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1848-as megemelékezés

A Bács-Kiskun Megyei 4. számú országgyűlési választókerületben ismét Lezsák Sándort ajánlják a kormánypártok a választók
figyelmébe. Lezsák Sándor eddigi képviselői
munkájával komoly eredményeket hozott
Izsáknak, hiszen soha nem látott szintű beruházások valósultak meg támogatásának
köszönhetően az elmúlt időszakban. A választások közeledtével az eredményekről, a
feladatokról, lehetőségekről és reményekről
váltottunk szót.
- Április 8-án választ az
ország. Minden országgyűlési választás fontos, hiszen ilyenkor arról
dönthetnek a választók,
hogy kikre bízzák az ország irányítását az elkövetkező négy esztendőre.
A legutóbbi választások
óta történtek azonban
a mostanit, minden eddigieknél szélesebb dimenziókba helyezik. Nem
tűnik túlzásnak, ha azt
gondoljuk, most arról is
döntünk, fennmaradhate a ma ismert magyar
Magyarország, sőt a ma
ismert Európa. Jól látható az a közvélekedés is,
hogy a kormánypártok
gyakorlatilag nem veszíthetnek. Ezzel együtt,
mivel buzdítana mégis
aktív részvételre?
- Az igaz, hogy az ország
sorsát ma a korábbiaknál
szélesebb dimenzióban
kell irányítani. Nem véletlenül mind miniszterelnök úr, mind külügyminiszter úr hol Brüsszelbe
utazik vitatkozni, hol a
közeli országokba politikai szövetségeseket keresni, hol New-Yorkba, az
ENSZ ülésekre kell menniük. Ehhez a kitágult
politikai dimenzióhoz
történő alkalmazkodás
az ország vezetőinek a
feladata. Egy átlagos választópolgár természetesen jó, ha felismeri az új
szélesebb dimenziók adta
feladatokat, de akkor is jó
választópolgár, ha azt teszi, amit eddig tett Izsák
és Kisizsák fejlődése érdekében. Elég erre csak
egy adatot említeni: míg
2010 és 2016 között az
egy lakosra jutó adózott
jövedelem az országban
36 százalékkal növeke-

dett, addig Izsákon 51
százalékkal. Az izsákiak
jövedelmeinek növekedése Bács-Kiskun megye
keresői jövedelmének
átlagos – 44 százalékos
– emelkedését is meghaladta ebben a hat évben.
Mind az országos, mind
a megyei átlagnál gyorsabban – 10 százalékkal növekedett Izsákon 2010
és 2016 között a kisvállalkozások száma. Ha ennek
a településnek a fejlődése
töretlen marad, akkor ez
azt is jelenti, hogy Magyarország gazdasági növekedése is lendületben
marad. A rendszerváltást
követő elmúlt 27 évben
soha nem volt olyan eredményes hét év, mint az elmúlt hét esztendő. Óriási
eredményeket ért el 2010
után Orbán Viktor két
kormánya. Megfékezte
a vágtató pénzromlást,
és ma Európa egyik legstabilabb fizetőeszköze a
forint. Letörte a munkanélküliséget, és ma már
feleannyi munkát kereső
sincs az országban, mint
volt a szocialista kormányzás alatt. A bérek
vásárlóértéke - különösen a legalacsonyabb
béreké – nyolc év alatt
mintegy dupla annyival
nőtt, mint a szocialista
kormányzás nyolc éve
alatt. Orbán Viktor két
kormánya megállította
az ország eladósodását,
és a nemzeti jövedelem
arányában ma évről évre
csökken az ország adósságállománya. Kifizette az önkormányzatok,
egészségügyi, és oktatási
intézmények működését
is ellehetetlenítő adósságállományát. Megállította,
sőt kissé javította a ko-

rábban romló demográfiai helyzetet, családpolitikai intézkedések sorával
javított a gyermekes családok életkörülményein.
Az egészségügyi ellátás
hatékonyabbá vált, ma
már másfél, két évvel
hosszabb élettartamot
remélhetnek országunk
lakói, mint remélhettek
a szocialista kormányzás alatt. Rekordokat
dönt az idegenforgalom
bevétele, mert ma Magyarország Európa egyik
legbiztonságosabb országa – köszönhetően a
határkerítésnek. Csak
a szemellenzős, minden
eredményt letagadó politikai vagdalkozók kérdőjelezik meg ezeket az
eredményeket. Annak
érdekében, hogy folytatódjon mind Izsák és
Kisizsák, mind Magyarország fejlődése, bizalmat
kell adni a választáson
az eddigi Fidesz-KDNP
pártszövetség kormányának. A választás sikeréért tenni kell, el kell
menni választani. Már
Platon görög filozófus
is kifejtette, hogy azok
a tanult emberek, akik
nem vesznek részt a közéletben, elfogadják azt,
hogy náluknál kevesebbet tudó, ostoba emberek
irányítsák őket. Már a
régi görögök is annyira
lesajnálták azokat, akik
nem politizáltak, akik
ostobán hagyták, hogy az
ő sorsukról mások döntsenek, hogy külön szavuk
volt az államügyek megvitatásától tartózkodó
szabad polgárokra – ami
az „idióta” szó eredeti
jelentése volt.
Folytatás a 2. oldalon.

Március 15-én 10 órakor a művelődési házban
rendezett ünnepségen emlékeztünk az 1848-as
forradalom 170. évfordulójára. Ünnepi műsort
az iskola 6. évfolyamosai adtak. Emlékbeszédet Mondok József polgármester mondott.
Tisztelt Ünneplők!
Március 15-e ünnepe
nekünk magyaroknak
a nemzeti függetlenségünkkel egyenlő. Mindenkor ennek fontosságára figyelmeztető alkalom, üzenet és jelkép.
Az egyik legfontosabb
értékről szól, amelynek
megszerzéséért sokat
kellett küzdenie a magyarságnak. Megharcoltunk érte tatárral,
törökkel, Habsburggal,
némettel, szovjettel.
Történelmünk több mint
ezer éve alatt csak igen
kevés ideig élvezhettük
a nemzeti függetlenség felemelő állapotát.
Ezért is érezzük joggal,
hogy ma, amikor végre
immár negyedszázadnál
is hosszabb ilyen időszakot élhettünk meg, nem
akarunk engedni semmiféle ezt veszélyeztető
próbálkozásoknak.
Egy olyan esemény évfordulójára emlékezünk
most, amely minden
kornak üzen, és mindenkor ugyanazt üzeni,
hogy a haza, a szabadság
és a haladás mindenek
előtt. Tudjuk, tudhatjuk, mindig voltak politikai szándékok arra,
hogy félremagyarázzák,
sőt még el is hallgassák
mindazt, amit ’48-49
üzenete mindig is jelentett a magyar népnek.
De az, hogy ma is itt
ünnepelünk jól mutatja, hogy ezek a törek-

vések rendre elhaltak.
A magyar nép mindig
tudta, hogy mivel tartozik ’48-as elődeinknek. Méltó utódokként
kell nekünk is őriznünk
szabadságunkat, függetlenségünket. Miközben
ezt tesszük, ma is ránk
figyel Európa, ám mint
tudjuk, nem egységes
megítéléssel. A tőlünk
nyugatabbra lévő országokban, ahol nem volt
évszázados elnyomás,
ilyen-olyan diktatúra
nem igazán értik azt
az aggodalmat, amelyet
mi érzünk a jelenlegi
népmozgások okán. Ők
nem tapasztalták, azt,
amit mi többször. Az
elveszett szabadság,
függetlenség nagyon
nehezen szerezhető vissza. Ezért felelősséggel
tartozik minden kor
embere azért, hogy azt
megőrizze utódai számára is. Maga pedig felelősséggel éljen a függetlenség adta lehetőségekkel.
Ne visszaéljen azokkal,
szűk csoportérdekek,
netán egyéni rögeszmék
szolgálatába állva.
1848-as dicső forradalmunk és szabadságharcunk jól példázza,
hogy nemzeti haladás
csak összefogással lehetséges. Erre mindig
szükség van, de talán
most az eddigieknél is
fontosabb lenne, hogy
függetlenségünk megőrzése érdekében minden

politikai erő félretegye
ellenérzéseit és képes
legyen azon alapvetés
mellé állni, hogy Magyarország magyar és
független maradhasson
minden külső nyomás ellenére is. Sajnos tudom,
hiú ábránd ez, de talán
nem is a politikusoktól
kell várnunk e belátást,
hanem az emberektől.
Azoktól, akiket nem kötnek politikai játszmák,
és inkább az motiválja
őket, hogy mi lenne jó
nekik és utódaiknak,
úgy igazán. Hosszú távra, s nemcsak néhány
kiváltságosnak, hanem
sokaknak.
Tisztelt ünneplők! Minden emlékezés arra int
valamennyiünket, hogy
vessünk számot, mennyire vagyunk méltó örökösei az előttünk járóknak.
Azt hiszem, csak akkor
mondhatjuk el, hogy valóban méltó örökösök
vagyunk, ha megőrizzük
az elődök munkájának
eredményeit, és mellé
tesszük a magunk képességei, tehetsége szerinti
saját értékeinket, alkotásainkat, s mindig merünk
emlékezni, és fejet hajtani mindazok előtt, akik
ezt megérdemlik.
1848-49 olyan példát
állított elénk, amelyből
ma is merítenünk kell,
ha nemzetünknek méltó
jövőt szánunk. Kívánom
valamennyiünknek,
hogy legyen elég erőnk,
és bölcsességünk e nemes örökség továbbvitelére és a ránk szabott
feladatok elvégzésére.
Köszönöm figyelmüket!

