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Madármentés, madárvédelem

A Kolon-tavi Madárvárta
madárgyűrűzési munkája a
tavasz beköszönttével válik
intenzívvé. A munkatársak
komoly tudományos munkát
végeznek a hazánkban honos
és az itt átvonuló madarak
életmódjának megfigyelésével, dokumentálásával.
Az összegyűjtött adatok birtokában nagy segítséget tudnak nyújtani a fajok hosszú
távú megmaradásához. Az
idei első bemutatógyűrűzést
a fogathajtó pálya melletti
etetőnél végezte Németh
Ákos a Madárvárta vezetője.
Mint elmondta, a kemény
tél komoly vízválasztó volt a
madarak számára, sok egyed
nem élte túl a kemény és
hosszú hideget, de azok akik
átvészelték az időszakot jó
életkilátásokkal bírnak.

A Kolon-tó és környéke a
madármentő akciók helyszíne is évről évre, mely
munkában a Madárvárta
munkatársai is közreműködnek. Ahogyan tavaly,
idén is szabadon engedtek
a Kecskeméti Vadasparkban meggyógyított, sérülten odakerült madarakat.
Március 30-án négy fehér
gólyát engedtek vissza a

természetbe a Nagyteleki részen. Németh Ákos
ez alkalomból elmondta,
hogy a többi meggyűrűzött
egyedtől megkülönböztetendő, színes gyűrűket kaptak a gyógyult gólyák, így
távcsöves megfigyeléssel
folyamosan figyelemmel
fogják kísérni mozgásukat,
sorsukat.
Zomboryné Polyák Iréntől,
a Vadaspark igazgatójától
megtudtuk, hogy már Izrael
területén is regisztráltak
olyan gólyát, melyet ők gyógyítottak meg, s itt engedtek
szabadon.
A madármentők kérik,
amennyiben sérült, vagy
legyengült állatot talál valaki, jelezze a nemzeti park
munkatársainak, hogy segíthessenek megmenteni. -te-

Önkéntes szemétgyűjtés

Önkéntes szemétgyűjtési
akcióra gyülekeztek 2017.
március 25-én reggel a Fogathajtó pályánál a környezetükre igényes izsákiak.
Hat évvel ezelőtt, a Tegyünk Izsákért Egyesület
kezdeményezésére elindult
tavaszi nagytakarításon
az egyesület tagjain túl a
Kiskunsági Nemzeti Park

munkatársai, a Futóhomok Természetvédelmi
Egyesület aktivistái és a
helyi civil közösségek tagjai, benne sok fiatallal,
vettek részt.
A “Föld órája” (március
utolsó szombatja) akcióhoz
igazított szemétgyűjtés, a
korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Kiskun-

sági Nemzeti Park város felőli részétől a Madárvártáig, a túraútvonalak Izsákot
érintő része, a tájékozódási
futóbajnokságok megrendezésére igénybe vett terület (Vadas), valamint a
Kolon Kupa Futóverseny
külterületi útvonalának
megtisztítására irányult.
A lelkes természetvédők
mintegy másfél tonnányi szemetet gyűjtöttek
össze a leglátogatottabb
területekről. A szemételhelyezés költségeit Izsák
Város Önkormányzata
vállalta.
Jó érzés tisztának látni
környezetünket, de sajnos
felelőtlen polgártársaink
újra és újra gondoskodnak
róla, hogy legyen dolguk a
természetvédőknek!

Ára: 150 Ft

Képviselői vizit

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke,
körzetünk országgyűlési
képviselője április 8-án
félnapos látogatást tett városunkban. Programjában
megtekintette az épülő új
iskolát, kopjafát avatott az
egykori kisizsáki iskolában
tanított pedagógusok tiszteletére, majd este megtekintette az izsáki színházi
esték évadzáró előadását a
Művelődési Házban.
Lezsák Sándor hét éve
képviselője körzetünknek,
s ez idő alatt többször
járt már Izsákon, mint
elődei negyedszázad alatt

összesen. Jól fejlődő, élhető településnek tartja
városunkat, s nagy tisztelője az itt élő embereknek
és teljesítményüknek. E
véleményét nemcsak szavakban, hanem tettekben
is kifejezte már, különböző

fejlesztések, beruházások
támogatásával, pályázati
lehetőségeket feltáró információs fórumok városunkba hozatalával. De talán
nem tűnik túlzásnak, ha
a legkézzelfoghatóbb „kifejeződésnek” az új iskola építését jelöljük meg,
amely az ő támogatása
nélkül nem valósulhatott
volna meg.
Április 8-ai látogatását
az iskolaberuházás megtekintésével kezdte, itt
kérdeztem arról, milyen
érzésekkel járta körbe az
épülő létesítményt, úgy is,
mint akinek komoly köze
van ahhoz?
Folytatás a 2. oldalon.

Az első Három Határ
Teljesítménytúra

-fg-

Nótákkal emlékeztek a prímásra
Az egy éve váratlanul
elhunyt, izsáki születésű híres prímás, Látó
Imre tiszteletére rendeztek emlékestet dalos
és zenészbarátai március 18-án a Művelődési
Házban. Az emlékezést
a Kecskeméti Nótások
Baráti Körének elnöke,
Kovács János rendezte.
A műsort Országh Ilona
vezette. Kovács János,
Kovács Böske, Nagy Marika, Suba Sári, Nagy
Mária, Égető Ilonka,
Sárai Szabó László, Mészáros Piroska, Balázs
Anikó, Osvát Magda,
valamint a Jákó Vera- és
Életmű díjas előadóművész, B. Tóth Magda

dalokkal és közös emlékekkel idézték a Látó
Imrével töltött időket.
Az énekeseket a Dél-pesti Régió Cigányzenekar
kísérte Tabányi Antal
prímás vezetésével. A

család részéről Látó
Imre testvére, Mendi
Béláné mondott köszönetet a fellépőknek és a
közönségnek a méltó és
szép megemlékezésért.
-te-

Három település, három egyesülete, a Tegyünk Fülöpszállásáért
Egyesület, a Tegyünk
Izsákért Egyesület, és a
Községi Sportegyesület
Soltszentimre 2014-óta
tartó együttműködésének eredményeképp,
2017. április 8-án megrendezték az első Három
Határ Teljesítménytúrát. A túraútvonalak
kijelölése a Kiskunsági
Nemzeti Park Kolontavi Őrkerülete közreműködésével történt.
A közös rendezésű teljesítménytúrának egyik

sajátossága, hogy a leghosszabb, 50 km-es távja
érinti mindhárom települést, és igen változatos
tájakon halad. A túraútvonal csatornákkal
szabdalt síkvidéken, borókás homokbuckákon,
és turjános lápréteken
keresztül vezet, lehetőséget adva a természeti értékekben gazdag élővilág
felfedezésére. A Kolon-tó
vízparti részein található
megfigyelőpontok ritka
alkalmat kínálnak a vízi
madárvilág megfigyelésére is. Az 50 km-es mellett
két rövidebb, 25 és 15

km-es távon indulhattak
a természetjárást kedvelők. A másik sajátosság,
hogy a túrákat minden
évben mást település
rendezi. Továbbá, hogy
míg a leghosszabb táv útvonala ugyanaz marad,
a két rövidebb táv útvonala a rendező település
szerint változik. A túra
jelképévé, ami egyben az
együttműködés jelképe
is, a Homoki nőszirmot
választották, aminek
az egyik termőterülete a
három település közös határszakaszán található.
Folytatás a 2. oldalon.

IZSÁKI Hírek

. oldal

Képviselői vizit
Folytatás az 1. oldalról.
- Nagyon várom a szeptember
1-jét – mondta – hiszen a beruházó biztos ígéretét bírjuk az
augusztusi befejezésre, így az új
tanév már ebben az épületben
kezdődhet. Hiszem, hogy nagy
öröme lesz ez az izsákiaknak.
Szeptember 1-jén én itt leszek,
s Lázár János miniszter urat is
szívesen invitálom, hiszen vele
jártunk itt, amikor eldőlt, nem
iskolafelújítás, hanem új iskola
építése lesz Izsákon. Amihez az
ő hathatós segítsége kellett. Már
most látszik, hogy impozáns, a
21. századi igényeknek megfelelő színvonalú intézmény születik a városban, ennek megfelelő
felszereltséggel. Olyan iskolája
lesz az izsákiaknak, amely
biztosítja, hogy az itt tanuló
gyerekek semmivel se legyenek
hátrányosabb helyzetben, mint
mondjuk egy nagyvárosi tanuló.
Viszont az eredményes oktatónevelő munkának a modern, jól
felszerelt épület csak a tárgyi
feltétele. Igaz, nagyon fontos
feltétele, de ennél is fontosabb,
hogy milyenek az itt tanító

pedagógusok és milyenek a
szülők? Nos, Izsák ebben az
értelemben is megérdemli ezt
a beruházást, mert nagyszerű
tantestülete van, s nagyszerű
szülők vannak a háttérben.
Nélkülük én sem mertem volna
olyan magabiztosan nekivágni
ennek a beruházásnak.
Az öröm mellett egy kevéske hiányérzetem is van, nevezetesen a
tanuszoda. Addig nem nyugszom,
míg ez is meg nem valósul. Bár
az iskola körül kissé szűkös a
megmaradó szabad hely, de látok
lehetőséget annak bővítésére.
Meg lehet és meg kell oldani, mert
az uszodát csakis az iskola mellett
tudom elképzelni. Ez így praktikus és funkcióját is csak így tudja
maradéktalanul betölteni.
Lezsák Sándor Mondok József
polgármester, Lenkei Róbert
megyei képviselő, Tetézi Attila
izsáki képviselő és Kiliti Barnabás építésvezető társaságában
járta körbe az építkezést, s elismerését fejezte ki a kivitelezőknek a színvonalas és szakszerű
munkáért.
-tetézi-

