő a minőségi ruházati termékeket

és varrógépeink, valamint
a vasaló állomások szintén korszerű eszközök.
Kell is a precizitás, hiszen
nem lehet, hogy például
szabásnál – ahol egyszerre kötegnyi anyag kerül
vágásra - meghúzódjon a
kelme, mert az már nem
passzolna az összeállításnál. (Egyébként mintegy
negyven-hatvan kiszabott
elemből áll össze például
egy kabát.) Éppen ezért,
ezt a hibát alapból kizáró korszerű terítőgépet
használunk. Zömében
francia, olasz és német
alapanyagokkal dolgozunk külföldi megrendelőinknek. Fontosnak tartom viszont megjegyezni,

A volt gázcseretelep mögötti területen ma a Mille Moneta Kft. korszerű
ruházati üzeme működik

met. Igen jó kapcsolataink
vannak, ugyanis a filozófiánk továbbra sem változott - nem is változhatott
ilyen partnerek mellett -,
kényesen ügyelünk a minőségre. Természetesen
a pontosságra is, vagyis
amit vállaltunk, az úgy
és akkorra legyen meg,
ami a megállapodásban
szerepelt. Ezek nélkül
nem maradhatnánk versenyben. Sőt mostanra
eljutottunk odáig, hogy
ha rendelkezésre állna
további dolgozói létszám,
még nagyobb volumenben termelhetnénk. Ennek sajnos a szakképzett
munkaerő hiánya szab
határt egyelőre.
- Ha már a munkaerőt
említjük, most hányan
dolgoznak az izsáki üzemben, s a fülöpszállási részleg is működik-e még?
- Fülöpszálláson már

Szabászaink, varrónőink
és a vasaló munkatársak kiváló teljesítményt
nyújtanak. Kalmár Roland technológiai vezető
nagy hozzáértéssel fogja
össze, irányítja a gyártási
folyamatot, ellenőrzi a
minőséget. Ő kezeli azt
a szoftvert is, amellyel a
szabásmintákat, az úgynevezett terítékrajzokat
készítjük. Kellőképpen
pontos, és gazdaságos az
említett program, igen
kevés hulladékot hagy a
szabás során. A szabász-,

hogy a saját márkánkat
kizárólag magyar, vagy
itthon kapható alapanyagokból készítjük.
- A márkanevek alapján
zömében francia, s részben
olasz termékek gyártásában közreműködtök,
hol kerülnek értékesítésre
ezek? Vagyis hol járhatnak Izsákon készült ruhákban az emberek?
- A gyártató országokon kívül az Egyesült
Államokban, Angliában,
Izraelben, Dubaiban és
Japánban.

- Tudhatóan családi vállalkozás a tiétek. Hogyan
vesznek részt a családtagok a munkában?
- Édesanyám az ügyvezető igazgató, édesapám
a technikai feltételek biztosításában és működtetésben vesz részt, magam
a gazdasági, szervezési
munkákban közreműködöm. A testvéremmel
kiegészülve mi vagyunk
a tulajdonosok is. Feleségem, Petra, francia nyelvtudását és rajzkészségét
kamatoztatja a vállalkozásban.
- Komoly hívei vagytok a
megújuló energia felhasználásának. Nyilván ennek
jegyében láthatunk napelemeket az üzem tetején.
- Pontosan! A gépek
áramszükségletének 5060 százalékát termelik
meg a napelemek, ez komoly költségmegtakarítást jelent, hogy a környezetvédelmi előnyöket
ne is említsem.
- Igazi lelkesedés volt
érezhető abban, ahogy
az üzemet megmutattad,
illetve beszéltél a vállalkozásról, s arról, amit
elértetek. Ebből azt is gondolhatjuk, hogy a rendszerváltás nyomán eltűnt
egykor méltán elismert
és híres hazai textil- és
ruhaipar felélesztésének
elkötelezett részesei kívántok lenni?
- Nyilván, jelenlegi méreteinknél fogva mi magunk egyelőre szerényen
gondolhatunk ilyesmit, de
ha egy kicsivel is hozzájárulhatunk ehhez, s megismerve bennünket valakinek ilyesmi jut eszébe,
az nagy öröm számunkra.
Bizakodva tekintünk a jövőbe, és azon dolgozunk,
hogy vállalkozásunk jelenlegi pozícióját tovább
erősítsük.
-tetézi-