IZSÁKI Hírek
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Interjú Lezsák Sándorral, az Országgyűlés alelnökével,
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Folytatás az. 1. oldalról.
- Hogyan vélekedik Ön arról
a liberális világszemléletről,
amely ma uralja a nyugatot,
s amelynek jegyében nap mint
nap marasztalják el Magyarországot? A szocializmus,
kommunizmus torz eszméjétől
megszabadultunk, s most ezen
furcsán értelmezett liberalizmus (ami már rég nem egykori
önmaga) béklyóit illesztgetik
ránk, tán még az előbbieknél is
agresszívebb nyomulással.
- Sajnos, az Európai Unió
vezetői úgy keresik az általuk
is megteremtett gazdasági,- demográfiai,- és politikai válságból a kiutat, hogy
„megosszák a gondokat”, azaz
hogy minket is belerángatnak
a válságukba. Mi nem kívánunk beleszólni abba, hogy
az alacsony születésszámuk
miatt fellépő munkaerő-hiányukat bevándorlók révén
próbálják-e enyhíteni, vagy
családpolitikájuk javítása
révén – de elvárjuk azt, hogy
ők se szóljanak abba bele,
hogy Magyarország elsősorban sikeres családpolitikája
révén kívánja fedezni a jövő
munkaerő-szükségletét, és
nem bevándorlás révén. Különösen visszatetsző az, hogy értelmezésük szerint a magyar
kormány idegengyűlölő, rasszista – mert nem fogadja be
az Európai Unió országaiból
már „kiselejtezett”, korszerű
munka végzésére alkalmatlan
bevándorlókat, - miközben
a magyar kormány a KözelKeletről érkező menekült keresztények ezreit fogadta be,
akik az Európai Unió vezetői
szerint nem számítanak befogadott menekülteknek.
- Tavaly szeptemberben múlt
30 éve, hogy Ön a saját lakiteleki kertjében felállította
azt a híres sátrat, amely a
rendszerváltás nyitányaként
is értelmezhető. Az akkori énje
számíthatott-e mindarra ami
azóta történt a politikában, az
országban, s személyesen Önnel. Utóbbival kapcsolatban
arra, hogy olyanok, akik jóval
később csatlakoztak pártjához,
az MDF-hez – akkor, amikor
már karrierlehetőséget láttak
abban – egyszer csak kizárják Önt, az alapítót. Ekkor
alapította meg a Nemzeti
Fórumot.
- Az első lakiteleki találkozó
résztvevői nagyon jól tudták,
hogy a titkosszolgálatok ide
is eljuttatták a megfigyelőiket – de az alapítók eljöttek,
és részt vettek a találkozón.
Ha csak ezzel a veszéllyel
lehetett kialakítani az állampárttól független, demokratikus közéletet – hát be
kellett kalkulálni ezt az árat.
A küldött ügynökök akna-

munkája révén is hamarosan
működésképtelenné vált a
szocialisták fő riválisának,
a szociáldemokratáknak a
pártja, majd a párton belüli
felszított ellentétek révén eljelentéktelenedett a kisgazdák
és a kereszténydemokraták
pártja, és ránk is ez a sors
várt. Mi védtelenek voltunk,
hiszen nem volt arra lehetőségünk, hogy ellenőrizzük a
hozzánk jelentkezők hátterét.
A párton belül emiatt már
korábban kialakultak repedések, de mi, az alapítók mindig
is az emberekhez álltunk közelebb, nem egy párthoz. Összeszorítottuk a fogunkat, és
csendben dolgoztunk tovább,
mert hittünk a céljainkban.
A minket kizárók az elmúlt
években teljesen eltűntek a
politika porondjáról, mert
nem azonosultak a lakosság
gondjaival. Ma is az egykori,
1987-1988-ban létrehozott,
Lakitelekről szervezett rendszerváltó Magyar Demokrata
Fórum szellemisége táplálja a
mai Nemzeti Fórumot, amely
nem párt, hanem olyan egyesület, amely a FIDESZ-KDNP
szövetséghez kapcsolódva
igyekszik a maga hagyományaival, tapasztalataival formálni a közéletet.
- Ön író, költő, pedagógus
„plusz” politikus. Nyilván
művészi munkásságát, műveit
ismerve álnaív a kérdés, de
felteszem; milyen viszonyban
van a művész a politikussal,
ki segít kinek?
- Egy művész alkotói tevékenységében döntő a képzelet
és a fantázia szerepe. Sokkal
kevesebb korlátba ütközik egy
művész alkotóereje, mint egy
politikus munkája. A politikusoknak mindig két lábon kell
járniuk, és azok válnak bukott, vagy tetteik miatt akár
gyűlölt politikusokká, akik
ideológiák, vágyaik oltárán
feláldozzák a népképviselet
kötelezettségét. Mindez nem
jelenti azt, hogy egy politikusnak földhözragadtnak kell
lennie, de azt jelenti, hogy ha
elképzel egy politikai célt, akkor az ahhoz vezető reális utat
is látnia kell. Ha nem látja ezt
az utat – akkor fel kell adnia a
cél elérését a politikai életben,
de nem kell feladnia a művészetek világában. Amit nem
lehet megoldani a közéletben,
azt versben, drámában lehet
szemléltetni, és ebben a műfajban talán fel lehet oldani
a politikát terhelő konfliktusokat is. Ezek után talán
reménykedni lehet abban is,
hogy az irodalomban felkínált
megoldások visszahatnak a
valóságra.
- Politikusi, irodalmi munkássága egyaránt a magyar-

ság iránti elkötelezettségét
mutatja. Ez érvényes a határon innen és azon túl élő
nemzettársainkra is. Nyilván
a nemzeti értékek feltárásában
is ezért vállalt kezdeményező
szerepet, s az Ön által létrehozott Lakitelek Népfőiskola
is ezért tevékenykedik hasonló
célokért.
- A közéletben is pedagógus
maradtam, és a népfőiskolai
munka kiválóan megtestesíti a közéleti és pedagógiai
munka ötvözetét. A pedagógiai munkában megtanultam, hogy nincs felesleges,
tehetségtelen gyermek, csak a
megfelelő oktatását, tanítását
nem felismerő pedagógus. A
politikában is fel kell ismerni
az emberek megvalósítható
céljait és vágyait, és amennyiben ezek egybeesnek közösségi érdekekkel, küzdeni kell a
megvalósulásukért. A Népfőiskola olyan hely, ahol gyermekek és felnőttek lehetőséget kapnak arra, hogy kibontakoztassák rejtett, vagy még
csak kezdődő tehetségüket,
és sikerélményük is legyen.
A sikerélmény – a pozitív
személyiségformálás egyik feltétele. Az itteni munka révén
minden tanuló megtalálhatja
a helyét a társadalomban, és
elkerüli a kallódó és céltalan
életet élő emberek gyakran
vakvágányra futó életét.
- Politikusi, művészi megnyilatkozásaiból egyértelmű,
hogy a magyar történelmet
mint egészet szemléli. Nem ért
egyet azokkal a leegyszerűsítő
– nem minden aktuálpolitikai
töltettől mentes – megközelítésekkel, amelyek történelmünk
némely eseményeit, vagy személyeit értékelik. Legutóbb
például, egy elmaradt Horthy
Miklós-megemlékezés nyomán írt publicisztikájában
olvashattunk erre egy igen
elgondolkodtató példát. Ön
szerint mit lehet tenni még,
a nyilvánvalóan rosszindulatún megnyilatkozásokkal
szemben?
- A szocialista diktatúra évtizedeiben politikai érdekből
hatalmi szóval is meghamisították a történelmet. Például
azt tanították az oktatási
intézményekben – és írták le
történelmi tanulmányokban –
hogy a szovjet-finn háborúban
a kis Finnország támadta meg
a szomszédos világhatalmat;
azt állították, hogy Katynnál
a németek gyilkolták le a lengyel tisztek ezreit; azt propagálták, hogy 1956. október 25én a Parlament előtt úgymond
„ellenforradalmárok” öltek
meg több száz civilt. Hosszasan lehetne sorolni az akkori
hamis, vagy meghamisított
történelmi tényeket. Ezeknek

csak egyik eleme volt Horthy
Miklós kormányzó személye,
akit hol nácinak, hol fasisztának állítottak be, holott
valójában egyik ideológiához
sem volt semmi köze. Mivel az
akkori történelemhamisítók
egy része ma is közöttünk él,
és a velük és tetteikkel rokonszenvező média segítségével
körömszakadtáig védik hamis
állításaikat – nem tehetünk
mást, mint hosszú és szívós
munkával felsorakoztatjuk a
hamisításoktól megtisztított
történelmi tényeket. Mint
ahogyan a szocialista diktatúrában hirdetett nagyon sok
hamis tényről azóta kiderült
az igazság, úgy Horthy Miklós kormányzó személye sem
lesz ez alól kivétel. Ebben a
bizonytalan történelmi tudatunkat a tények irányába
terelő felvilágosító munkában
remélem, hogy kiveszik a részüket a magyar Tudományos
Akadémia fiatal történészei
is.

- Abban a két ciklusban,
amelyben Ön képviselt bennünket, minden eddiginél
több fejlesztés jutott Izsákra.
Például a 4,5 milliárdos beruházással épült új iskolánk.
Ezért bízva újraválasztásában
megjegyzem Önnek - mint
egykori népművelőnek -, egy
új művelődési ház is elkelne
városunkban...
- Minden választás alkalmat
ad arra, hogy felvázoljuk céljainkat, megvalósíthatónak
tűnő álmainkat. Az idei költségvetés elemeit már tavaly
elfogadta az Országgyűlés, de
a jövő lehetőségeibe talán még
belefér egy művelődési ház,
egy bölcsőde, vagy egy uszoda is. Itt már egy bonyolult
politikai egyeztető munka is
várható, hiszen más települések is benyújtják fejlesztési
igényeiket, és ezeket az igényeket kell rangsorolni választókerületi, megyei, majd
országos szinten is.
Tetézi Lajos

Német politikus előadása
Magyarországról
Hans Kaiser, a németországi Türingia korábbi tartományi minisztere február
23-án Lezsák Sándornak, az
Országgyűlés alelnökének
kíséretében érkezett Izsákra.
Hans Kaiser hét éven át élt
Magyarországon, s a Konrad
Adenauer Alapítvány munkáját vezette. A németországi
CDU politikus a Lakiteleken
rendezett Konrad Adenauer
kollégium egyik fő előadója
volt, aki negyedévente látogatott az intézménybe előadásokat tartani. A politikus, a
szülőföldjén jól ismert személyiség, akinek ma is komolyan
adnak a véleményére – mondta Lezsák Sándor bemutatva
a vendéget.
Hans Kaiser a magyar kormány álláspontját érti és
támogatja több kérdésben is.

„Miért szeretem Magyarországot” címmel tartott előadásában kifejtette, hogy
nagyon sok érték köti össze
a két népet. Szent István felesége Gizella királynő bajor
volt. II. András magyar király
lányának Szent Erzsébetnek
az emléke a mai napig él a türingiai hívők emlékezetében.
Mint mondta, csodálja a magyar történelmet, a zenénket
és azt, hogy a magyar nép
szabadságszerető nemzet, s
elévülhetetlennek tartja a magyarok közreműködése a két
Németország egyesítésében.
Tisztelettel viseltetik Orbán
Viktor és Lezsák Sándor munkája iránt is. Az előadást az
érdeklődők megtekinthetik az
ITV műsorában, március 27-én
és 28-án este.
-te-

Soltész Miklós
és Lezsák Sándor Izsákon

Március 20-án Soltész Miklós államtitkár és Lezsák Sándor képviselő beszélt az április 8-ai választások jelentőségéről Izsákon.
Az előadásokat április 4-én és 5-én este láthatják az érdeklődők
az ITV műsorában.
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90 esztendősök köszöntése

Fejszés Ferencné

Márciusban két kilencvenedik
életévét betöltött izsákit is köszönthettünk. Fejszés Ferencné
Mezei Mária március 3-án ünnepelte kilencvenedik születésnapját. A miniszterelnöki és önkormányzati jókívánságokat Bagócsi

TETÉZI LAJOS

Károly címzetes főjegyző tolmácsolta az ünnepeltnek. Mária néni
örömmel fogadta a köszöntést.
Mint elmondta elégedett és hálás
az elmúlt kilencven esztendőért,
amely attól volt szép számára,
hogy igazi családi szeretetben és

Gondolom...