Az első Három Határ
Teljesítménytúra
Folytatás az 1. oldalról.
A Teljesítménytúrázók Társasága túranaptárában is helyet kapó
első túránk főrendezője Fülöpszállás volt. A szalagozással megjelölt
túraútvonalak a fülöpszállási
Közösségi Háztól indultak, és oda
érkeztek vissza. A több mint 160
túrázó között a legfiatalabb kilenc
éves és a legidősebb 75 éves volt.
Érkezett túrázó a Vajdaságból és
Németországból is. Külön elismerést érdemel, hogy mindhárom
településről érkeztek általános
iskolás csoportok, akik pedagógusaik vezetésével nagy lelkesedéssel vágtak neki a túrának. Az
időjárás is kedvezett, a nap nagy
részében kellemes kiránduló idő
volt, csak a sík vidéken volt zavaró az időnként erős szél.
A visszajelzések alapján, a túra
szervezése és lebonyolítása jól

sikerült. Az eredményes első
rendezés tapasztalatai alapján,
az együttműködő egyesületek, a
közeljövőben az 50 km-es útvonal
állandó turista útjelzésekkel való
ellátását tervezik. (Teszik ezt
azért is, mert az előző délután
kirakott szalagok egy részét,
ismeretlenek reggelre eltávolították!)
Jövőre Izsák lesz a főrendező.
Az 50 km-es táv ugyanaz marad,
csak az Izsáki Művelődési Háztól
indul. Addig elő kell készíteni a saját, két rövidebb távú túraútvonalat is. A mostani tapasztalatokat
felhasználva, a Tegyünk Izsákért
Egyesület mindent megtesz, hogy
a három település közös erőfeszítése még eredményesebb legyen,
és minél több túrázóval sikerüljön
megismertetni természeti értékeinket.
-fg-

HIRDETMÉNY
Értesítjük Izsák város lakosságát, hogy az Önkormányzat ebben az évben ismételten megszervezi a lakossági elektronikai
– akkumulátor hulladékok gyűjtését a Fe–Group Invest Zrt.
bevonásával.
A gyűjtés időpontja: 2017. május 20. ( szombat)
A gyűjtés ideje: 9 -13 óra
A gyűjtés helyszíne: Piactér
A gyűjtés módja: A fentiekben meghatározott időben, helyen
és időtartamban közvetlenül teherautóra történik a gyűjtés,
így nem fordulhat elő olyan eset, hogy a begyűjtött hulladékot
illetéktelen személyek eltulajdonítják, szétszerelik és utána
közterületeken szétszórják. A begyűjtés térítésmentes és csak
egy alkalommal kerül megszervezésre 2017 évben.
A begyűjtésre kerülő hulladékok: Háztartási nagygépek, háztartási kisgépek, IT és távközlési berendezések, szórakoztató
elektronikai cikkek, elektromos és elektronikai barkácsgépek
(kivéve a helyhez kötöttek), játékok, szabadidős és sportfelszerelések, ellenőrző és vezérlő eszközök, világítótestek, akkumulátorok, elemek.
Kérjük éljenek a felkínált lehetőséggel és szabaduljanak meg
a felesleges energetikai és akkumulátor hulladékaiktól.

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

2017. április 24.

A közterületek elnevezéséről
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2017.(02.07.) számú határozatának 2. pontjával elrendelte, hogy hajtsam végre a
közterületek elnevezéséről és
a házszámozás szabályairól
szóló 7/2013.(VII.12.) számú
önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Ör) foglaltakat.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdése szerint: „A helyi közügyek,
valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok
különösen: 3. a közterületek, …
elnevezése.” Ezt egészíti ki a
Mötv. 14.§ (2) bekezdése, mely
szerint: „A 13.§ (1) bekezdés 3.
pontban meghatározott közterület, illetve közintézmény nem
viselheti
a) olyan személy nevét, aki
a XX. század önkényuralmi
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan
szervezet nevét, amely a XX.
századi önkényuralmi politikai
rendszerre közvetlenül utal.”
A hatályos lakcím-nyilvántartási rendszer felülvizsgálata
során megállapítható, hogy

településünkön a mai napon is
van Fürst Sándor utca, Rózsa
Ferenc utca, Ságvári Endre
utca. Nem kívánom ismertetni
nevezettek politikai munkásságát, így ezekben az esetekben a
fentiekben ismertetett jogszabályi helyek miatt szükséges
egy eljárás lefolytatása.
A hatályos Ör. 6.§ (2) bekezdése szerint:
A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti a polgármester,
a Képviselő-testület bizottsága,
a helyi önkormányzat képviselője, Izsák város közigazgatási
területén bejelentett lakcímmel
rendelkező állampolgár, Izsák
város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel,
telephellyel rendelkező jogi
személy.
A javaslatnál kérem legyenek figyelemmel Izsák város
jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés utaljon a
közterületnek a városon belüli
elhelyezkedésére és helytörténeti vonatkozásaira. Élni
lehet a személyről, tárgyról,
állatról, növényről, történelmi
eseményről, földrajzi névről
vagy fogalomról történő elnevezéssel. Élő személyről
közterületet elnevezni nem

lehet. Személyekről történő
elnevezés során törekedni kell
arra, hogy az elnevezés olyan
személynek állítson emléket,
aki a társadalmi élet bármely
területén kimagasló érdemeket
szerzett és élete, munkássága
valamely módon Izsák városhoz
kötődik.
Tisztelettel kérem a javaslattételre feljogosítottak- elsősorban az érintett utcák lakóit,
hogy éljenek javaslattal az új
utcanév vonatkozásában. Az
elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása (testületi tárgyalása) előtt 15 napra
helyben szokásos módon közzé
kell tenni. Ezt hirdetmény
formájában, a televízióban és a
honlapon történő megjelenítéssel kívánom végrehajtani.
A döntést a Képviselő-testület
fogja meghozni, de az névváltozással járó hatósági ügyintézést
(okmányiroda, rendőrkapitányság, tűzoltóság, postahivatal, a
közmű- szolgáltatók, a cégbíróság, valamint a földhivatal) a
hivatal felvállalja, koordinálja.
Kérem, hogy 2017. május 19-ig
éljenek a javaslattételi joggal.
Köszönöm segítségüket.
Tisztelettel:
Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

EBOLTÁS 2017.
Veszettség elleni kötelező eboltás Izsákon a 164/2008(XII.20.) FVM
rendelet alapján
2017. május 8. (hétfő)
7 óra régi iskola (Kisizsák)
9 óra Matyó dűlő (vegyesbolt)

oltást végzi: Dr. Zayzon Gábor
oltást végzi: Dr. Jávor Péter

2017. május 10. (szerda)
8-10 óráig vasútállomás
13.30-16.30 óráig Városháza udvara
17-19 óráig alsó kocsma

oltást végzi: Dr. Faragó Balázs
oltást végzi: Dr. Zayzon Gábor
oltást végzi: Dr. Jávor Péter

Pótoltás - 2017. május 13. (szombat)
6-9 óráig Városháza udvara
oltást végzi: Dr. Turai József
A fenti helyeken és időpontokban az oltás díja: ebenként 2.500.-Ft,
Féregtelenítés 10 testsúly kg-ként:
200.-Ft,
Kötelező új eboltási könyv ára:
500.-Ft,
Mikrochip behelyezés ára:
3.500.-Ft.
2013. január 1.-től az ebek mikrochippel való azonosíthatósága kötelező. Az azonosítatlan
ebek mikrochippelését a helyszínen elvégezzük.
1. Az eb tartója köteles bejelenteni az eb tartója által szabadon választott magán állatorvosnak,
ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott, elkóborolt vagy új tulajdonoshoz került.
2. Az új tulajdonosnak, az eb tulajdonába kerülését köteles bejelenteni az általa szabadon választott magán állatorvosnak, a kutya oltási könyvének bemutatásával.
3. Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a kutya tartójának a kötelessége, továbbá
köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen, saját költségén
beoltatni és az első oltást követően 6 hónapon belül megismételni, majd ezt követően évenként
oltatni.
4. Az ebet, amely nem részesült életkorának megfelelően az előírtak szerinti veszettség elleni
védőoltásban veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni, az ilyen ebet 14 napra hatósági
megfigyelés alá kell vonni, és mikrochippel azonosítani, a megfigyelés megszűnésével az eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával
szemben bírság szabható ki.
5. Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni a veszettség elleni védőoltás beadását ellenőrző
állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, a tulajdon átruházása esetén az új tulajdonosnak átadni, illetve a közterületen az ebre felügyelő személy az oltási könyvet tartsa magánál
az oltás érvényességének bizonyítása céljából.