Kiadó
üzlethelyiség
a főutcán!
Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben (volt virágbolt).
40 négyzetméter + raktár + mosdó + udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik
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ÜGYELETEK

A háziorvosok ügyeleti elérhetősége
Hétfő: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Kedd: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes
Szerda: 12-16 óráig Dr. Bíró Sándor
Csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Péntek: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor
Tel.: 06-20-962-4594
A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől – csütörtökig: 16 órától
Pénteken: 13 órától
Szombat-vasárnap: 0-24 óráig
Az ügyeleti irányítás KUNSZENTMIKLÓSRÓL történik.
Telefon: 76/351-222
Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

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

Május 31. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről
Június 1. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Közvetítés a képviselő-testület üléséről – felvételről
Június 2. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: „Lehullott a rózsalevél” I.
nótaműsor
Június 8. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: „Lehullott a rózsalevél” II.
nótaműsor
Június 9. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Pünkösdi keresztszentelés
és emlékezés
Június 15. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:25: Pünkösdi keresztszentelés
és emlékezés (ism.)
Június 16. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Elsőáldozás 2016.
20: 40: Megyei Krónika (ism.)
Június 22. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Izsáki majálisok 2016.
Június 23. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Izsáki majálisok 2016.
(ism.)
20:50: Elsőáldozás 2016. (ism.)

APRÓHIRDETÉSEK
Bálás ruha és cipő vásárt tartunk
június 10.-én pénteken 8-11-óráig az
izsáki művelődési házban. Nagy választékkal, alacsony árakkal várjuk
vásárlóinkat.
Izsákon 3 szobás ház eladó!
Irányár: 8 millió forint. Telefon:
20/498-0431
Izsák, Kecskeméti u. 8/a szám
alatt, első emeleten 62 m2, 2 és
fél szobás lakás eladó. Irányár:
8.500.000 Ft. Telefon: 30/213-6795

CSOK támogatású házak építését,
valamint teljes körű ügyintézését
vállaljuk!
Bővebb információ:
a 30/7828-663-as telefonszámon
kérhető.
Úszásoktatás kicsiknek
és nagyoknak
Orgoványon
az Élet-Forrás Egészségmegőrző Központban.
Érdeklődni a 30/308-4211-es
telefonszámon lehet.

Kisgyermekes nagycsaládnak keresünk felajánlásokból automata mosógépet, szőnyegeket, 2-3
éves kislányokra és 10 éves kisfiúra ruhaneműt,
játékokat, mesekönyveket. Felajánlást személyesen, vagy telefonon fogadunk (76/ 568-079).
Izsák Város Gyermekjólétiés Családsegítő Szolgálata

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Csókás Szabolcs (anyja neve: Papp Erzsébet Anikó),
Klaudia (anyja neve: Sztakó Andrea), Tóth Zoltán György (anyja
neve: Dányi Diána), Táborszky Balázs Roni (anyja neve: Bognár
Regina), Bihari Sándor (anyja neve: Márton Zsuzsanna)
Házasságkötés: Sörös Péter és Szegedi Nóra, Frank Bernhard
Anton és Bíró Szilvia, Balogh János és Polgár Mirjam, Mátyási
Sándor és Tóth Nikoletta
Meghaltak: Simon László – 82 éves – Izsák, Ady E. utca 6., Rőfi
Lászlóné sz: Molnár Katalin – 77 éves – Izsák, Mátyás király utca 8.,
Böcz Imre – 82 éves – Izsák, Katona József utca 46., Szabó Sándor
– 65 éves – Izsák, Ady E. utca 15., özv. Kovács Lászlóné sz: Cserna
Ildikó – 55 éves – Izsák, Gedeon dűlő 79., Kovács József Imréné
sz: Darányi Sára – 75 éves – Izsák, Kossuth Lajos utca 92., Kovács
Jánosné sz: Csorba Julianna – 60 éves – Izsák, Gedeon dűlő 26.,
özv. Bodor Lászlóné sz: Rózsa Jolán – 91 éves – Izsák, Gorkij utca
10., Vikor Györgyné sz: Csősz Ilona – 69 éves – Izsák, Gödör utca
35., Szabó Kálmán – 88 éves – Izsák, Kossuth Lajos utca 65.
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