...sokakban erősödik a meggyőződés, hogy
normálisnak lenni manapság nem trendi. Akár
nevethetnénk is eme jelenségen, ha nem lenne
ez végtelenül tragikus. Már meg sem lepődünk,
ha filmfesztiválokon rendre olyan alkotások
kapnak elismerést, amelyek valamilyen devianciáról szólnak. Véletlenül sem olyanok, amelyek a normalitásról üzennek. Mert az
olyan „uncsi”. „Uncsi”, ha egy fiú fiúként, ha egy leány lányként
viselkedik. Az igazán trendi az, aki legalább nyolcvanféle nemi
identitást ismer, sőt mindezeket magában is hordozza.
Gondolom, a legtöbb olvasó nemigen ismeri ezen „nemi értékeket” mert még mindig ott tart, hogy egy fiú és egy lány
kapcsolata az emberei fajfenntartás alapja. Mert csinálhatnak
könnyes filmeket két azonos nemű ember románcáról a szépelgő
„művészek”, attól még egyetlen férfi sem fog szülni. Bár arra már
képessé tették az elsőt, hogy drasztikus hormonkezelések után
csecsemőt szoptat. Vajon milyen „teje” lehet egy ilyen kezelés
után, amit még meg is etet egy szerencsétlen aprósággal? A véleményterroristák szerint ez teljesen rendjén van. Őrület!
Gondolom, sokan látják, nem csupán a nemi szerepek területén
tombol az őrület, hanem a társadalmi mozgások sem ússzák
meg. Tulajdonképpen az előbbiek szerves folytatásaként értelmezhetjük azokat a megnyilvánulásokat, amelyek szerint
normális az, ha tőlünk teljesen idegen mentalitású, identitású
és szándékú embereket szabadítunk számolatlanul magunkra.
Normális, ha személyazonosságukat nem igazoló, sőt szándékosan letagadók tömegei árasztják el Európát. Normális, hogy
az évezredek, évszázadok óta itt élők hagyományait, kultúráját,
vallását tagadjuk meg az ideérkezők érzékenységének ápolgatása
érdekében. Normális, ha ők itt is a maguk kulturális, vallási
értékeit ápolják, sőt agresszíven ránk kényszerítik azokat. Normális, hogy ha vannak országok, mint Magyarország, amelyek
azt mondják, nem kérnek ezekből az őrültségekből akkor azokat
kiközösítik. Normális, hogy a hatalom megszerzése érdekében
ezen országokban (nálunk is), működnek olyan erők, amelyek a
teljes önfeladás, önfelszámolás szolgálatába állnak.
Gondolom, s remélem, sokan mondják, dehogyis normális! De
nem elég ezt mondogatni, hanem kiáltani kell, hogy minél többen
meghallják. Még akkor is, ha a „trendik” szerint, mi vagyunk a
„hülyék”! Kiáltani gyermekeink, unokáink, dédunokáink miatt.
Mert az nem lehet, hogy ők a mi tunyaságunk, megalkuvásunk,
vagy csupán nemtörődömségünk miatt néhány perverz, törtető,
lelkiismeretlen őrült agymenésére épülő világban éljenek! A
történelem – benne a miénk - számtalan példája mutatja, ha
kezükbe kaparintják a hatalmat - hiába vannak kevesen -, már
nehéz ellenük tenni. Szenvedést, pusztítást okoznak működésükkel és kimúlásukkal egyaránt. Fel szabad-e ezt vállalni csak
azért, hogy most a „trendik”-kedvére tegyünk. Azokéra, akiknek
egyébként soha semmilyen engedmény nem elég, mert nekik
minden kell. A lelkünk, az életünk, identitásunk, a jövőnk, sőt
a gyermekeink és unokáink jövője is. Ne adjuk...

hitben tölthette azt. Sajnos már
1990 óta özvegy, de négy fia, azok
családjai nyolc unokája, nyolc
dédunokája segítenek a hiányt
elviselni, s teljessé teszik az életét.
Mint fogalmazott, sok tiszteletet
kapott élete folyamán, amit maga
is viszonzott mások irányában.
A másik ünnepelt Ács Ferencné
Paksi Julianna 1928. március
12-én született Izsákon. A miniszterelnöki és önkormányzati
köszöntést ő is Bagócsi Károly
címzetes főjegyzőtől fogadta. Mint
fogalmazott nagyon gyorsan elszállt ez a kilenc évtized. Talán
azért is, mert annyi szeretetet és
jót kapott, amitől még gyorsabban
röpült az idő. Férjével hívő életet
éltek, akivel 1949-ben házasodtak
össze, s akit ötvenegy évi boldog
házasság után veszített el. Két
gyermekük, két unokájuk és két
dédunokájuk teszik széppé az életét. Mint mondta, hosszú életének

Ács Ferencné

vezérgondolata az volt, s az ma is,
hogy nagyon jó szeretni! Ha valami szomorúságot okoz neki, akkor
zsoltárokat énekel, mert számára
a hit mindenhez erőt ad.
Öröm volt látni, hogy mindkét
ünnepelt kiváló fizikai és szellemi

kondíciónak örvend. Nyilván köszönhetően annak a szeretetnek,
amely körülvette őket, s amellyel
ők is viszonyultak övéikhez, valamint annak a hintek, amellyel
mindketten túl tudnak tekinteni e
rövid földi léten.
-te-

Tehetséges gyerekek, büszke szülők
A szerető szülők legigazibb
boldogsága az, ha gyermekük,
vagy gyermekeik valamiben
kitűnnek. Még tovább dagad
a büszke szülői kebel, ha a kis
utódok akár több területen is
figyelemre méltót nyújtanak.
Így van ezzel dr. Bíró Sándor háziorvos és felesége, a
szemészadjunktus dr. Bense
Nóra is. Nemrégiben egy
beszélgetés kapcsán derült ki
számomra is, hogy két gyermekük Melinda és Marcell
igen komoly eredményeket
értek el úgy a tanulásban, a
művészetben, mint a sportban.
Melinda 5 évesen kezdett
teniszezni. A híres teniszező,
Szávay Ági figyelt fel tehetségére. A teniszben a ritmusérzéknek is nagy szerepe van.
Mivel Melinda a Kodály Iskolában tanul hegedülni, ennek
sincs híján. Oly annyira nincs,

Melinda a trófeákkal

hogy zenei eredményt is ért
el, hiszen Galántán egy hegedűversenyen bronzérmes lett.
Azonban az igazi versenyzési
hajlamát inkább a teniszben
kamatoztatja. Idehaza 2014ben és 2015-ben az ún. play

Marcell lesiklás közben

and stay gyermek-teniszversenyen az év játékosa címet
nyerte el. E mellett külföldön is több ízben szerepelt
sikerrel. 2016-ban a Bécsben
rendezett korosztályos döntőt
megnyerte, 2017-ben Rómában ezüstérmet szerzett.
2018-ban pedig az a megtiszteltetés érte, hogy 11 évesen
magyar válogatott lett.
Marcell szintén ügyes sportoló, öt évig focizott a KTE
színeiben, majd sportágat
váltott és igazolt magyar
teniszversenyző lett, s több
magyar teniszversenyt is sikerült megnyernie.
A gyerekek kimagasló mozgáskoordinációjukat kihasználva a Magyar Snowboard
Szövetség idén megrendezett
versenyén is elindultak, ahol
Marci 5. lett, míg Melinda
ezüstérmet szerzett, egy újabb
sportágban mutatva mindketten tehetséget.
Ahogy a büszke papa fogalmaz: „A játékban való öröm,
kitartás, a sport iránti szeretet, alázat példamutató lehet
más gyerekeknek is. A mozgás
ép testet fejleszt, amiben ép
lélek lakik. Aki már gyerekkorban mer és tud célokat ki-

tűzni, az később könnyebben
megállja a helyét az életben is.
Azonban a versenysporthoz a
családi segítségnél több kell,
ezért ezúton is szeretnénk
megköszönni támogatóinknak
a Royalsekt Zrt-nek, a Gorter
Zrt-nek és a KÉSZ Kft.-nek a
szponzorálást.”
Dr. Bíró Sándor maga is
aktívan mozog. Nemcsak
beszél annak fontosságáról
a betegeinek, s biztatja erre
gyermekeit, hanem műveli
is. Többször futott az Izsákon rendezett rövidtávú futóversenyeken, sokszor járt
az izsáki öreg fiúk közé esti
focira, s Kecskeméten maga
is teniszezik. Amatőr szintű
versenyek helyezettje, melyek
érmeit, kupáit a rendelőjében
a betegei is láthatják. Felesége
dr. Bense Nóra nemcsak a szemek operálásában, gyógyításában látja a kihívást, hanem
aktív félmaraton-futóként
is vállalja a megmérettetést.
Mint látható, a szülői jó példa
követésre találhat, s a mozgás
öröme és eredménye a család
közös örömének igazi forrásává válhat. A Bíró család erre
mutat kiváló példát.
-te-
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Nőnapi elmélkedés
Egy szál virág, egy csokor
ibolya és egy kis pillanatnyi
megállás a munkában, ez
volt a mi NŐNAPUNK,
a „szocializmus” idejétől
kezdve. Valójában a nők
mindenkor fontosak voltak
a társadalomban, a családban, az emberiség íratlan
és írott történelmére vonatkozóan.
Női feladatok: elfogadás,
befogadás, termékenység,
szépség, nevelés stb. izgalmasak, érdekesek.
Férfi feladatok: védelem,
teremtés, erő biztonság
stb.
Keresd a NŐT, ez a régi
kifejezés rámutat a lényegre, amit Kosztolányi Dezső
fogalmazásában: mindenki
másra vágyik / a férfi a nőre
és fordítva. Magasabb körökben, így Mária-Terézia
esetében a feudális társadalom idején úgy érezhette:
a férj ellátása és igényeinek
szolgálata, a gyermeknevelés mellett a ránehezedő
uralkodói feladatot el tudja
vállalni. Abban az időben,
a többségében nemesi udvarházakban élő nemesek
(pl. Izsákon: Reviczky,
Szily, Csemniczky stb.)
és az arisztokrácia vett
részt az országgyűléseken
„választásokon”. A társadalom többségét alkotó
jobbágyság nem.
A nők életének, helyzetének megítélése mindig
azon múlik, milyen időszakot veszünk alapul.
Mátyási József (Izsák
1765 – Kecskemét 1849)
jogász, író részt vett több
országgyűlésen. 1807-ben
Budán tartott országgyűlés
megyei vezetőiről alkotott
véleménye, erős kritikai
feljegyzései 200 év után
kerültek nyilvánosságra
(Kecskemét, Cumania folyóirat, 1976.) Másik munkája az Erdélyben kitört
parasztlázadást Moria,
Kloska, Krisák írja le „A
gazdagság rablás…” mit
gondolhatna most a mi
életünkről?
A régi múltban ábrázolták
ősanyánkat, akit Willendorf-ban találtak meg. Vaskosságában is kifejezi a női
minőséget, amit megteste-