Dr. Zayzon Gábor
állatorvos

IZSÁKI Hírek

2017. április 24.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

...nemcsak számomra abszurd, hogy az idei
húsvéti szertartásokra érkezőket a római
Szent Péter térre belépésükkor, biztonsági
őrök vizsgálták át. Ruházatot, táskákat,
mindent átnéztek, mert nem lehet eléggé
óvatosnak lenni. Már a szeretetet és megbocsátást hirdető
Jézus feltámadásának örömét sem élhetik át nyugalomban
a benne hívők. Nem véletlen a készültség, hiszen Virágvasárnap két egyiptomi keresztény templomban robbantottak
elvetemült terroristák. De korábban is számos merényletet
követtek el keresztények ellen szerte a világban. A legtöbbet
a Közel-Keleten. Abszurd, hogy egy keresztény templomba
való belépéskor ma már arra is gondolnia kell az embernek,
hogy akár életveszélybe is kerülhet. Annak a Jézusnak a házában, aki a keresztfán is így fohászkodott: „Atyám, bocsáss
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Gondolom, akik figyelemmel kísérik a világ eseményeit
látják, új keresztényüldözés kezdődött. Ám nemcsak a Közel-Keleti muszlim országokban, hanem itt körülöttünk is.
A migránsokkal érkezett terroristák, a már itt született, de
integrálódni egyáltalán nem hajlandó társaikkal közösen
irtják a „hitetleneket”. Gázolnak, késelnek, lőnek, robbantanak. Nem kímélve még az ártatatlan gyermekeket sem.
Nekik semmi sem drága, mert muszlim világot akarnak itt
is. S minderre jó esélyük van, hiszen láthatóan az európai
közbeszédet uralókból a minimális önvédelmi reflex is hiányzik. Őket a legszörnyűbb merényletek sora sem zökkenti ki
abból, hogy hozsannázva várják és hívják a migránsokat.
Gondolom, akik figyelemmel kísérik az eseményeket látják,
hogy azok, akiknek kötelességük lenne cselekedni, csak
állnak és bámulnak, vagy maguk is hozsannáznak. Egy-egy
merénylet után maximum álságos részvétnyilvánításra futja
képességeikből. Meg arra, hogy a magyarokat leckéztessék
azért, mert mi nem szeretnénk terrorfenyegetettségben élni,
s ezért teszünk is. Pedig inkább köszönetet mondhatnának,
hiszen mindezzel az Unió egészét is védjük. Ők azok, akik
az uniós alkotmányból büszkén hagyták ki a keresztény
gyökerekre való utalást. Pedig ez lehetne az egyetlen olyan
összetartó erő, amellyel ellenállhatna kontinensünk a muszlim gyarmatosítóknak. Igazi agyrém, hogy az ideözönlők
szigorúan összefognak, bennünket meg a „sajátjaink” is
bomlasztanak. Agyrém, de jól jellemzi azt a világot amelybe,
a számában nem túl nagy, de erőszakosságában és befolyásolási képességében igen jelentős körök, önös érdekeikért
taszítják Európát. Igen, agyrém, mert újra és újra bebizonyosodik, hogy a józanul gondolkodó többség mindig vesztésre áll
a kisszámú, ám annál agresszívebb őrültekkel szemben.
Gondolom, mindenki előtt világos, hogy idehaza is vannak
ezekből a bomlasztókból. Ők a migránsokat ide hívogatók,
a határvédelmi rendszert lebontani kívánók, a mindenből
balhét gerjesztők. Akik pillanatnyi politikai, vagy pénzügyi
érdekeik miatt bármire képesek. Áztatnak bennünket
mindenütt, még az Unióban is rendre ellenünk szavaznak,
kiszolgálva azokat a bomlasztó erőket, amelyek célja a normalitás felszámolása. Lásd Nidermüller, Újhelyi, Bokros,
Jávor, s a többiek uniós ténykedését.
Gondolom, sokan tudják, Jézus egyszer volt indulatos
életében. Amikor kiűzte a kufárokat a templomból. Vajon a
jövőnkkel kufárkodókat ki űzi ki az életünkből...

Farkas János
1925-2017
kaktuszgyűjtő,
a Sárfehér tsz.
volt gazdasági vezetője,
Izsák díszpolgára
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik osztoztak
fájdalmunkban, utolsó útjára elkísérték,
és szeretettel emlékeznek Rá.
A gyászoló család
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Izsáki színházi esték

Ágasegyházi hagyományőrzők
Két bemutató zárta az őszi-tavaszi színházi szezont Izsákon.
Március 11-én az ágasegyházi
Idős Ellátást Nyújtó Hagyományőrző Egyesület tagjai, valamint a Dóka család és barátai
zenekar adott vidám zenés, egyebek mellett a falusi pletykákat,
pletykálkodókat is karikírozó
műsort. A záró előadás április
8-án, a kecskeméti Pótszék
Társulat, Sylvia című komédiája
volt. Sylvia egy kutya, aki a főszereplő házaspár életében okoz
bonyodalmakat. Bizonyos helyzetekben kutyaként, a legtöbb
esetben viszont, mint egy fiatal
nő, a feleség vetélytársaként vi-

selkedik. E helyzetből adódnak a
komikus fordulatok. Mindezeknek a közönség nemcsak nézőként, hanem a szünetben aktív
közreműködőként is részese
lehetett, mivel a „kutyus” velük
is bolondozott kicsit a nézőtéren.
A sorozat ősztől folytatódik,
amint azt Varga István és Sörösné Boldoczki Tímea, a szervező
Tegyünk Izsákért Egyesület
elnöke, illetve titkára megígérte
az évadzáró előadáson.
-te-

Kecskeméti Pótszék Társulat

Jótékonysági est nebulókkal, nebulókért
Közel háromórás, színvonalas műsort adtak április
1-jén a Művelődési Házban
az iskola tanulói. Az „Együtt
a nebulókért” elnevezésű
programot a Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért, és
a Táncsics Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Szülői Munkaközössége szervezte, immár másodszor. Tavaly fogant meg
a gondolat néhány szülő és
pedagógus fejében, hogy egy
kettős célú programot szervezzenek. Az egyik cél, hogy
megmutassák milyen kiváló
teljesítményekre képesek
felkészítő tanáraikkal a gyerekek, a másik, hogy ebből
bevételt szerezzenek, amellyel az iskolát és a tanulókat
támogatják. A tavalyi siker
után természetes volt, hogy
idén ismét megszervezik a
jótékonysági estet, amelyen
a műsorok mellett kézműves
vásár és büfé is várta az ér-

deklődőket. Ez utóbbiak bevétele is jótékony célokat szolgál. Zenével, verssel, tánccal,
jelenetekkel szórakoztatták
a zsúfolt nézőtéren tapsoló
közönséget. Kovács Lászlóné
a szülői munkaközösség elnöke és Mezei Kristóf tanuló

ajánlotta a műsorszámokat a
nézők figyelmébe. Az elnökasszony köszönetet mondott a
fellépőknek, felkészítőiknek
és a megjelent érdeklődőknek
azért a munkáért, illetve támogatásért, mellyel a kezdeményezés mellé álltak ismét.

Három Határ Találkozó
A Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület, a Tegyünk Izsákért Egyesület és a Községi Sportegyesület Soltszentimre civil szervezetek együttműködésében megvalósuló negyedik találkozóra 2017. május 1-jén
11 órától kerül sor, a három település közös határpontján (ott ahol a Homoki nőszirom virágzik).
A találkozó helyére mindhárom településről gyalogos és/vagy kerékpártúra indul, illetve a Csonkatoronyhoz kirándulók gépkocsival is érkezhetnek.
A találkozón baráti beszélgetésre kerül sor, majd a piknik ebéd elfogyasztása után, a túrák folytatása hazafelé, (vagy a Madárvárta felé), illetve a gépkocsival érkezőknek, a Kiskunsági Nemzeti Park
munkatársaival együtt természetvédelmi tájékoztató tábla elhelyezésére kerül sor a Csonka-toronynál.
Izsákról 9 órakor gyalogtúra indul a találkozó színhelyére a sportpálya bejáratától. Azok, akik részt
kívánnak venni a természetvédelmi tájékoztató tábla avatásán, gépkocsival érkezzenek a találkozó
színhelyére 11 óráig.
Minden természetkedvelőt szívesen hívunk és várunk a találkozóra! Töltsünk együtt néhány órát
szomszédainkkal, vendégeljük meg egymást, fogyasszunk fülöpkei pogácsát, izsáki sárfehérből és
szentimrei szódából készült fröccsel!
TIEinfo
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GÓRCSŐ
Sok bajról, betegségről, életet
tönkre tevő dolgok okáról az
emberiség csak keveset tudott
míg föl nem fedezték az üveglencsék passzítása által a górcsövet
(”hosszú cső”. Mikroszkóp).
Hasznossága mellett számtalan
meglepetést is okozott, mert az
emberiség rádöbbent, mennyi
veszélyt is rejt a körülöttünk
lévő világ eddig szabad szemmel
nem látott része. Igen, minél
tökéletesebb eszközök állnak
rendelkezésünkre a környezetünket és életünket vizsgálást
segítően, annál több veszélyre,
tökéletlenségre és helyrehozandó hibára derül fény. Nem
csak a tudásvágy, de a puszta
kíváncsiság is kényszeríti az
emberiséget különböző szerkezetek megalkotására. Így
állította sorrendbe a messzelátókat, a filmfelvevőket, a lehallgató készülékeket, a lopakodó
repülőgépeket, a drónokat,
és a többféle kütyüt, amelyek
mind megfigyelésre szolgálnak.
Olyan tökélyre jutott a megfigyelés, hogy teljesen hitelét
vesztette a szólás, amely mögé
eddig megbújhatott a „rendetlenkedő”: Amiről az ember nem
tud, az nem fáj! - Bizony, ma
már mindenről mindenki tud!
Örüljünk-e ennek?
Elgondolkodtató, hogy a mindentudás szabaddá tesz-e, vagy
éppen megkötöz! Nem tesz-e
elbizakodottá, gőgössé? Nem
indít-e olyan akciókra amelyekkel – mintegy a magunk
erejével akarunk rendet tenni,
- legtöbbször mások életében?
Városunkban, de országunkban, sőt, a kontinensek között
is a többféle „akarásokat”
szemlélve eszembe jutott az
1601-ben íródott Shakespeare
színdarab, a „Vízkereszt, vagy
amit akartok”. A cselekményben kis szerepet játszik a vallási
ünnep, inkább az AKARÁS, ami
bonyodalmakat okoz. A szerző
Illyria lakosai közé helyezi az
iker testvérpárt Violát és Se-

bastiánt, akik Orsino herceg
és Olívia grófnő, valamint a
puritán Malvioli udvarmester
és az ingyenélő „bolondkirály”
Sir Toby, (Tóbiás) társaságában
azt gondolják, hogy szabadon
- cseleket és álruhákat használva,- rendezhetik életük dolgait.
Kiderül azonban, hogy Illyria
lakosai mégsem szabadok ebben az akarásukban, mert:
„Saját cselekedeteik alkotják a
gátakat, mert legtöbbjük sem
önmagát, sem másokat, sem a
világot nem ismerik”. Így, még
a középkor viszonylagos nyugalmában leszűrt és örökül hagyott
tanulság ma is érvényes: hiába a
sok megismerést segítő eszköz,
az azok által gyűjtött tapasztalok mégsem elégségesek ahhoz,
hogy nagy akarásunk magunk,
vagy mások életére nézve előbbre vivő eredményeket szüljön!
A témával való foglalkozás
városunkban időszerűvé lett,
de a tanulságot is levonva
elismerhetjük: mások éltében
való kutakodás csak sérelmeket okoz, gyűlölködést szít,
tehetetlenség dühében való
szenvedést tüzel, de megoldást
nem ad, mert minden korban
újra és újra megjelenik a velejéig romlott világ – és benne a
magunk életének gyógyíthatatlan nyomorúsága! Megoldás az
ókori görög felszólításnak való
engedelmesség:”Ismerd meg
magad!”- a lelkedben lévő kapzsiságot, kivagyiságot, irigységet, a mások életén uralkodási
vágyat… Pedig csak egyvalaki
uralhatja az egyének és közösségek életét úgy, hogy mindenkiben béke, kiegyensúlyozottság és elégedettség legyen. Ő az,
aki jónak teremtett mindent.
Ő az, aki Krisztus áldozatát és
feltámadásának erejét ajánlja
az egyedüli, igaz ismeret forrásaként.
Izsák, 2017.ápr.6.

Jobbikos tüntetés és
sajtótájékoztató Izsákon
Előre be nem jelentett tüntetést szerveztek jobbikos aktivisták és szimpatizánsok március
17-én az izsáki Városháza elé.
Hegedűs Lorántné jobbikos országgyűlési képviselő és Kollár
László, a Jobbik megyei alelnöke tartott sajtótájékoztatót az
eseményen, ahol lemondásra
szólították fel Mondok József
polgármestert a családja gazdasági társaságához kapcsolódó
vadászház építése kapcsán.
A közel harminc főnyi vidéki
tüntető, öt izsákival kiegészülve, „Költözz Mondok!” feliratú
molinóval demonstrált. Kissé
távolabb, egy hatodik izsáki
viszont „Mondok ne mondjon
le!” feliratú táblát tartott a
magasba.
Hegedűs Lorántné úgy fogalmazott, hogy Mondok József
nem téved nagyot, ha azt
gondolja, hogy a Jobbik vadászik rá. Mivel minden áron
el kívánják számoltatni az
igénybe vett uniós pályázati
pénzekről.

Az ügyben azonban ügyészségi vizsgálat zajlik, s az elszámoltatás ennek kompetenciája lesz.
Kollár László nem csupán
Mondok Józseffel kapcsolatos – elszámoltatását és
lemondását sürgető - mondanivalóját osztotta meg a
jelenlévőkkel, hanem Izsák
egészéről alkotott véleményét
is kifejtette. Olyan - szinte
élhetetlen - településként
jellemezve városunkat, ahol
nincs működő egészségügy,
oktatás és közbiztonság. Akik
ismerik a valós helyzetet, nyilván élnek a gyanúval, hogy a
szónok vagy nem tájékozódott
a helyi viszonyokról, vagy
félretájékoztatták. Mert az
egészségügy helyzetét illetően
városunkban egy gyermekorvosi, négy háziorvosi, két fogorvosi körzet működik kiváló
színvonalon, de semmiképpen
sem rosszabb szinten, mit bárhol az országban. Van gyógyszertárunk, s hamarosan új

központi rendelő kialakítása
is megkezdődik.
A helyi oktatás minőségével
kapcsolatban pedig tudható,
iskolánk olyan színvonalon
működik, hogy az ország bármely középiskolájában szívesen
látják az onnét kikerülő tanulókat. Ugyancsak az oktatási
témához kapcsolódik, hogy
éppen most épül egy nagyvárosi
szinten is kiemelkedően korszerű iskola a városban.
A helyi közbiztonság állapotát
illetően sem helytálló megállapítások hangzottak el, hiszen
statisztikai adatok bizonyítják,
hogy a bűncselekmények - korábban sem túl nagy - száma
folyamatosan csökken Izsákon
és körzetében.
A jobbikos sajtótájékoztató
nyomán készült híradások
viszont mindezek ellenkezőjéről szóltak, hamis állításokkal
rossz hírbe hozva a helyi orvosokat, ápolókat, pedagógusokat, rendőröket.
-tetézi-

Mennyei virágok

Bérces Lajos
önk. képviselő

A vers ünnepén
Micsoda születés ez? Felkavarni a mélyet,
felhozni a testtelen teljességet!
Kézírásos teljesség; útja hitnek
Lélek magyarázat élni segítsek.
Születik a szépség, de nem él meg mégse,
Mert hiányzik a lélek hullámverése.
A változások finom szerkezetén
Anyagot forgat, formát gyárt a fém;
Az anyag csak az anyagot köti meg,
A szépség személyes személytelen a tömeg.
Nem tudja befogadni a szépet,
Mert megtévesztőek a látszat képek.
Költők, a régiek is újat adtak,
Hitték mit mondtak, tán imádkoztak,
Mert imádság a vers! Lélek imája,
Vágyakozás! Örök harmóniára!
Élő szeretettel szól mindenkinek,
Kiben lélekzene szól az érti meg.
Szeretve szólni, sírva is remélni,
Ölelni a világot – segít élni!

2017. április 24.

Magyar Gyuláné

Az Izsák és Környéke Erdélyi
Magyarok Egyesülete (IKEM)
szervezésében, 2017. március
18-án, Izsákon, a református
Gyülekezeti Házban, „Mennyei
virágok” címmel a Kárpátmedencében található festett
kazettás mennyezetű templomokról tartott előadást Hegedűs Zoltán szegedi tanár.
A vetítéssel kísért előadás
során nemcsak a rejtélyesen

gyönyörű festett kazettás képekben gyönyörködhetett a
hallgatóság, hanem a témát
elkötelezetten kutató előadó
mondanivalójában is. A régi
„pingálásnak” látszó ábrázolások valójában jelképes üzeneteket tartalmaznak a hitvilágról,
a hétköznapi élet tanulságairól
és fontos életigazságokról. Ezen
üzenetek értő felfedezése fontos
eleme a lassan feledésbe merülő

kulturális hagyományainknak.
Tény, hogy sok ilyen emlékünk
elpusztult, éppen ezért fontos
lenne a megmaradtak fizikai
megőrzése és jelentéstartalmuk
közkinccsé tétele.
Az IKEM előadás-sorozat
mostani alkalmával is jelentős
hiánypótló ismeretekhez juthatott a megjelent hallgatóság.
-fg-

A fogorvosi körzetek új rendelési rendje
A rendelés helye mindkét körzet esetében a Bercsényi utcai rendelő! (T.: 374-620)
I. Körzet (Alsóvárosi Körzet). Rendel: dr. Nyíri Szabó István.
Hétfő: 8-12 óráig (8-10-ig iskolafogászat)
Kedd: 13-17 óráig.
Csütörtök: 13-17 óráig.
II. Körzet (Felsővárosi Körzet). Rendel: dr. Nemes József.
Kedd: 8-12 óráig (8-10-ig iskolafogászat)
Szerda: 14-17 óráig.
Csütörtök: 8-11 óráig.
Ügyelet hétköznap: Kecskemét, Piaristák tere 7. T.: 514-000.
Hétvégi ügyelet: Kecskemét Piaristák tere, bejárat a Luther udvar felől. T.: 514-039.
Dr. Horváth Csaba magánrendelőjének telefonszáma: 374-567.

IZSÁKI Hírek

2017. április 24.

. oldal

Vegyetek példát a fügefáról...
Tavasz van megint, gyönyörű. A nehéz tél után a természet és az ember megújulását,
a gondviselés törvényeit látjuk érvényesülni.
Április sok tennivalót, emlékezni valót hoz elénk. Őseink
tapasztalatait folytatjuk,
amikor a húsvétra készülünk.
Környezetünk és testünk,
lelkünk rendbe hozásával.
Tavaszi nagytakarítás. Nagyböjt megtartása. Kapcsolataink rendezése, stb.
Nagy bölcsesség mutatkozik
meg a böjtölés során. A régi
szokások szerint 40 napon át
képesek voltak megtartani. A
test méregtelenítése, elmélkedések, szent írások, imádkozások során bölcsességet
nyertek (és nyerünk).
Április 1. Bolondságok
napj - április bolondja.
Egyszer felmentünk ezen a
napon a toronyba, s persze
észrevette a plébános úr.
Büntetésként ötvenszer kellett leírni „engedély nélkül
gyerek nem mehet fel”. Kisiskolásként ez nagy penitencia
volt, verés járt érte otthon.
A kalendáriumot böngészve
szintén több jeles napot találunk (időhiány miatt engedtessék meg a válogatás).
Grenoblei Szent Húgó
a 11. században látva a sok
hibát, püspökségében a szomorú állapotokat, imádkozásban, vezekelésben, böjtölésben járt élen. Hirdette a
szegény és alázatos Krisztust.
A karthauziak szigorú rendjének megalapításához járult
hozzá, majd maga is közéjük
lépett.
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, tudós
és szent. Életcélja volt Isten
és Jézus hősies szeretete, a
magyar nép és egyháza aláza-

tos szolgálata. Elhunyt 1927.
április 2.
Szent Izidor püspök és egyháztanító Sevillában. Kolostorokat, iskolákat alapított. A
római birodalom összeomlása,
a népvándorlás, a világ újrarendezése volt az a korszak,
amelyben tevékenykedett.
636-ban halt meg, miután
szőrruhát öltött és nyilvános
bűnbánatot tartott.
Marosi Izidor neve fényesen ragyog az izsákiak előtt.
1956 nyarán meghalt a szeretett Máyer Lajos esperes úr.
A helyére került Izidor atya
sokat fáradozott a megfáradt,
egyháztól eltávolodott emberekért. A hívők seregének jó
pásztora volt. Alázatos, fáradságot nem ismerő, biztos kezű
ember volt. Névnapján, április
4-én Kecskeméten a plébánia falán levő emléktáblánál
imádkoztak, koszorúztak a
hívek a szentmise után.
II. Rákóczi Ferenc Nagyságos fejedelem a bujdosásban
1735. április 11-én halt meg
Rodostóban. Hűséges társa
Mikes Kelemen írja nénjéhez
címzett levelében „amitől
tartottunk hajnalra békövetkezett…” Évszázadok sem
tudták kitörölni a magyarok
emlékezetéből a nagy tiltások ellenére sem. Újratemették Kassán 1906-ban méltó,
országos megemlékezések
közepette. Izsák főutcája őrzi
emlékét.
Az Ő imádsága volt:
„Győzhetetlen én kőszálom,
/ védelmezőm és kővárom. / A
keresztyén drága áron, / Oltalmamat tőled várom!...”
Kőrösi Csoma Sándor
magyarságkutató 1842. április 11-én hunyt el. A Tibeti
szótár elkészítője. Dardzsilingban (India) levő sírján az