sített így. Érdemes Emese
mitikus alakját felidézni
vagy Géza fejeledelem erős,
harcias feleségét Saroltot
(Erdélyből Gyula fejeledelem lánya…stb.)
Árpádházi Erzsébet (II.
András és meráni Gertrud leánya) kinek emlékét
egész Európa őrzi (Bécs,
Kassa). Óvodásként, a mai
értelmezés szerint nevelkedik vőlegénye és családja
körében. A Ferences rend
reguláit megismerő nő
élenjárt a Wartburgban
élők között vallásosságával.
Szent Margit (IV. Béla
leánya) Margitszigeten élt
a Domokos rend regulái
szerint. Itt írt és kódexet
másolt Ráskai Lea.
Szilágyi Erzsébet emailjét
megírta, ezt a könyvcímet
láttuk egyik könyvesbolt
kirakatában. A nagy törökverő Hunyadi János
méltó társa volt, akit az
operaszerző Erkel Ferenc
„mint a tenger úgy viharzik úgy ver szívem…”
így mutatja be, Hunyadi
László c. operájában. A fogadalmát megszegő idegen
szívű király és udvaroncai
a Hunyadiak ellenségei lettek. Nagy költőnk Mátyás
anyját tette főszereplővé.
A mai nemzedék a kezdősorok felhasználásával ír
könyvet.
Árva Bethlen Kata udvarhelyen szép könyvtárat létesített, fiatalok tanulását
támogatta (Bod Péter).
Lorántffy Zsuzsanna a
fejedelem és az oktatás támasza. Jelen keretek nem
engedik a részletezést.
A nevelés, oktatás minden
területén sokat fáradozó
nők: Brunszvik Teréz és
rokona Teleki Blanka, Karacs Teréz (Kiskunhalason
élt idős korában), Löwey
Klára (Kecskemét, Tanítóképző Kollégium névadója). A feudális viszonyok
miatt a munkások helyzete nehéz volt. Különböző
szervezetek jöttek létre:
szakszervezet, egyletek,
mégis nehezen jutott el
a lakosság a jó választási
formák létrehozásáig.
Marx, Engels, Klara Zet-

kin munkásságát olykor
vizsgatételként kellett felsőfokú iskolákban tanulni.
Az ún. munkásmozgalomban jeles nők: Bányai Júlia,
Varga Katalin stb.
A mi társadalmunk felépítése (Alkotmány stb.)
minden 18 éves magyar
állampolgár választhat.
A nők elismertsége, érdemeinek felfedezése a
helyi közösségek (egyház,
közigazgatás, oktatás szép
eredményei állnak előttünk. A nagytiszteletű asszony Mátyásiné Polgár
Julianna (festménye Izsák,
Parókia) egyenes tartással,
főkötővel, fűzővel viselt
ruhában bizakodva néz
ránk. Van erre jó oka, tíz
gyermek édesanyja. Szelíd,
kedves nézéséből látni, jó
anya és feleség. A gyermekek oktatását Izsákon a
lelkész és kántor végezte.
1850-től kezdve a lányok
tanítója Kiss György. A
család védelme alatt nevelkedett lányokat eleinte
a hagyományokat követve
otthon nevelték.
Sok kedves nagymama,
dédi emléke marat ránk
100 éves távlatokból. Hitben, szeretetben, a házi
áldás, a szeretet, a Biblia
(prédikációk) által a családi szokásokat követve
nevelték az utókat. Nem
volt akkoriban gépesítés
a háztartásban, pépes ételeket összerágva adták a
gyereknek. Nők és férfiak
találkozása a helyi közösség íratlan szokásai szerint
történt (udvarlás, házasság). Az anyakönyvek lapozása során néha előfordul
olyan beírás kereszteléskor
az anya neve mellett „x,y
szolgálója” nincs más csak
keresztszülő írta.
Nem feladatom a kiszolgáltatott helyzetbe került
nők védelme, pálcát sem
illik törni más feje fölött. A
mai okos, szép és iskolázott
hölgyek sok szép feladatot
vállalnak a családban, a
közéletben. Remélhetőleg
a döntéseikben a szívükre
hallgatnak.
Szeretettel nőnap alkalmából:
Mesznéder Klári

2018. március 22.

Hát én immár kit válasszak…
2018. április 8-án országgyűlési választások lesznek,
ahol a választópolgároknak
azt kell eldönteni, hogy ki
képviselje őket a parlamentben. A demokrácia játékszabályai szerint, azzal bízzuk
meg a képviselőket, hogy
helyettünk irányítsák az ország sorsát a következő négy
évben. Aki azt akarja, hogy
április 8. után továbbra is a
Fidesz-KDNP kormányozza
az országot, annak nem kell
sokat gondolkodnia: elég,
ha listán és egyéniben is
kormánypártokra adja le a
szavazatát. A kormányváltást
akaró választóknak és az erre
készülő ellenzéki pártoknak
már sokkal nehezebb dolguk
van. Bár egyre többen egyre
többet beszélnek az ellenzéki pártok választási koordinációjának szükségéről,
egyelőre messze nem állnak
úgy a politikai erők, hogy a
106 egyéni választókerület
nagyobb részében csak egy
esélyes ellenzéki jelölt álljon
szemben a Fidesz-KDNP
jelöltjével.
De mégis, mi alapján döntsünk/válasszunk? A kampány
ígérethalmaza és/vagy a másik jelöltet lejárató hazugság-halmaza alapján? Ez egy
kicsit olyan, mint egy teszt
kitöltése során találomra jelölnénk be a (helyes) választ.
Bizony! Az országgyűlési
választások nemcsak egyszerűen „ki legyen a képviselő”
eldöntéséről szólnak, hanem
az emberek demokrácia felkészültségéről is. A választásunk
eredménye volt az elmúlt 28
év összes történése is. Ahogy
mi gondolkodunk, olyan lesz
a döntéseink eredménye is.
Az csak is tőlünk függ, igazat
mondunk, vagy ködösítünk;
figyelembe vesszük-e a másik
ember véleményét, vagy magunkat helyezzük előtérbe; a
másik emberben a hibákat,
vagy az együttműködés lehetőségét keressük, mert
olyan lesz a társadalmunk
is. Ha más véleményen lévő
embertársunkat ellenségként
kezeljük, elveszítjük annak
lehetőségét, hogy beszélgetéseken (vitákon) keresztül
megtaláljuk a mindnyájunk
számára előnyös megoldást.
Az esetleges ellenségesen

fellépő nézetek ellen sem a
másik likvidálása a megoldás,
hanem saját hitünk megerősítése, emberi tartásunk
megszilárdítása ad lehetőséget a konfliktus elkerülésére.
Ha elnézzük, hogy nem ad
számlát a szerelő, ugyanúgy
meglopjuk az államot (voltaképpen magunkat), mint
a milliókat zsebre tevő, csak
a mérték más. Ha nem állok
szóba a másik emberrel, vagy
nem mondok igazat, hogy
várjuk el, hogy a hatalom
másként tegyen?!
Akkor mégis mi alapján
döntsünk? Az egyik kampányszlogen így szól: nekünk
Magyarország az első! Nálam
az EMBER első! Az egyenlő
jogokkal rendelkező, szabad
ember. Egy demokráciában
nem lehet több joga az államnak, mint a polgárainak,
hiszen övék a hatalom. És itt
az első lecke: hatalmat gyakorolni felelősséggel jár, amit
nem lehet átruházni! Egy
rossz irányba haladó társadalom nem az adott kormány,
hanem a polgárai hibája. Még
akkor is, ha ezernyi kifogást
tudunk felsorolni, amelyek
nagy része még valós is. Magának az embernek kell(ene)
tudni, hogy milyen társadalmi viszonyok között szeretne
élni. Olyan politikai erőt kell
választani, amelyik az embert
helyezi előtérbe, és nem hagy
senkit sem az úton!
A demokrácia azt jelenti,
hogy a hatalom letéteményese a nép. Ez akkor azt
is jelenti, hogy a hatalmat
gyakorló kormány nem uralkodó, hanem szolgáló! Nem
hagyhatjuk figyelmen kívül
azt sem, hogy a kormánynak
nincs pénze! A felhasználható
költségvetés az emberek adóforintjaiból jön össze. Ugyan
a pénztárcánk az államnál
van, de ez nem azt jelenti,
hogy arra költheti, amire
akarja. Ebből a pénzből úgy
kell működtetni az államot,
hogy az a nép érdekét szolgálja. Ha egy globális nagyvállalatot lehet nyereségesen
működtetni, egy országot
vezetni sem bonyolultabb
feladat, csak szakértelem
kell hozzá. A négyévenkénti
váltógazdálkodással működő
állam hosszú távon nem lehet

eredményes. Ideje lenne,
hogy a jelen politika durva
dilettantizmusát felváltsa a
szakmai profizmus!
Ha valaki arra várna, hogy
majd jön egy nagy tudású
vezető, aki megmondja, mit
kell tenni, az élre áll és csak
követni kell, jobb, ha most
letesz róla, mert ilyen nem létezik. Természetesen vannak
tanítók, akik képesek irányt
mutatni, de ott is az embernek kell a döntést meghozni,
merre indul el. Az embernek
kell tudni, mit szeretne és a tanultak alapján kiválasztani a
jó megoldást. Ha változást szeretnénk, legelőször is nekünk
magunknak kell változni.
Nem mástól kell várni a problémáink megoldását, hanem
magunknak kell felelősen
felvállalni. Az is csak kifogáskeresés, hogy úgysem lehet,
úgyis az van „amit akarnak”.
És ha valaki úgy gondolná,
hogy az ő egy szavazata úgy
sem ér semmit, gondoljon
bele, árvíz esetén melyik az a
vízcsepp, amelyik legelőször
töri át a gátat. Minden ember
szavazata számít! Ez amiatt is
fontos, mert ha nem vesz részt
a szavazáson, akkor mások
fogják helyette eldönteni az
ország sorsát. A választáson
való részvétel egyfajta demokrácia érettségi vizsgának
is felfogható. Igaz, hogy az
eredmény csak később lesz
látható, de tudhatom, hogy
válasz(tás)om helyes volt-e, az
lett-e, amit szerettem volna,
hogy megvalósuljon, vagy
melléfogtam? Ha nemcsak
találomra, hanem körültekintően ikszelek, a demokrácia
iskolájában is nagyobb az esély
a jó eredményre.
A Bács-Kiskun megyei 4.
számú választókerületben,
a Nemzeti Választási Iroda
[valasztas.hu/ogy2018] adatai alapján, jelenleg 11 jelölt
szerepel a listán, bár április
8-ig az esetleges visszalépésektől függően még változhat.
Az esélyek latolgatásáról,
a legesélyesebb ellenzéki
jelölt kiválasztásához a [taktikaiszavazas.hu/bk4] honlap
nyújt segítséget.
Ha számítasz magadnak,
add le a voksodat!
Izsák, 2018. március 12.
Faragó Gábor

BEZÁRÁS ELŐTTI

VÉGKIÁRUSÍTÁS
A BÚTORBOLTBAN!

MEGÉRI BENÉZNI!

30% - 50 %
KEDVEZMÉNY!!!