emlékoszlop felirata: „Egy
szegény, árva magyar, pénz
és taps nélkül, de elszánt,
kitartó hazafiságtól lelkesítve.
Bölcsőjét kereste a magyarnak és végre összeroskadt
fáradalmai alatt.” Széchenyi
István ezeket a sorokat Döblingben írta Kőrösi Csomáról.
Szülőföldjén a Székelyföldön
Kőrösi Csoma Emléknapokkal tisztelegnek (Kovászna,
Csomakőrös) előtte.
A költészet napja hivatalos
ünnep, s József Attila (1905.
április 11.) születésnapjától
eredeztethető. Munkások
költőjeként az állampárt nagy
tisztelettel emelte méltó magasságára. Versei a szerelmi
líra gyöngyszemei, de magyar
hazafisága példaadó Nem!
Nem! Soha! című verse a
Trianon méltó fájdalmát mutatja. Sajnos az iskolaéveink
alatt sok verse kimaradt a
tananyagból.
Ybl Miklós nagyhatású építész. Nevéhez fűződik egyebek
mellett az Operaház, Fóton az
egykori Fekete grófi kastély
átépítése, templomépítés (az
új tulajdonos Károlyi gróf
családja számára).
Szent I. Gyula pápa, hitvalló 352. április 12.-én halt
meg. Az ariánizmus (Jézus
istenségének tagadása) elleni küzdelmes élete mellett
zsinatot hívott össze. Békét
hirdetett a Keleti és Nyugati
egyházak között. A pápai irattárat egységesítette.
Szent Emma özvegy „Jöjj és
kövess engem!” Jézus hívását
követte gazdag férje mellett
is. Németországban élt, Szent
István idején. Férje halála
után mindenét a szegények
között elosztotta. Napja április 2.
Szent Adalbert püspök,

MEGEMLÉKEZÉS

vértanú a X. sz. nehéz idején
szolgált. Géza fejedelmet és
Vajkot (István) keresztelte,
bérmálta. Rómában a Szent
Elek kolostorba vonult vissza
elmélkedni, imádkozni. Jövedelmét négy részre osztotta:
templom, papság, szegények,
saját ellátása.
Szent György vértanú a
IV. században élt. Édesanyja
hatására lett keresztény. Szolgája, Paszikratész írta le vértanúságát először. Tisztelete
gyorsan elterjedt: templomok,
települések őrzik emlékét. Károly Róbert királyunk a XIV.
században létrehozta a Szent
György Lovagrendet, amely a
rendszerváltás után újra létrejött Kecskeméten. A Szent
Korona egyik ábrázolásán is
megtaláljuk. Kolozsvári testvérek: Sárkányölő Szent György
szobra világhírű alkotás.
A néphagyomány ismert
alakja. Az állatok mezőre
hajtásának kezdőnapja április
24. szintén a nevéhez kapcsolódik.
Szent Márk evangelista
az építészek és titkárok védőszentje, ünnepe április 25.
Krisztus mennybemenetele
után édesanyjának házában
gyűlt egybe az első jeruzsálemi egyház tagsága. Valószínűleg itt volt az „utolsó vacsora”
és az első püspöki szentlélekvárás is. Érdemes ebben
a szentidőben elővenni és
olvasni a másik három evangéliumot és összehasonlítani
őket. Mivel időeltolódás van
a személyek életkora között
és a lélek adományai alapján
eltérő adatokat ismerni meg.
Velence védőszentje. Jelképe
az oroszlán.
Sziénai Szent Katalin
szűz, egyháztanító XIV. sz.
Krisztus jegyese.

(Márk. 13:28)
Harmadrendi domonkosoknál szolgálta Istent és embertársait. Világi és egyházi vezetők tanácsadója lett. Itália
egyik védőszentje.
Hétköznapi életünk folyamában a média sok információt ad
közre. Eszünkbe jut olykor ebben a nagy dömpingben, milyen
volt a mi ifjúságunk? A három
tavasz ünnepe (március 15.;
március 21. és április 4.) összevonása. A vidékről Budapesten
tanuló diákok számára kötelező
volt a megjelenés. Kedves családja alig várta haza csemetéjét,
hogy legalább a húsvéti ünnepeken együtt lehessenek egy-egy
napra. Nehezen lehetett ezeket
a kreációkat megérteni.
Izsákon is harsogott a vastaps az 1950-es években: Éljen Sztálin-Rákosi. 1956 dicső
napjai után a kormányon levő
kommunista párt (MSZMP)
létrehozta ifjúsági szervezetét
a KISZ-t és a munkásőrséget.
1960 után Forradalma Ifjúsági
Napok néven ünnepeltették
az ifjúsággal a három tavaszi
évfordulót.
Az agymosás, a kommunista
ideológia kötelezővé tétele, s a
munkahelyek szemináriumai,
majd a Marxista Egyetem
kötelezővé tétele megtette
a magáét. A családi hagyományok, a vallásgyakorlás
lassan kikopott életünkből.
Az 1980-as években az ún.
gulyás kommunizmus idejére
800 ezer tagja volt az MSZMPnek. Ki így magyarázza ma a
bizonyítványát (muszáj volt,
érdekből tette), ki másként.
Nehezen érthető, de máig
megtalálhatók ezen eszmék
követői. Pedig komoly rombolást végeztek ezek úgy a
családokban, mint az egyéb
közösségekben.
Mesznéder Klára

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hiányzik az érzés, egy szó, egy élet.			
hiányzik minden, mi körülölelt Téged.
Kedves melegséged, óvó karjaid,
szemed fénye, mosolygó ajkaid.
Te azért szerettél mindig, akik vagyunk,
amit Te adtál, mástól nem kaphatunk.
Az égre nézünk, hol egy csillag ragyog,
tudjuk … őriznek Téged az angyalok.
Elmentél messzire, távol a világtól,
de szívünkben emléked örökké lángol.
Perzselő tüzében sokszor megégünk,
Istenem óvd Őt, csak erre kérünk!
Hirtelen halálod megtörte szívünket,
Örökké őrizzük drága emléked.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,
de szíved emléke örökre itt marad közöttünk.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
minden mosolyod lelkünkben marad!

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
BARANYA JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ifj. Balogh Pál halálának 34 éves,
id. Balogh Pál halálának 30 éves
évfordulójára emlékezik

Szerető Családjuk

Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Simon Jenő
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

A gyászoló család

IZSÁKI Hírek

. oldal

2017. április 24.

v a l l á s

Gondolatok Húsvétra
Az idén ismét együtt ünnepelte a kereszténység
- Kelet és Nyugat – Urunk
föltámadását, a Húsvétot.
De ebben az esztendőben
emlékezik a keresztény
világ az 500 évvel ezelőtti
reformációra. A reformáció
hitbeli tanítása sok dologban eltér a katolikus hitünktől, így a megigazulás,
a szentségek, a szentmise
és a papság, pápaság, szentek tisztelete kérdésében.
Hála Istennek, hogy Jézus
Krisztus halálának és föltámadásának hitében szinte
teljesen egyek vagyunk.
Egy eltérés azonban Jézus
halálának értelmezésében
még mindig fönnáll, hogy
Kálvin szerint Jézus a halálban a kárhozat mélységeit is elszenvedte. Újabban a
katolikus teológia Krisztus
megdöbbentő imádságát:
„az Istenem, Istenem, miért
hagytál el engem” kiáltását
úgy értelmezi, hogy ez volt
az a pillanat, amikor Jézus
az istennélküliség szörnyű
drámáját is megélte. Ettől a
kivételtől eltekintve szinte
teljesen azonosulhatunk a
mai református dogmatika
Krisztus föltámadásának
értelmezésével. Az 500 évre
való emlékezés alkalom
arra, hogy e tanításnak az
ismeretével is gazdagodjék
a mi hitünk is. (v.ö. Szűcs
Ferenc: Hitvallásismeret)
A továbbiakban a mai
református dogmatika gondolatait használom fel.
Keresztényi hitünknek
ez a legfontosabb ünnepe, mert Krisztus Urunk
föltámadása szent hitünk
alapja. E nélkül hiába való
a prédikálás, e nélkül üressé válik minden. Szent Pál
mondja: „Ha ugyanis a
halottak nem támadnak
fel, akkor Krisztus sem
támadt fel... Ha csak ebben
az életben reménykedünk
Krisztusban, szánalomra
méltóbbak vagyunk minden embernél. Ám Krisztus
feltámadt halottaiból, mint
a holtak zsengéje.” (1Kor
15,16,19-20) A keresztény
hit tehát nem történelmi
emlékezés egy régen élt
személyre és annak tetteire, hanem örvendezés az
élő Úr jelenlétére. Az üres
sírról szóló híradás nem
bizonyítéka Jézus feltámadásának, de a hit számára
jele annak, hogy „nincs itt,
mert feltámadott”.
Krisztus feltámadásának
hármas haszna van számunkra:
1. A feltámadás pecsételi
meg Krisztus halálának
engesztelő jellegét. Az Atya
elfogadta a Fiú áldozatát,
igaznak nyilvánította őt
és igazolta életét, engedelmességét, és kereszten
való szenvedését. A föltámadással kezdődik tehát
Jézus felemeltetése. Hús-

vét nélkül a kereszt csak
tragédia lenne, így viszont
diadal. „Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat” - mondja a húsvéti
ének. Megigazulásunknak
éppen ezért a feltámadás
a pecsétje, hiszen Isten azt
a Krisztust támasztotta
fel, aki bűneink miatt és
helyettünk szenvedte el a
halált. Krisztus föltámadása tehát nem egyszerűen
az életbe való visszatérése,
nem megelevenedés, hanem a halál legyőzése. Mi
a bűnnel szemben éppolyan
tehetetlenek vagyunk, mint
ahogy annak zsoldjával, a
halállal szemben. Az egyetlen, aki győzelmet arathatott felette: Krisztus volt.
2. Ám nemcsak megigazulásunknak, hanem új
életünknek a biztosítéka
is a Föltámadottban van.
„Az Ő ereje most minket
új életre támaszt fel”. Ez
mutatja, hogy a halál nem
puszta biológiai fogalom a
Biblia szerint. A tékozló fiú
történetében ezt olvassuk:
„ez az én fiam meghalt és
föltámadott, elveszett és
megtaláltatott” (Lk 15,24)
A halált nem csak jelképesen kell értenünk, hanem
az élet forrásától, Istentől
való elszakadás valóságaként. Az Édenen kívül az
ember nem szakíthat az
élet fájáról, ezért el van
zárva előtte az „Élet”. Az
életet, mely Isten szerint
is megérdemli a nevet, a
Fiú hozta el nekünk. Ő
azért jött, hogy „életünk
legyen”.
Az élet az „első föltámadás” tehát a reformátori
értelemben a Krisztussal
együtt maghaló életnek a
föltámadása: „él bennem a
Krisztus” (Gal 2,2). Ez az
élet már most valóság, már
most megvannak a jelei,
noha tudjuk, hogy teljes
dicsőségben csak Krisztus
megjelenésében lesz látható. Ez az Ő élete bennünk
hit által.
3. A Húsvét legnagyobb
vigasztalása az, hogy Krisztus, mint a halottak közül
az első (zsenge), biztosíték
a hitünk számára, a mi
föltámadásunknak. Olyan
zálog, amely kétségtelenné
teszi, hogy a halál, mint
utolsó ellenség legyőzetett.
Ezért a keresztény hit
nem a lélek halhatatlanságába vetett hit, hanem
a föltámadásé. Az előbbi
egyébként is pogány eredetű dualizmus, semmint
bibliai gondolat. Láttuk az
előbbiekben, hogy a halál
egyébként sem csupán a
testünkre, biológiai elmúlásunkra vonatkozó tény, hanem egész bűnös lényünket
meghatározó valóság. Az
ember testestül, lelkestül a
halál rabságában van.

A föltámadásban éppúgy,
mint az inkarnációban
(megtestesülésben), Isten
igent mondott az emberi
testre is. Ennek a megdicsőült formája Krisztus
teste, amelyre Pál apostol
hasonlatait alkalmazva
elmondható, hogy benne
van a folytonosság, noha
néha egészen más, meg
van benne a személy azonossága, azonban mégsem
fizikai, hús test az. Soma
pneumatikon (lélektől átjárt test) – mondja Pál.
A hasonlat szerint olyan
kapcsolat van a kettő között, mint a mag és a kikelt
növény között. Egészen
azonos, mert a magból kel
ki az új növény, mégis más.
Nincs rá földi hasonlat,
ezért felesleges minden
spekuláció ezzel kapcsolatban. Elég tudnunk, hogy
Krisztus nem maradt a
halálban és minket, az Ő
testének tagjait sem hagyta
az örök halálban. Aki többet akar mondani ennél,
az a hit helyett már most
szeretné a Föltámadottat
látni. Már pedig éppen a
föltámadás az, ami a hit és
a reménység tárgya. A föltámadott Krisztus valósága
mégis el van rejtve a világ
elől. A Föltámadott Jézus
egyszer sem jelent meg a
főpapoknak, ellenségeinek
(egészen rendkívüli eset
volt Pálé), de megjelent
tanítványainak. A megjelenés azonban sohasem
fizikai megtapasztalás útján támasztotta a hitet.
Nem a látás útja vezet a
hithez, hanem a hit útja
vezet majd a színről színre
látás felé. Addig is azonban azok a boldogok, akik
noha nem látják Krisztust
a szemükkel, de hisznek
benne, mint élő Úrban.
Ez a húsvéti hit teszi „reménységgé s örömökké”
a halál közelében támadó
kétségeket és félelmeket.
A megjelenés-történetek
vigasztalásul írattak meg.
Tapasztalati világunk ellentmond annak, amiről az
Evangélium öröm üzenete
szól. A hit azonban éppen
a kétségek és ellentmondások között tapasztalja meg
Krisztus jelenlétét... Az
ősegyház igehirdetésének
és tanításának tartalmát
foglalta össze és fejezte ki
tömören Pál apostolnak
a Korintusiakhoz írt levele: „Krisztus maghalt,
eltemettetett, föltámadott”
(1Kor 15,1).
Reméljük, hogy a Krisztus
föltámadásába vetett közös
hit közelebb hoz bennünket
egymáshoz és missziós küldetésünkhöz.
Kalocsa, 2017. Húsvétján
Dr. Bábel Balázs
Kalocsa-kecskeméti
érsek

Református múltunk 90.
„1822. március 14. Tellyes Gyűlés alkalmatosságával, határoztattak:
1-ször: Hogy a mindjárt következő József
napi Pesti Vásárban
még e következendő,
az építésben szükséges
dolgok vásároltassanak,
úgy mint: egy talp fenyő,
száz szál deszka, hatszáz
létz, két mása kúpos
vas, egy mása lapos vas,
három zsirossabb mész,
lapátok, talyigák. Mind
ezek mitsoda áron vevődtek, a Curátori számadás megmutatja.
2-szor: Hogy a Mester
embereknek ideig óráig
való szállás, míg t.i. a
pintzét elkészítenék,
Curator uram által kerestessen ; nevezetesen
hogy ezt Kitrik Julinál
(?N.Á.) próbálja.
3-szor: Hogy a következő vasárnap a templom
előtt ki jelentessen, hogy
Isten segedelme mellett
már az építéshez nyúlni
akarván, a Lakosok,
a kik a Parochia körül tejendő napi munka
végett meg kerestetnek, kérettetnek, jókor
megjelenjenek, hogy az
a Mester embereknek
semmi hátramaradások
ne lenne.
4-szer: Hogy a gyakran
jeles számmal dolgozó
emberekre, s az Ekklésiának az építéshez vett
vagy készíttetett dolgaira való felvigyázást,
az Ekklésia Elöljárói
rendel vigyék.
Illyen másokkal néki
készülvén az építésnek,
midön az építendő Parochia fekvését s fundamentomát rajzolgatná
az építő mester Kováts
István, némelly Elöljáróknak, mint Curator
Czirkos János, Horváth
Péter, Cséplő János,
Takaró Mihály fő bíró
ő kegyelmek és a Prédikátornak is jelenlétében:
szomszéd Kováts György
földes urasága nevében
tiltott bennünket /:hozzá tévén azomba, hogy
ő nem bánja akármit
tsinálunk; feleljünk ha
kérdőre vonattatunk:/
hogy épületünknek alsó
végét az ő fundusára ne
tennénk.
Ámbár voltak a jelen
volt Elöljárók között, a
kik a régi s elpusztult
oskola fundusára annak kiterjedésére és az
azon volt épületekre jól

emlékeztek gyermekségüktől fogva; hogy
mégis a jövendőben történhető háborgattatásának eleje vevődjön,
jónak találtuk a kik jelen voltunk /: annyival
inkább mivel az Ekklésia fundusa geometrice
felmérve nintsen:/ hogy
tulajdonunknak tartott
fundusunkból egy lábat
elhagyjunk, nem ugyan
mintha azt az Ekklésia
fundusától örökre elszakasztani kívántuk
volna, hanem egyedül a
fellyebb kitett okra nézve, és hogy épületünk
azzal is kijjebb esvén
a templom ….partusának valamit megnyerhetünk.
Hogy az emlitett Elöljáróknak a fundus kiterjedésére nézve igasságok
volt, megmutatta a fundamentom ásás; amikor
mindenütt az épület alsó
végének fundamentumában, a régi és az
Elöljáróktól emlegetett
épületek fundamentomának szélei ásattak fel,
maga e szerént a fundamentum egésszen, a már
említett s elhagyott egy
lábban kihagyodván.
Illyen módon az épület
fundamentoma kiméretvén, kirajzoltatván, Perceptor tekintetes Csernus György úr, mint a
tek. Földes uraságoktól
rendelt épités directora, különösen a Kováts
György a volt controversiára nézve, mint aki
most azt a részt árendába bírja, következés-

képpen a tulajdonosnak
jussainak fenn tartója,
oltalmazója, megkérettetett, hogy épületünk
kirajzolt fundamentumát tekintené meg. Ki
jövén a tisztelt uraság
kérésünkre, midőn mindeneket jóvá hagyott
volna, azon nap , úgy
mint Március 19-én 11
és 12 óra között a fundamentom a felső végen
letétetett szerentsésen.”
(P.IV.: 93-94.ol.)
közli: Nagy Árpád
A gondossággal „kirajzolgatott”, megtárgyalt
és megásott alapokon
ma is áll az „épületünk”,
úgyhogy nyilván, a sikeres építéshez legszükségesebb sem maradt el:
Isten áldása.
A lassan kétszázadik
esztendejét is megérő
lelkészi lakás emlékeztesse erre a felülről való
Kegyelemre és Szeretetre
Izsák reformált keresztyén népét! S arra a szintén régóta álló Igazságra: „…más alapot senki
sem vethet a meglévőn
kívül, aki Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki
mit épít erre az alapra:
aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy
szalmát, az a nap fogja
világossá tenni, mivel
tűzben jelenik meg, és
akkor mindenkinek a
munkája nyilvánvalóvá
lesz; és hogy kinek mit
ér a munkája, azt a tűz
fogja próbára tenni.”
(1Korintus 3: 11-13).
-na-

Gyülekezeti hírek
- Április 30., 14.30: istentisztelet Kisizsákon az
ökumenikus kápolnában.
- Folytatódik a templom belső felújítása, valamint
az orgona felújítása is, mely célokra szívesen fogadjuk a jószándékú adományokat.
- Adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat. Technikai szám:0066.
- Másik 1%-val támogassa az Izsáki Református Egyházközség alapítványát: Feltámadunk
Alapítvány, adószám: 18351545-1-03. Köszönjük
szépen!