NÉMET, MINŐSÉGI HASZNÁLT

BÚTOROK, SZÖNYEGEK, LÁMPÁK, ÁGY,
ÍRÓASZTALOK, MOSOGATÓ,
DOHÁNYZÓ ASZTALOK ÉS EGYÉB
LAKÁSFELSZERELÉSEK.
Izsák, Kossuth L.u.60. ( Állatpatika udvarában)
HÉTFŐ - PÉNTEK: 8,00 -16,00-ig
Tel.: 30-329 0970
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HÚSVÉT AZ ÉLET
REMÉNYE
AZ ÚJ ÉLET KEZDETE
Megszületett mosolygó kisdedként, a jászolban az isteni
gondviselés vele volt, királyok
látogatták meg szalmában
fekvő kisdedként, életét az
Úrnak szentelte, hisz a gyermeke volt.
Csodákat művelt, hogy lássák a hitetlenek az erejét,
prédikált és tanított, hogy
megnyissa a szíveket és elültesse bennük a kereszténység
magvát. Megvédte és megáldotta az elesetteket, kioktatta
és szeretetben elküldte a gonosztevőket, mintegy hagyva,
hogy azok saját gonoszságuk
alatt vesszenek el, de ugyanakkor megmutatva a helyes út
felé vezető ösvényt.
A szeretet hírnöke volt, aki
tűrte az emberek gonoszságát
és álnokságát, megszánva
a lelki szegényeket, kik őt
megvetették és hitetlenül
fogadták. Atyjának egyetlen
igaz fia, aki sosem mondott
ellent, szót fogadott és soha
nem kételkedett az atyai parancsokban.
Ő volt az az ember, aki talán
utoljára igazi kapocs volt az
emberek és Isten között. Az
emberi gyarlóság, hitetlenség
és irigykedés áldozata lett,
amit tudott már előre, hogy
be fog következni. Meghalt
értünk, hogy tisztára mossa
bűneinket.
Meghalt értem és meghalt
érted is, azért, hogy mi ugyanolyan bűnös módon folytassuk

az életünket és egy kézlegyintéssel elintézzük az egészet,
vállat vonjunk és meg nem tagadva ugyanazt a gyarlóságot,
mint ami keresztre feszítette
Őt, azt mondjuk, hogy á, ez
csak mese, hiszen ha létezne,
akkor nem így történne minden az életben.
Kopp,kopp..., hallod ahogy
egyre bennebb verjük a szeget
a kezeibe? Drága barátom,
legalább fele annyira engedjük
be őt és üzenetét a szívünkbe.
Meghalt értünk, de feltámadt,
megmutatta, hogy mennyire
erőtlen az emberi rosszaság
az isteni szeretet előtt, ezzel
reményt adva minden újrakezdéshez. Legyen akkor nekünk példa, hogy mindig van
remény az újrakezdéshez, csupán szeretet kell hozzá, hinni
önmagunkban és a szerető Istenben, remélni a jót és képes
lenni a nyíltságra, legalább
szeretteinkkel szemben.
Így próbáljunk meg áldott
húsvéti ünnepeket kívánni
egymásnak barátom, ha már
a vért a kezünkről lemosni
úgysem tudjuk.
Az üres húsvéti sír és az otthagyott gyolcsleplek láttán,
az angyal híradása révén, és
a Föltámadt Üdvözítő megjelenései által, a mi dicsőségünk és világosságunk is
csak Krisztus lehet, az emberi
testben is vakítóan felragyogó
Isten, a Feltámadott!
Bajkó Zoltán plébános

NAGYHETI ÉS ÜNNEPI
MISEREND
MÁRC. 25. VIRÁGVASÁRNAP: 9 órakor ünnepi szentmise
– előtte barkaszentelés – passió éneklése. Virágágakat hozzanak a kedves hívek.
Nagycsütörtökön este 6 óra: Ünnepi szentmise az utolsó
vacsora emlékére. Virrasztás
Nagypéntek Jézus keresztre feszítésének és halálának
napja: este 6 óra szertartás PASSIÓ – hódolat a szentkereszt
előtt.
Nagyszombaton de. 9 órától szentsír őrzése este 7 óráig.
Nagyszombat vigíliája Urunk feltámadásának ünnepe:
este 7 óra tűzszentelés ünnepi szentmise, feltámadási körmenet. A feltámadási körmenetre kérjük hozzanak a hívek
gyertyát.
HÚSVÉTVASÁRNAP: De. 9 órakor Ünnepi szentmise,
ételszentelés.
HÚSVÉTHÉTFŐ Húsvét második napja: 9 órakor ünnepi
szentmise.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Református múltunk 99.
„1826.április 26-án. Eltelvén
Április 24kével az Ekklésiai
Esztendő m.u. Curator Takaró Mihály uram, Bírói és
Curatori hivatalaival való
nagy terheltetését több ízben
jelentette; jól lehet dítséretes
hűségére és serénységére nézve, még tovább is kívánt volna
az Ekklésia szolgálatjával
élni; felszabadíttatott a Curatori Hivatal elől, és helyébe,
Elöljáró Szabó Mihály uram ő
kegyelme választatott, nem a
voxok többféleségével, hanem
egyező szóvval és akarattal.
Egyházfi Csősz Sándor is
kérvén Hivatalának róla való
levétetését: választattak erre
a Hivatalra, Gyallai János, Ölvödi Szabó Mihály és Gáspár
István köz lakosok.
A két elsőnek igaz mentsége
az Elöljáróság előtt a mint
helyt talált: míg más részről
Gáspár Istvánnak helytelen
mentsége, kevélységet, és az
Elöljárók eránt nagy tiszteletlenséget mutató beszédi, őket
méltó neheztelésre vitték; a
kinek neve, és illyen maga
viselete, ide emlékezetnek
okáért azért jegyeztetett fel,
hogy az utánnunk következők is ebből, az embert
megesmerjék; és a ki illetlennek tartotta közrangjához
esztendeig az egyházfiságot
viselni: ne legyen annak illő
soha e nyakasságát az Ekklésiai Elöljárók tisztes, szelíd és
alázatos lélektől vezéreltető
társaságába széket ülni. Ezek
után választatott jó reménység alatt Lombár János; ki is
a következő vasárnap, a választott új Curatorral együtt,

a Gyülekezetben Hivataljokra
felesküdtek.
1826. május 15kén. Mindeddig, hol egy hol más okoknál
fogva a Curatori számadás
nem revideáltathatván, öszve
hívattattak, s meg is jelentek
annak revideálására az Érdemes Elöljárók, Damásdi János
és Czirkos János őkegyelmeket kivévén, akik hivatalos
dolgaiknál fogva elutaztak.
Egynehány krajtzár defectussal, vagy híjjánossággal Takaró Mihály uram számadása
teljes részben helybe hagyattatván, más dolgok vetődtek
elő, nevezetesen:
1. Hajdan az Úr asztalánál használt, de már nagyon
megavúlt 3 selyem keszkenők
az Ekklésia szegényeinek
adatni rendeltettek.
2. Elkészülvén a Szijjártó
Mihály új házának fala az
Ekklésia Szállós kertjébe be
hivattatott Szijjártó, hogy a
fellyebb leírt határozás szerént a Harangózó Házba való
költözködésre serkentessen.
Kétség sem volt, hogy ő ezt
örömest ne tenné, mivel ebben maga elébb megegyezett.
De nagyon hihető, másoktól
tanátsoltatván, most, a költözködésnek míg az ő újj háza
el nem készül, magát egészen
ellene szegezte. E szerént, jóllehet, mivel az egyesség köztünk és a Tek. uraság között
tökélletes volt, keménnyebb
módhoz is lehetett volna nyúlni az Elöljáróknak: m. a. itt is
előre való vigyázásából az a
határozás tétetett: hogy a dolog a Tek. uraságnak adasson
tudtára, és a dolog eligazításá-

Hűség és szívszerinti helytállás régen is:
kinek ment, kinek nem… De a hitványságra
való névszerinti emlékeztetés már íme, néhány
nemzedék után hiábavalóvá lesz. Nem csak a
feledés jótékony homályosító ereje áldásaként,
hanem mert mindig jönnek új hitványok is…
Az pedig megerősítő, hogy már eleink is ezzel a
szándékkal vetették papírra e sorokat: hátha az
utánuk következő nemzedékek tanulnának belőle.
Említésre méltó még e sorokban meghúzódó

ra alázatosan megkérettessen.
A követséget felvállalta a
Prédikátor, a kinek az Ekklésia képében volt kérése,
a Tek. uraság másnap, az az
május 16kán Tek. Perceptor
Cserepes György úrral együtt
kijövén, m.u. a Szijjártó panasszát helytelennek találta, s az
addig való építésbeli munkát
helyesnek és jónak látta volna,
egyszersmind pedig Szijjártó a
Tek. uraság előtt az Elöljárók
által bizonyosabbá lételek,
hogy semmit a mi éppen rossz volna a háza fedelére nem
tétetnek, hanem mind a helyett másat, vagy újat adnak,
Szijjártót más nap mindjárt
a házából kemény beszédek
közt ki költözni parantsolta.
Ekképpen Szijjártó ki költözvén, s háza elpusztíttatván; az
építés Május 22kén elkezdődött olly móddal, hogy mivel
a mint fellyebb előadódott, az
Ekklésiának a Szijjártó ház
végénél menő útra is által
mérődött, és ezért az Ekklésia
kertjéből az illető csere rész
is kihasíttatott: a fundamentom annyira kitétetett, bele
vágván az már az úttzába is,
hogy tsupán tsak egy kotsinak
való út hagyatott, így lévén az
Elöljárók Tek. Revitzky Imre
úr által is utasítva; különben
is az okosság és az Ekklésia
java azt kívánván, hogy a
maga igen drágán fizetett fundusából tsak annyit hagyjon
el, a mennyit kénszerítve is
kellett volna ki hagyni a szomszéd lakosoknak az ő házaihoz
kotsival való bejárására.”
(P.IV.: 108-110.ol.)
közli: Nagy Árpád

utalás a szegénygondozás meglétére. Szerényebb eklézsia a közhasználatra már méltatlan, de még egyben lévő kendőket is gondosan
tovább adta a szegényeinek. Akiknek említése
azt is jelenti, hogy többé-kevésbé számontartott,
s így diakóniailag gondozottak is lehettek az
izsáki református szegények.
Adja Isten, hogy ennél hitványabbak mi se
legyünk!
-na-

Gyülekezeti alkalmak
- március 25-én, 14.30(!)-kor istentisztelet a kisizsáki ökumenikus kápolnában
- március 29-én (csütörtök), 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentisztelet
- március 30. (péntek), 10 órától: nagypénteki istentisztelet
- március 31. (szombat), 18 óra: bűnbánati, előkészítő istentisztelet
- április 1. (vasárnap), 10 óra: Húsvét, ünnepi istentisztelet, úrvacsora
- április 2. (hétfő), 10 óra: ünnepzáró istentiszteletet tartunk, megterítjük az Úr szent
asztalát
- adója 1%-val támogassa a Magyarországi Református Egyházat, technikai szám: 0066
- Istenáldotta Húsvét ünnepet kívánunk minden Krisztusban hívő testvérünknek!

IKEM hírek
- április 28. (szombat), 16 óra: „Báthory Zsigmond, Báthory Kristóf és Báthory András – jó
és rossz sárkányölők” címmel előadást tart Dr. Oborni Teréz tanárnő. Helyszín: Ipartestület
székháza, Gábor Áron utca 1.
- Az előadások továbbra is ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Kire, kikre szavazzunk április 8-án?