IKEM hírek
- Április 29-é (szombat), 16 órától „Báthory István
Erdély fejedelme és Lengyelország királya” címmel
tart előadást Dr.nOborni Teréz történész; helyszín:
Ipartestület Székháza, Gábor Áron utca 1.
- Május 20-án (szombat), 16 órától „Goli Otokpokolsziget az Adrián” címmel Domonkos László
tart előadást a Vino Étterem pincéjében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2017. április 24.
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FIGYELEM - PAPÍRGYŰJTÉS!
Ideje: 2017. május 3-án (szerdán) 7-17 óráig
Helye: piactér
Helyesírási verseny az alsó tagozaton
Minden év márciusában megrendezésre kerül az alsó
tagozaton a helyesírási verseny, amelynek során az
évfolyamok legjobb helyesírói mérik össze tudásukat.
Ebben a tanévben is egy három feladattípust tartalmazó
feladatlapon kellett a résztvevőknek bizonyítaniuk: tollbamondást írtak, hibás szöveg javítottak, és egy helyesírási
totót töltöttek ki.
A következő eredmények születtek:
2.évfolyam:
I. Frankó Johanna 2.b
II. Sőreghy Lili 2.b
III. Fodor Eszter 2.b

8. évfolyam:
I. helyezett: Mezei Kristóf 8.a
II. helyezett: Cseh Dorina 8.a
III. helyezett: Mónus Gréta Petra 8.a

7. évfolyam:
I. Mezei Eszter 7.c
II. Hevér Izabella 7.a
III. Kocsis Geanina 7.a
8. évfolyam:
I. Mikus Izabella 8.a
II. Juhász Jázmin Katica 8.b
III. Bodza Hanna 8.b
3.évfolyam:
I. Dubecz Vanda 3.a
II. Hajagos Valter 3.b
III. Csík Iringó Judit 3.a

4.évfolyam:
I. Futó Xavér 4.c
II. Édes Hanna Zsófia 4.b
III. Rácz Réka 4.c

Évfolyamonként a három legeredményesebb tanuló a
jakabszállási körzeti helyesírási versenyen képviselhette
iskolánkat március 31-én. Ennek eredményét még nem
ismerjük.
Verseny a kötelező olvasmányokból
Iskolánkban az idén is több hónapon keresztül folyt a
kötelező olvasmányokhoz kapcsolódó verseny. A résztvevők több fordulón keresztül bizonyíthatták be, hogy
mennyire jártasak az adott olvasmányban. A nyerteseket
tanszerekkel jutalmaztuk:
5. évfolyam:
I. Ungor Edit és Ungor Eliz 5.a
II. Cséplő Zsófi 5.a
III. Virágh Annabell 5.a

6. évfolyam:
I. Virág Dorka 6.a
II. Mészáros Lilien 6.a
III. Szarvas Vivien 6.a

Területi szavalóverseny
Iskolánk idén is megrendezte a Weöres Sándor megyei
szavalóverseny területi fordulóját. A versenyen iskolánk
tanulóin kívül kiskőrösi és kunadacsi diákok vettek részt.
Minden résztvevőnek gratulálunk!
Az I. kategóriában 1-4. osztályos gyerekek szerepeltek:
I. helyezett: Mezei Márton, Izsák
II. helyezett: Baski Laura, Kiskőrös, Nagy Ferenc, Kunadacs, Rábaközi Balázs, Izsák
A II. kategóriában 5-8.osztályos tanulók versengtek:
I. helyezett: Lévai Bernadett, Izsák
II. helyezett: Bányai Patrik, Kunadacs, Mezei Kristóf,
Izsák
III. helyezett: Zsoldos Márton, Izsák
A kiskunhalasi megyei versenyen az első helyezett
izsáki tanulók vehettek részt. Április 1-jén került sor a
Weöres Sándor szavalóverseny megyei fordulójára, ahol
Bács-Kiskun megye legjobb versmondói szerepeltek.
Lévai Bernadett 7.c osztályos tanuló a verséhez készített
illusztrációval második helyezett lett.
Kapás Zoltánné
Helyesírási verseny a felső tagozaton
Minden évben Táncsics Mihály születésnapjára a felső
tagozatos tanulók számára helyesírási versenyt szervezünk. Az idei évben a diktált szöveg Arany Jánosról szólt,
így emlékezve születésének 200. évfordulójára. A legjobb
helyesíró tanulók tárgyjutalomban részesültek:
5. évfolyam:
I. helyezett: Szabó Milán 5. c
II. helyezett: Szabó Eszter 5. c, Szondy Anna 5.a, Csősz
Dominik 5.c
III. helyezett: Balogh Babett 5.c, Bodza Vanda 5.b

6. évfolyam:
I. helyezett: Mészáros Lilien 6.a
II. helyezett: Kovács Eliz 6.b
III. helyezett: Papp Nándor 6.a

7. évfolyam:
I. helyezett: Lévai Bernadett 7.c, Perjés Bendegúz 7.c
II. helyezett: Kocsics Georgina 7.a
III. helyezett: Péter Debóra 7.a, Édes Barnabás 7.a,
Nagy Márk 7.c

Mindenkinek gratulálunk az eredményhez!
Kapás Zoltánné
Néptáncos hírek
2017. március 31-én
rendezték meg Kiskőrösön a Bács-Kiskun
Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozó és
Minősítő Versenyt, ahol
a Sárfehér Néptáncegyüttes képviseletében
Mezei Kristóf (8.b) és
Perjés Bendegúz (7.b)
ezüst, Csősz Tamás (6.b) bronz minősítést kapott.
Április 8-án szombaton Soltvadkerten került megrendezésre a II. Vadkerti Gasztro Nap és Koccintás. Ez alkalommal együttesünket a Szőlőszem csoport képviselte,
akik műsorukkal hatalmas sikert arattak. Gratulálunk a
jó teljesítményekhez!
Torna
Március 11-én Szegeden
versenyeztek az izsáki tornász
fiúk, a Torna Diákolimpia Országos Elődöntőjében. Nagy
volt a tét, mert az elődöntőből, egyenes ágon, az első öt
helyezett csapat jutott tovább
az országos döntőbe. A II. korcsoportos csapatunk (Csépe
Bence, Tóth Marcell, Lévay
Márton, Hevér Dominik és
Vida Énok) 7. helyezést ért
el. A III-IV. korcsoportosok
összetett csapatversenyében
felsőseink (Mislei Martin,
Csősz Tamás, Vida Jonatán,
Lakos Lajos és Bárdi Áron)
negyedik helyezettek lettek. Ezzel az eredménnyel
a felsőseink bejutottak az
országos döntőbe!

Szabó József

Kézilabda
Április 8-án rendezte meg a Magyar Kézilabda Szövetség
a 2. Sulikézi Fesztivált Tiszaföldváron. Az U8-as korcsoportú fiú csapatunkkal vettünk részt a rendezvényen.
Egyre szervezettebben, egyre eredményesebben játszanak
az izsáki kézis fiúk, de sokat kell még gyakorolnunk.
Csapattagok: Bonea Konstantin, Kovács Barnabás, Polyák Ádám, Horváth Jenő, Kresznerits Ákos, Vincze Árpád
Bence, Vida Patrik Énok, Ungor Áron és Varga Zoltán.
Szabó József
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Kolon-tó fűrkészők

Március 18-án, a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósága és a Futóhomok Természetvédelmi Egyesület közös
szervezésében került
megrendezésre a Kolon
Fürkésző Túra, Morvai Edina, a Kiskunsági
Nemzeti Park munkatársa vezetésével. A túra fő
témája a Kolon-tó, mint
vizes élőhely megismertetése volt. A borongós,
esős időjárás ellenére
szép számú, lelkes túrázó vágott neki a 16 kilométeres gyalogtúrának.
A kirándulás útvonala
a Kolon-tó szegélyében
haladt, ahol többször
hallhatták a telelőterületeiről korán visszaérkező
nádi énekesmadarunk, a
fülemülesitke szép énekét. Szintén a nádasból
többször szólalt meg a
bölömbika, hazánk leg-

nagyobb testű gémféléje.
Németh Ákos, a Kolontavi Madárvárta vezetője
tartott bemutató gyűrűzést a túra résztvevőinek, ahol két függőcinege
és egy csilpcsalpfüzike
meggyűrűzését követhették figyelemmel. Ákostól
sok érdekes információt
tudhattak meg a madárgyűrűzés lényegéről és
a madárvonulásról. Ezután a kirándulás a Bikatorok-tanösvényen folytatódott, ahol a Kolon-tó
élőhelyeiről, élővilágáról
meséltek a túravezetők.
A Nagy-víznél Biró Csaba, a Kolon-tavi őrkerület természetvédelmi
őre várta a természetjárókat, aki a Kolon-tó
fejlődéstörténetét és az
élőhely-rehabilitációkat
mutatta be. formálta
alakjukat.
-f-

Ortopédiai szakrendelés
A Tisza Ortopédtechnika Kft.
minden hónap második keddjén
ortopédiai szakrendelést tart 15 órától
az Aranyfürt Idősek Otthonában
(Izsák, Kossuth Lajos u 49.)
előzetesbejelentkezés alapján.
Szakorvos: Dr. Dobrean Levente
Bejelentkezés: Juhász Jusztina

T: 06-30/628-6025

segítség
100% szeretet

Kérjük, adója 1%-ával támogassa
a Katolikus Karitász szolgáló szeretetét.
Karitászt támogató alapítvány
www.karitasz.hu

Adószám: 19666275-1-43
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Izsák díszpolgárától búcsúzunk
Elhunyt Farkas János

Április 3-án 92 éves
korában elhunyt Farkas János, városunk
díszpolgára. Nyugodt,
derűs, amolyan igazi jó
embert tisztelhettünk
személyében. Mindezt
saját tapasztalatból írhatom, hiszen a köztünk lévő korkülönbség ellenére is egyfajta
barátság kötött össze
bennünket. Hangulatos
beszélgetéseink során
újra és újra meggyőződhettem arról, hogy
egy Istenben mélyen
hívő, az embereket,
a természetet tisztelő

– ismétlem – igazán jó
ember volt Jani bácsi.
Hosszú élete során megélt háborút, kommunizmust, rendszerváltást,
ám hite és embersége
minden nehézségen átsegítette. Dolgozott budapesti bankban, majd a
háború után hazatérve
szőlőt művelt, cséplőgép
mellett vállalt munkát,
végül a Sárfehér Tsz.
gazdasági vezetője volt
nyugdíjazásáig. Szenvedéllyel gyűjtötte a kaktuszokat, gazdag gyűjteménye világhírű lett.
Őszinte meggyőződéssel

vallotta, hogy élete harmóniáját, boldogságát
a kedvvel, becsülettel
végzett munkának, s
legfőképpen a szeretetben teljes családi életének köszönhette. Felesége, gyermekei azok
családjai, az unokák,
a dédunokák alkották
azt a szeretetközösséget, amely a legtöbb
örömöt adta számára.
De a természet könyörtelen rendje szerint, a
legnagyobb fájdalmat
is. Korán elvesztett fia
után nemrégiben hat
évtizeden át hűséges
társától, szeretett feleségétől is búcsúznia
kellett.
Beszélgetéseinket felidézve, ma is hallom
szavait: „Tudod Lajoskám, a hit, a becsület
és a családi szeretet a
legfontosabb ezen a világon. Ezek mindenben
megerősítenek és mindenen átsegítenek.” Ő
eszerint élt. Ez segítette
a fájdalmas veszteségek
elviselésében is. És e
miatt írhatom le róla
újra, hogy ő egy valóban
jó ember volt. Olyan
akikből nagyon sok kellene ahhoz, hogy ez az
egyre elviselhetetlenebb
világ jobbá válhasson
egyszer. Jani bácsi, így
őrizzük meg emlékedet!
Nyugodj békében!
Tetézi Lajos
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Egy érintett gondolatai
Az Izsáki Hírek márciusi számában egy cikk
megemlékezett vasútvonalunk megépítéséről,
megnyitásáról és annak
bezárásáról.
111 éven át való fenntartásáról, üzemeltetéséről, annak irányításáról számos vasutas
kolléga gondoskodott
szó szerint, éjt nappallá téve, hétvégeken és
ünnepnapokon is, családjuktól elszakítva a
szolgálat idejére. Ezek
a szolgálatok (úgynevezett fordulószolgálat)
orvosilag megállapítottan, egészségrombolók. Így aztán már sok
munkatársunk „nincs
közöttünk”. De ne csak
a szomorú dolgokra emlékezzünk. Ennyi év
alatt jó kollégákkal dolgozhattunk, számtalan
jó sztorit mesélhetnék.
Jó hangulatú összejöveteleink voltak. Példának említhetem, még
ha furcsának tűnik is, a
„kommunista szombatokat”. Ilyenkor az állomás környékét csinosítgattuk, mely munkákat
bográcsozással zártunk.
Bizony nem így nézett
ki akkoriban az állomás
és környéke, mint most.
Amikor arra járok, fájó
szívvel nézem a mai állapotokat. Annak idején
a Vasutas Napokat is évről-évre megtartottuk.

Sokszor „Élenjáró Szolgálati Hely” kitüntetés
átvételével egybekötve.
Ilyenkor még jutalmat
is kaptunk.
Felsorolni talán nem
is lehetne e hosszú idő
alatt itt dolgozókat. A
vasútvonal megnyitása
kapcsán néhány név
méltán került az említett cikkbe. A bezárással
összefüggésbe hozható
személyekre nem lehetünk büszkék. Viszont
velük szemben én említést tennék azokról,
akikre büszkék lehetünk izsákiként is. Mint
említettem, mindenkit
felsorolni nem tudunk.
Akik viszont nem voltak
sokan és maradéktalanul
összegyűjthető a névsoruk, az állomásfőnökök.
Időrendben a következők: Galgóczi Ágoston,
Farkas István, Tetézi
Lajos, Lein Zsigmond,
Vidéki Imre, Hueber

Imre, Szentirmai Gyula,
Petrényi Ferenc, Rontó
Imre, Gyarmati Lajos,
Frankó Lajos, Bíró Zoltán, Virág István.
A most is Izsákon élő
egykori, ma már nyugdíjas kollégák beosztásuk
szerint: Molnár Ferenc
(raktárnok, váltókezelő), Petrányi Imre (váltókezelő), Baksa László
(váltókezelő).
Szintén izsáki kötődésű, itt is szolgált, s még
ma is aktív vasutasok,
akkori beosztásuk szerint: Badényiné Száfner
Erika (forgalmi szolgálattevő), Szabó (Száfner) Ágnes (forgalmi
szolgálattevő), Murai
József (forgalmi szolgálattevő), Bíró Zoltán
(forgalmi szolgálattevő,
állomásfőnök), Csábi
Gábor (váltókezelő),
Tokár Krisztián (váltókezelő).
Bíró Zoltán

I. Birkás Borcsoki Fesztivál

Kincs
Halacskára bukkant szemem,

Te parázsnál izzóbb rózsám,

szívemig zajló tengeren.

szalmánál lobbanóbb csóvám,

Zöld, s kék vizek babusgatják,

álmomra szálló csöpp darázs,

szép testét csillogni hagyják.

oltárnál tisztítóbb varázs.

Mély szemében titkok ringnak:

Szerelmem rubinként ragyog.

dús kincsekkel rakott hajók

Jer, rád adom szép köntösöm,

és kagylók gyöngytől duzzadók,

őrizzen pázsiton, rögön:

zátonyai vágyaimnak.

kísérő csillagod vagyok.
Budai Kulcsár János

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Bálint Lászlóné (Borbély Terézia)
szeretett édesanyánk, nagymamánk,
dédnagymamánk
temetésén jelenlétükkel részvétüket fejezték
ki, sírjára virágot, koszorút helyeztek.

A gyászoló család

Birkás Borcsoki Fesztivál elnevezéssel és
hagyományteremtő
szándékkal szervezett
programot április 8-án
a Birkás Bor-, és Pálin-

kaház. Az eseményre
a borok és az édességek kedvelőit hívták és
várták a rendezők. A
nagyszerű borok mellett
csokoládék, fagylaltok,

sütemények, torták, valamint a programnak
nevet adó borkrémmel
töltött Birkás-borcsokoládék várták a látogatókat a fesztiválon.
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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: 06-80/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

Április 25. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről (az analóg
csatornán)
Április 26. szerda
19:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről felvételről
Április 27. csütörtök
19:00: A mi megyénk – riportműsor
19:30: Nótaest Látó Imre prímás
emlékére - 2. rész
Május 3. szerda
19:00: Nyugdíjas találkozó a
sportcsarnokban
Május 4. csütörtök
19:00: Nebulókért - jótékonysági
műsor
Május 10. szerda
19:00: Mikor elindul a vonat – 10
éve szűnt meg vasútvonalunk
(fesztiváldíjas ITV riportfilm)
19:30: Nótaest Látó Imre prímás
emlékére - 2. rész (ism.)
Május 11. csütörtök
19:00: Megyei Krónika
19:30: Mikor elindul a vonat – 10
éve szűnt meg vasútvonalunk
(fesztiváldíjas ITV riportfilm)
(ism.)
20:00: Nyugdíjas találkozó a
sportcsarnokban (ism.)

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó felújításra szoruló ház!
Izsák, Szili K. u. 6. Ár: 1,7 millió Ft.
Tel.: 30/354-8152 és 30/928-8457
Az SK-BT Autósiskola személy-

gépkocsi-vezetői tanfolyamot indít
Izsákon a Művelődési Házban
2017. 04. 28-án pénteken 17 órakor. Érd: Vikor György szakoktató,
06-70/940-5820

Május 17. szerda
19:00: Megyei Krónika (ism.)
19:30: Nótaest Látó Imre prímás
emlékére 3. rész
Május 18. csütörtök
19:00: Zarándoklat a felújított
Kalocsai Székesegyházba
19:35: Nótaest Látó Imre prímás
emlékére - 3. rész (ism.)

Temetkezés

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

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Farkas Hanna Dóra – anyja neve: Jéga-Kovács
Alexandra, Lakatos Noel és Lakatos Rikardó Zsolt – anyja
neve: Farkas Kíra, Orbán Vivien – anyja neve: Baranyi
Vivien, Flaisz Patrik – anyja neve: Pecznyik Imola
Házasságkötés: Kecskés József – Bajnóczi Noémi, Rivnyák Gyula – Fekete Anita
Meghaltak: Radics Aranka Rozália – 56 éves – Izsák, Mező
utca 34., Hajnal István (a volt Izsáki Állami Gazdaság dolgozója) – 73 éves – ágasegyházi lakos, Bálint Lászlóné sz:
Borbély Terézia – 90 éves – Izsák, Batthyány utca 8., Bognár Gábor – 83 éves – Kisizsák, Reviczky utca 25., Farkas
János – 92 éves – Izsák, Árpád utca 17., Simon Jenő – 69
éves – Séta utca 6., Balogh István – 70 éves – Izsák, Kodály
Zoltán utca 6., Trungel Pál – 69 éves – Izsák, Dobó István
utca 1., Baranya József – 67 éves – Izsák, Aradi utca 6.,
Horváth Gábor – 80 éves – Izsák, Katona József utca 31.
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