Az április 8-ai szavazásra készülődő ellenzéki pártok és megmondóemberek versenyben tolvajozzák a kormánypártokat. Bizonyítékok nélkül vagdalóznak, hamis állításokat mutatnak fel, mint „bizonyítékokat” Az alábbiakban nem találgatásokat,
hanem tényeket sorakoztatunk egymás mellé arról, hogy mi is a valóság. A teljesség igénye nélküli felsorolás talán ad némi
támpontot azt illetően, hogy ki mire használta a szavazóktól kapott bizalmat. S talán az eddigi tetteikből arra is következtethetünk, kitől mire számíthatunk a jövőben is.
A „BALLIBERÁLIS” OLDAL TELJESÍTMÉNYE (2002-2010)
- Teljes működésük alatt hazudtak. Hazudtak reggel, éjjel
meg este, ahogy Gyurcsány Ferenc ezt beismerte.
- A 2002-es és a 2006-os kampányuk is tömény hazugság volt. Minden
ígéretük ellenkezőjét valósították meg hatalomra jutva.
- 2006. október 23-án belelövettek a saját népükbe.
- Kitagadták a határon túlikat, mondván így „megvédve” az országot
23 millió romántól.
- Működésük nyolc éve alatt eladósodott minden és mindenki. Az
állam, az önkormányzatok, a vasút, a BKV, a lakosság, a kórházak.
- Hamis költségvetési adatokkal vezették félre a választókat és az
uniót.
- Vizitdíjat, dobozdíjat, tandíjat vezettek be (amit a kampányban
tagadtak, majd hatalomra kerülve megléptek).
- Hatalomra kerülésükkel azonnal megszüntették a kedvezményes
otthonteremtési hitelt, s az országra szabadították a sokakat megrokkantó devizahitelt.
- Óriási inflációt okoztak.
- Áfát emeltek.
- Háromszorosára emeleték a rezsidíjakat.
- Az államháztartás hiányát az egekbe emelték.
- Csak a 4-es metró beruházásából 167 milliárdot tüntettek el.
- Működésük alatt soha nem látott mélységet ért el az oktatás a körzetesítéssel, a pedagóguselbocsátásokkal, a szakiskolák bezárásával,
az egyházi iskolák sanyargatásával, a követelményrendszer relativizálásával, a szülő–gyerek–pedagógus kapcsolat szétrombolásával.
- Csődbe vitték a Hajdú-Bétet, a Kecskeméti és a Győri Baromfifeldolgozót, ahol tudatosan nem fizették ki a beszállítókat, ezzel pedig
többeket öngyilkosságba hajszoltak. Így fosztották ki a Megyeri híd
építőit és a Szeviép alvállalkozóit is.
- Kórházak sorát zárták be.
- Elvették a közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi bérét.
- Elvették a 13. havi nyugdíjat.
- Csökkentették a gyes időtartamát.
- Miközben a gazdaságot romba döntötték, megszorítások sorát vezették
be, addig százmilliókat fizettek ki önmaguknak végkielégítés címén.
- Eladtak mindent, köztük a MÁV Cargót, a Molt, a repülőteret, a
Malévet, az energiaszolgáltatókat, gáztározót.

A FIDESZ-KDNP TELJESÍTMÉNYE (2010-2018)
- Legelsőként szögezzük le a tényt, hogy a baloldali kormányok ámokfutásának következtében csőd szélére sodort Magyarországot az Orbán-kormány állította talpra.
- Rendbe tette a költségvetést és visszafizette a Gyurcsányék által
felvett 20 milliárd euró IMF-hitelt.
- A Fidesz-kormány véget vetett a devizahitelezésnek a végtörlesztéssel, árfolyamgáttal, forintosítással, kilakoltatási moratóriumot
vezetett be, eszközkezelőt hozott létre.
- A magáncsőd intézményével, az ingatlanok áron aluli elárverezésének tilalmával segített a devizahiteleseken.
- Kifizették az összes önkormányzat adósságát 685 milliárd forint
értékben
- Az elmúlt hét évben 7000 milliárd forinttal nőtt az állami vagyon.
- 9 százalékra csökkentették a társasági adót, amely a legalacsonyabb
az unióban.
- Kilencszázezer gyerek ingyen kapja a tankönyvet, többségük az
étkezést.
- Racionalizálták a közigazgatási ügyintézést az okmányirodákkal,
az egyablakos ügyintézéssel.
- Megalkották Európa egyik legbőkezűbb családtámogatási rendszerét.
- Vidéki kórházak sorát újították fel. Az egészségügyi dolgozók fizetését emeleték, s emelik.
- Bevezették a segély helyett a közmunkát.
- Bevezették a kötelező óvodába járást.
- Beindult egy bölcsődei program.
- Kiterjesztették a gyest, munka mellett is igénybe vehetik azt az
édesanyák.
- Folyamatosan emelik a béreket, bővítik a munkahelyeket.
- Soha nem látott szintre csökkent a munkanélküliség.
- Létrehozták a családi otthonteremtési támogatást, tízmilliókkal
támogatva egy-egy családot (CSOK).
- Nyugdíjprémiumot adtak a nyugdíjasoknak, valamint Erzsébetutalványt.
- Rezsicsökkentést vezettek be.
- Áfát csökkentettek.
- Megszüntették az inflációt.
- Végig három százalék alatti az államháztartási hiány.
- Állampolgárságot adtak az elszakított területeken élő honfitársainknak.
- Stratégiai ágazatokat (pl. energiaszektorban) vásároltak vissza
külföldiektől, melyeket a balliberálisok adtak el.

MIT KÖSZÖNHETÜNK MI ITT IZSÁKON, A MOST BIZALMUNKAT KÉRŐKNEK?
- A balliberálisok működése alatt: kaptunk két szökőkutat, s néhány mellékutca burkolatát. „Cserébe” elvették a vasutunkat.
- A Fidesz-KDNP időszakban: 4,5 milliárdos iskolánk lett. Megnyertük a pályázatot az egészségügyi központra, a fedett piaccsarnokra, a főtér
teljes rekonstrukciójára (több száz milliós beruházások). Ezek csupán a főbb fejlesztések, de számos egyéb is megvalósult. Például a közvilágítás
teljes felújítása, a városháza tetőszerkezetének megújítása, energetikai korszerűsítése, szennyvíz rendszer korszerűsítése, útépítések, stb.
Egy halk kérdés. Ha a Fidesz-KDNP lop, mint ahogy ellenfelei állítják, s mégis ennyi mindent megoldottak, akkor ők vajon mennyit loptak,
hogy szinte semmire sem futotta a maguk idejében? Vajon annak, aki nem vagdalózva, hanem gondolkodva, a fenti tényeket is figyelembe véve
szemléli az eseményeket, nehéz-e jó döntést hoznia? Nehéz-e eldönteni, hogy az építést, vagy a rombolást válasszuk-e? Mindenkinek saját joga,
hogy kire, kikre szavaz. Lehet azokra is, akik mindent tönkre tettek. Azokra, akik most a jövőt is készek feláldozni, s idegen kultúrát, velünk
ellenséges erőket is ránk szabadítanának, csak, hogy ismét hatalomra juthassanak. De felelős ember tehet-e ilyet? Óriási a felelősségünk április
8-án! A Fidesz-KDNP folytatná az eddigi építést. Az ellenoldalnak láthatóan semmi programja sincs, csupán a jelenlegi kormányzópártok leváltása. De, hogy mi lesz másnap, arra nincs válaszuk. Hogyan kormányoznák az országot? Gyurcsány szerint ha győznek, káosz és előrehozott
választás lesz. Sajnos igaza van. Gondolja meg mindenki, érdemes-e erre lecserélni, a mostani fejlődést, stabilitást, biztonságot? Április 8-án, a
magunk és jövőnk iránti felelősséggel válaszoljunk erre a kérdésre! Menjen el mindenki szavazni, aki nyugodt kiszámítható életet szeretne, mert
ha kevesen leszünk, jóvátehetetlen helyzetbe sodorjuk magunkat, hazánkat és utódainkat! NE FELEDJÜK! HA NEM LESZÜNK ELEGEN,
KÉSŐBB MÁR NEM JAVÍTHATUNK! Listán szavazzanak a Fidesz-KDNP-re, egyéni jelöltként pedig Lezsák Sándorra!
Fidesz-KDNP helyi szervezetei
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Háló és hálózat
Akárhogy alakuljon az Európa
népeit elfoglalni akaró bevándorlási terv, szeretném leleplezni a
benne munkálkodó erőt. A háló
statikus, azaz mozdulatlanságában
hatékony, a hálózat mechanikus,
állandó, a mozgásbanlétel jellemzi.
A háló és a hálózat nem csak a
szótő miatt került egymás mellé,
hanem azért, mert az utóbbinak
– sok hasznossága között, - van
megfogó, „behálózó”, megkötöző
szerepe is.
„Áttétes”… Félelmes és sokkoló a molekuláris diagnosztikai
vizsgálat után elhangzó orvosi
vélemény, ami azt jelenti, hogy
a beteg testben mindenütt jelen
vannak a kóros sejtek. Példaként
ezt kell használnunk ahhoz, hogy
igazán fel tudjuk mérni az Európát
tönkretenni akaró, bevándorlást
segítő „civil” szervezetek hálózatának veszélyét.
Az iskolai oktatás munkája akkor
jó, ha minden tárggyal és fogalommal kapcsolatos magyarázat
mélyen szántó, azaz lehető legtöbb
oldaláról ismereteket közlő, ajánlatos azonban felnőttek előtt is feleleveníteni egy-egy időszerű témát,
segítve őket az eligazodásban.
A legegyszerűbb használati eszközök feltalálása a legősibb időkben
történtek meg és óriási haladást
eredményeztek – kis anyagfelhasználás mellett, - a halászatban,
a vadászatban, az építkezésben,
sőt, a gladiátor- viadalokban, a
sportban és a hadászatban is, ilyen
„találmány” többek között a háló.
Népi bölcsesség által megfogalmazott találós kérdés,- ének formában
is elhangzik: Mi az? „Kiment a ház
az ablakon, benne maradt a vén asszony….” Megtapasztalások sora
után igazolódott, hogy reményteljesebb és bőségesebb hálóval halászni, mint nyíllal, vagy dárdával.
A gyorsan futó vadat is könnyedén
lehet megfogni kifeszített hálós
szerkezettel. A legegyszerűbb
építménynél is alkalmazzák ezt a
találmányt a tetőzetnél és a falak
megerősítésénél acél szerkezettel,
vagy akár az ablakokra kifeszített
szúnyogháló formájában. Az ókori
viadaloknál a háló használatát – a
módszer kidolgozása és gyakorlása
által, - nagy hatékonysággal alkalmazta más fegyvertípussal támadó
ellenfelének harcképtelenné tételére a gladiátor, amikor rádobta. A
sportban és a cirkusz-művészetben
is jelentős szerepe van a hálónak a
szereplők testi épségének védelme
szempontjából, illetve a labdának
a gólvonalon történő áthaladása
igazolására is szolgál. A felsoroltak – csak példálózva, - fizikai
szerkezetekről szólnak. A háló
alkalmazását illetően már nincsen
sok felfedezni valónk, de a hálózatról már egyre több hír kering
és egyre több a mondanivalónk!
Ennek a témának az időszerűsége
nem abban van, hogy újabb „hálók” keletkeznek, hanem abban,
hogy a teremtés építőelemeként
felhasznált hasznos alkotó „módszer”, a hálózat károssá lehet, sőt

veszélyessé kezd válni!
Onnan induljunk ki, hogy a
teremtés egyik alap eszköze a
hálózat. Az élő szervezetek egyik
építő eleme, amely segíti az egység
zavartalan működését. Így alakult
ki a biológiai testekben az érhálózat, a nyirokhálózat, az ideghálózat. Növényeknél a gyökérhálózat,
a sarjadó gombák /élesztő/ és a
fonalas gombák „hálózata”….
Ennek az adottságnak hasznosságát fedezte fel, és használja fel
a gonosz! – Egyrészt megbetegítő
hatásával, egy-egy emberi életre
korlátozóan, amikor a meglévő jót
elrontja a maga romboló betolakodása által. Nehezen elfogadott,
de igaz, hogy minden betegségnek
valamilyen engedetlenség az okozója. Jó mélyen lelkünk mélyébe
kell néznünk, és máris felfedezünk valamit, amit nem is nagy
erőfeszítéssel el kell fogadnunk
szenvedéseink kiindulópontjául:
szófogadatlanság, káros dolgok
utáni vágyódás, irigység, gyűlölködés, vagy egy egész életet tönkretevő tett elkövetése, … közülük
akár egy is felismerhető a betegség
okaként. Egyszer csak jelentkeznek romboló hatásukkal testünk
érhálózatában, idegrendszerében,
nyirokhálózatában, bármelyik
szervünk szöveteiben az ilyenolyan kór tünetei. Maga a teremtés
egyik alapeszköze, amelyben a
védelmezés ereje is benne van,
betegszik meg! … És, hogy milyen
súlyos ez a negatív elváltozás,
mutatja az ellene való lehetséges
harc keménysége: az embernek
saját magát kell megtagadnia koplalás, diétázás, bizonyos dolgoknak
hátat fordítás, de a kemoterápia
módszerének alkalmazása által
szinte saját élete elleni támadással!
- Két lehetősége van az embernek:
vagy vigyáz magára és választja
a jónak engedelmeskedést, vagy
saját magát megutálva, önmaga
ellen fordul, tovább a rombolás
mellett döntve. /Ezen a ponton
léphet be a kétségbeesett ember
életébe Isten kegyelme, amit bárki
kérhet tőle!/
- Másrészt a társadalmi életben,
akár az egész világra kihatóan,
- jelentkezik az a gonosz szándék
amely,- hatalomra, világhatalomra
jutásán munkálkodik, - hálózat
kialakítása által.
Ahogy az engedetlen ember
életében megjelenik a teste biológiai hálózatát romboló betegség,
úgy jelenik meg a világban a magát
nagyra tartó emberek életében a
gazdasági, politikai hálózat kiépítésének ötlete. A teljes hatalomra
jutás szándéka nem csak az önzés
miatt válik rombolóvá, de kegyetlensége miatt is. /Sok regény és
film ábrázolja az ilyen szándékkal
színre lépőket úgy, mint akik
ravaszul gonoszak./ Káros hatása
ellen akkor védekezhetünk, ha
együtt látjuk a „hálózat” ismérveit, kialakításának módszereit.
Már a kezdet gyanút kelt: Titokban, ellenőrizhetetlenül, vagy
álcázottan jön létre. Egy kis figye-

lemfelébresztés után döbbenten
látjuk, hogy már nem csak egy
felsőoktatási intézményben és
nem csak nagyobb városokban, de
már falun is jelen van! A hálózat
tagjai veszélyesen működnek, mert
befolyásolni akarnak hazánkhoz,
népünkhöz, vallásunkhoz, nemi
adottságainkhoz való viszonyulásunkban, de szellemi életünk
területére is szeretnének hatni,
azt állítva, hogy személyes emberi
jogunk úgy dönteni ezekről, ahogy
akarjuk!
A világot érintően az európai
vezetők közé, de az ENSZ-be is
beszivárogott ez a befolyásoló
szándék. Hajtó ereje a pénz, a
tőke. Kereskedelmi vonalon is
szerveződhet, a minél nagyobb
haszon elérése érdekében, ez az
álcázást is biztosítja! Egy gazdasági hatalom veheti rá könnyen a
beszervezetteket, /lefizetetteket/,
hogy engedelmesen szolgálják az
ötlet kidolgozóját. / Míg a „háló”
szabályos alakzatokból áll össze,
addig a „hálózat” szabálytalanul,
kiszámíthatatlan irányokat véve
növekszik, mindenütt jelenlétre
törekedve. Ez a tulajdonsága nehezíti meg az ellene való harcot./ A
kémhálózatok ellen is ezért nehéz
a küzdelem!
Határozott céllal jön létre a hálózat. Minden tagjának a célra jutás
érdekében kell munkálkodnia. Az
ő elköteleződésük hajtóereje az a
busás finanszírozás amely őket is
fanatikusan engedelmeskedővé
teszi, a meggyőzendőket pedig
csábítja. A tőke hajtóereje biztosítja
az ilyen hálózat másik jellemzőjét, azt, hogy rohamosan fejlődik,
egészen a világhatalomra jutásig.
Lelepleződik ez által gőgös és bűnös
célja. Az emberrel akarja ravaszul
elhitetni, hogy „isten vagy!”, közben magát mindenek fölé képzelve
istenként irányít. Ahogy az emberi
szervezetet a rák pusztító hálózata
veszi uralma alá a gonosz, -úgy egy
országon belül akár a rendszerváltást erőltetve, a világon belül pedig
- isteni erőt tulajdonítva magának
működik. Totális uralkodást tűzve
ki célul népek, nemzetek, fajok keveredése által, hogy a kialakuló nagy
összevisszaságban ő maga legyen
egyedül meghatározó! - Ismerjük fel ennek a rossz szándéknak
módszerét amely a teremtésben
hasznosan működő hálózat öncélú
felhasználásából áll! Álljunk ellene
e szándéknak!
Vegyük tudomásul, hogy a gonosz ravaszul felhasználja a maga
érdekében a jót is. Hazugul biztat
olyan dolgokkal, amelyek romlásba
visznek, ígérget olyan értékeket,
amelyek végül csak magának
hoznak anyagi hasznot,…. de védelmet, boldogságot, békességet
nem ígér, mert ezek nem az ő hatalmába tartoznak, velük ő maga
sem rendelkezik. Higgyük, kérjük,
hogy az igazi hatalommal bíró
mutassa meg neki a nagyravágyók
számára készen lévő büntetést!
Izsák, 2018.03.01.
Bérces Lajos

Örömmel értesítünk minden hagyományőrző, néptáncot szerető
izsákit, hogy a Sárfehér Néptánc Egyesület jogosulttá vált a személyi
jövedelemadó 1%-ának fogadására!

Adószámunk: 19041593-1-03

Köszönjük, hogy támogatásával lehetővé teszi, hogy egyesületünk
célkitűzései megvalósulhassanak!
SNE vezetősége
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Elhunyt Izsák István
Február 17-én, életének 66. évében
elhunyt Izsák István volt önkormányzati képviselő, bizottsági tag,
a Hubertusz Vadásztársaság elnöke.
Február 23-án az alsóvárosi katolikus temetőben helyezték örök
nyugalomra.Temetésén, a város és
a vadásztársak nevében Mondok
József polgármester mondott búcsúbeszédet.
Kedves gyászoló család, tisztelt búcsúzók!
Szomorúan szólok önökhöz Izsák István ravatalánál. Szomorúan, mert attól az embertől kell most búcsúznom, aki a
családomon kívül talán a legközelebb állt hozzám.
Több mint három évtizedes vadászszakmai és emberi barátság kapcsolt össze bennünket. A 110 éves múltú Izsáki
Hubertusz Vadásztársaság elnöke volt több mint harminc
évig. Közös szenvedélyünk a vadászat, melyet együtt is
kezdtünk, és mi tényleg fél szavakból is értettük egymást.
A több mint három évtized barátokká csiszolt bennünket. A
természet szeretete olyan kapocs lett köztünk, amely örökre
összekötött minket.
A város közéletében is voltak közös dolgaink. Ő két cikluson
át volt képviselő és valamennyi önkormányzati ciklusban
a pénzügyi bizottság tagja. A realitások, a számok embere
volt. Megfontoltan alkotott véleményt, amelyekre mindig
alapozhattunk úgy az önkormányzati munkában, mint
a vadásztársaság működtetésében, vagy az élet bármely
területén. Akik nem ismerték közelebbről, valószínűleg
zárkózott, távolságtartó embernek gondolták. Talán tényleg egy kicsit nehezen oldódott. Mi, akik ismertük azonban
tudjuk, hogy amikor annak volt az ideje, jó kedélyű ember
volt. Számos vadászvacsorát szerveztünk együtt, s azokon is
megmutatkozott jó kedélye. Amikor viszont komolyságra volt
szükség, akkor komoly volt. Soha nem lelkendezett, hanem
határozottan, céltudatosan foglalt állást és cselekedett a
fontos dolgokban. Tette ezt szövetkezeti vezetőként, képviselőként, bizottsági tagkánt, vadásztársasági elnökként.
Tisztelve a rábízott feladatot, rajta keresztül azokat, akik
azt rábízták.
A vadászat egy nemes szenvedély, amely a természet, az
állatok az emberek megbecsülésére tanít meg mindenkit.
Tisztelet a természetnek, tisztelet a vadásztársaknak és
tisztelet az elejtett vadnak. Pistu ezen elvek szerint élt.
Közös évtizedeink alatt számos vadászúton indultunk el
együtt. Induláskor elterveztük az utat és a hazatérést is.
Most ő egyedül indult el azon a végső úton, amelyről visszaútját már nem tervezhette el. Hiszem, hogy volt még ideje
lélekben e végső indulás előtt visszapillantani. Egy utolsó
pillantással lelkébe zárni és magával vinni családja szeretetét, barátai tiszteletét. És ezekben megnyugodva cserkészni
azokat a másik-világbeli utakat, amelyekre előbb-utóbb valamennyien ráfordulunk majd, s ahol még találkozhatunk.
Most megszólalnak a búcsúzó vadászkürtök. Hangjuk a
vadászat végét szokta jelezni. Most egy minden megbecsülést megérdemlő vadász útjának végét jelzik. A te utad
végét. Hiányozni fogsz. Hiányzik a barátságod. Hiányoznak
a tanácsaid. Hiányozni fog mindaz, ami te voltál. Nyugodj
békében!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Izsák István
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete február havi második ülését 2018. február
27-én tartotta. A napirendi pontok tárgyalása előtt a testület elfogadta a hét határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést és a tett intézkedéseket jóváhagyta.
Első napirendi pontként – immár harmadik alkalommal – tárgyalta a Képviselő-testület az
Önkormányzat 2018. évi költségvetését. A Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság három
igen és nem szavazattal elfogadásra ajánlotta az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
Kutas Tibor bizottsági elnök nem támogatta az előterjesztést, mivel véleménye szerint az
anyagban szereplő gépkocsi vásárlás – Nissan cseréje – az utolsó pillanatban került bele a
tervezett kiadások közé. Kétségbe vonata a helyi iparűzési adó megtervezésének alaposságát,
feltételezve azt, hogy a településen, vagy a vállalkozásoknál következett be egy gazdasági
visszaesés, vagy egy szabadon elkölthető összeg keletkezik a kivetések végrehajtása után.
Elmondta, hogy kérte a dologi kiadások részletezését is, de azt nem kapta meg. Példaként
a művelődési háznál tervezett vízhasználat előirányzatát említette, amit megalapozatlannak tart. Összegezésül elmondta, hogy „ebben a költségvetésben több 10 millió forint van,
ami el van rejtve, e lvan bújtatva, Izsákon lenne ennek helye, azért nem tudja támogatni a
költségvetést.”
A bizottsági elnök által elmondottakra felolvastam a költségvetési koncepció 3. oldalán leírtakat és kijelentettem, hogy a költségvetés tényszámokon alapul és azt, hogy a költségvetés
végrehajtásáért testületet még nem vontak felelősségre.
Mondok József polgármester elmondta, hogy nem a testületnek kell eldöntenie, hogy hova,
kinek, milyen és mekkora autót vesznek, hanem, hogy a gépkocsi vásárlásra különítsék el a
3 millió forintot és ha eljön az ideje, akkor eldöntik, hogy a három autóból melyiket fogják
lecserélni.
Dr. Bozóky Imre alpolgármester elmondta, hogy a benyújtott költségvetés biztosítja az
önkormányzat zavartalan működését, tartalmazza a megvalósuló, tervezett fejlesztéseket és
a kapcsolódó önerőt. Kiemelte a korszerű egészségház és a piac kialakítását, a város szebbé
tételét, az utak rendbetételét, a megvalósított LED világítást és a rendelkezésre álló 8 millió
forint tartalékot. Elmondta, hogy amennyiben többlet adóbevétel lesz, akkor nő a tartalék
összege. Kiemelte, hogy a településen nem volt szükség adóemelésre és helyi adó bevezetésére,
mint más hasonló településen.
Góhér Zoltán képviselő a költségvetési átadott pénzeszközökről kérdezte az előterjesztőt,
melynek nyomán ismertetésre került, hogy a civil szervezetek 6 millió forint támogatást
kapnak, a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat működése 600 ezer forint, a középiskolás
tanulók helyi támogatása 180 ezer forint, a TAO támogatásokhoz szükséges 30 százalékos
önerő 1.953 ezer Ft, a társulások működési költsége 2 millió, míg az Izsáki Hírek és a TV
működtetése 5.562 ezer forintba kerül a városnak.
Az Önkormányzat 201/8. évi költségvetése 6 igen szavazattal és 3 nem szavazattal került elfogadásra. A rendelet teljes szöveg az Izsáki Hírek márciusi számában kerül közzétételre.
Második napirendi pontként a testület a 2018. évi közbeszerzési tervet fogadta el, mellyel
eleget tettünk a jogszabályokban előírt kötelezettségünknek. A tervezett feladatok:
_________________________________________________________________________________
Projekt megnevezése
nettó összege
eljárás típusa
_________________________________________________________________________________
A Kossuth tér arculati megújítása,
piactér kialakítása.
(TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005.)
259.842.519 Ft
Kbt. harmadik rész
115.§ (1) bekezdés
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése.
(TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017.)
55.296.363 Ft
Kbt. harmadik rész
115.§ (1) bekezdés
Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése (Egészségház)
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00027.)
73.043.219 Ft
Kbt. harmadik rész
115.§ (1) bekezdés
Közétkeztetési szolgáltatás

54.461.334 Ft

Kbt. harmadik rész
113.§-a.
__________________________________________________________________________
A harmadik napirendi pont keretében kerültek megválasztásra a 2018. április 8-án tartandó
országgyűlési képviselő-választás lebonyolításában résztvevő Szavazatszámláló Bizottságok
tagjai és póttagja. Az előterjesztés joga - mint a Helyi Választási Iroda Vezetőjét - a jegyzőt
illeti meg, a Képviselő-testületet a döntés joga illeti meg. A választás négy évre szól, így a
választásokkal kapcsolatos feladatokat az alábbi felsorolásban szereplő munkatársakkal
bonyolítja le a jegyző:
Bizottsági tagok: Baranyi Zoltánné, Fejszés Márta, Horváth Elvira, Jávorka Gyuláné, K.
Szabóné Kiss Márta, Kanizsai Sándor Józsefné, Kollár Jánosné, Kollár Lilla, Kovács Mónika, Kuti Pálné, Lévai Ferencné, Magyar Jánosné, Papp Lukácsné, Rigó Józsefné, Soltészné
Marton Ildikó, Spongáné Fölföldi Otília, Sutus Jánosné, Trungelné Román Irma.
Bizottsági póttagok: Bóbis Hajnalka, Bodzáné Höss Anikó, Csathó Imréné, Eszik Judit ,
Kovács Lászlóné, Németh Ramóna, Némethné Bóbis Mónika, Papp Zoltánné Bencze Éva,
Soltész Lívia, Tóthné Sponga Edit, Vargáné Nagy Katalin, Vida Lajosné.
Negyedik napirendi pont keretében második alkalommal kerül módosításra a „Közép-és
Kelet-Magyarországi szennyvíz- elvezetési és – kezelési fejlesztés 5” projekt konzorciumi
megállapodásának módosítása. A testület felhatalmazta a polgármester urat a módosító
dokumentum aláírására.
Az egyebek napirendi pont keretében az alábbi bejelentések történtek.
Mondok József polgármester:
- Kerékpáros forgalom biztosítva lett a Katona József. utca felől a Gorkij utcába, a gyerekeknek ne kelljen a főútra kimenniük, tábla ki lett helyezve.
- Virágládák lettek kihelyezve az iskola előtti zebrához,
- 8 fős bölcsőde meg fog valósulni a tervmódosítás alapján,
- Március 15-i megemlékezést délelőtt 10 órakor a művelődési házban fogják megtartani.
- A rendkívüli időjárásra való tekintettel, akiknek a szomszédjában olyan ember lakik, akinek
nincs tűzifája, jöjjön be jelezze és segítenek.
Kutas Tibor képviselő: Ugyanúgy nem lehet belátni a zebrát a Tulipán előtt sem. Ezt már
az előző ülésen is jelezte. Két virágláda ott is megoldást jelentene.
Bérces Lajos képviselő: A város fő útjait a Soltút kezeli, javítani kellene, sok a kátyú. Fel
kellene szólítani a Soltutat, ugyanis az ő feladatuk.
Mondok József polgármester: A központban a zebrához is lehet ideiglenesen kihelyezni
virágládát. Utána úgyis át lesz alakítva a park. Levélben mindenképpen felkérik a Soltutat,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
A zárt ülésen a Képviselő-testület a civil szervezetek részére nyújtott 2018. évi támogatásokról döntött az alábbiak szerint:
- Izsáki 882.sz Mátyási János Cserkészcsapat
150.000.-Ft

-
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Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért
Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány
Sárfehér Néptánc Egyesület
Református Egyházközség
Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete
Városi Vegyeskar
Izsáki Sárfehér Sportegyesület
Hubertus Vadásztársaság
Izsáki Táncsics Mihály Ált. Iskola Intézményi Tanácsa
Média szakkör, Kölyök TV.
Turcsán Lovastanya Kft
Kolontó Polgárős Egyesület
Ziegler Németh Ferenc
Németh Ferenc által vezetett festőtábor
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub
Tornasport támogatása
Tegyünk Izsákért Egyesület
Szabadszállás Önkormányzati Tűzoltóság
Római Katolikus Egyház
Peter Cerny Alapítvány a beteg Koraszülöttek Gyógyításáért
Izsáki Rendőrőrs

300.000.-Ft
100.000.-Ft
300.000.-Ft
400.000.-Ft
100.000.-Ft
250.000.-Ft
800.000.-Ft
150.000.-Ft
100.000.-Ft
100.000.-Ft
250.000.-Ft
550.000.-Ft
100.000.-Ft
300.000.-Ft
250.000.-Ft
250.000.-Ft
300.000.-Ft
400.000.-Ft
400.000.-Ft
50.000.-Ft
400.000.-Ft

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Tisztelt Izsákiak!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2018. április 30. napjával lemondtam Izsák Város Jegyzői beosztásáról. Most nem kívánok bővebb indokolást adni, csak annyit kell elmondanom,
hogy saját döntésemről van szó. Megköszönöm Önöknek a részemre nyújtott segítségét és
remélem, hogy az elmúlt közel 8 évben tudtam segíteni Önöknek és munkámat a település
érdekében végezhettem.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.28.)önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított
és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II.
A költségvetési főösszeg
2.§
(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2018. évi költségvetésének
főösszegét		
1.126.487.746 forintban
a) költségvetési bevétel összegét
1.126.487.746 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét
1.126.487.746 forintban
állapítja meg.
(2) A költségvetési bevétel részletezése:
a) 2018. évi bevételek:
560.514.594 forint,
b) 2017. évi maradvány
485.973.152 forint,
c) Felhalmozási célú finanszírozási bevétel:
80.000.000 forint
(3) A költségvetési kiadások részletezése:
a) működési célú kiadás
572.193.819 forint
b) felhalmozási kiadás
539.720.927 forint
c) felhalmozási célú finanszírozási kiadása
14.573.000 forint
(4) A működési kiadások részletezése:
a) kötelező önkormányzati feladatok ellátása:
555.303.819 forint
b) önként vállalt önkormányzati feladatok ellátása:
16.890.000 forint.
III.
Izsák város költségvetési bevételei
3.§
(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.046.487.746
forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Európai uniós forrásból származó támogatási bevételek összege 407.700.000 forint. A
pályázatok szerinti támogatás részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
Izsák város költségvetési kiadásai
4.§
(1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az
alábbi részletezéssel határozza meg:
Megnevezés:							
Működési kiadások előirányzata összesen:
572.193.819 forint melyből
a) személyi juttatások:
227.088.000 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
6.936.000 forint
c) dologi kiadások:
179.587.000 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
14.594.000 forint
e) egyéb működési célú támogatások:
98.163.152 forint
f) tartalék
8.825.667 forint
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege:
16.900.000 forint
melyből : egyéb működési célú támogatások 16.900.000 forint.
(3) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület
az alábbi részletezettséggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
539.720.927 forint.
Ebből: beruházások
431.783.912 forint,
felújítások
107.937.015 forint.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások közül Európai uniós forrásból
finanszírozott kiadás összege:
407.700.000 forint
(4) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásokat a rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza
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Izsák város önkormányzat költségvetési egyenlege
5.§
(1) Az önkormányzat 2018. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és
felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. Az elkülönítetten kezelt működési
jellegű céltartalék összege: 8.825.667 forint.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület
dönt.
(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása
az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6.§
A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2018. évben.
IV.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
7.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét
1.106.128.746 forintban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a
4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét
751.841.946 forintban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások
197.568.019 forint, melyből
- személyi juttatás
31.113.000 forint
- munkaadót terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adó
6.312.000 forint
- dologi kiadások
43.143.000 forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai
14.594.000 forint
- egyéb működési célú támogatás
95.153.152 forint
- tartalék
7.242.867 forint.
b) felhalmozási kiadások
539.700.927 forint, melyből
- beruházások
431.783.912 forint
- felújítások
107.937.015 forint.
c) finanszírozási kiadás
14.573.000 forint
d) Intézményi finanszírozás
358.966.800 forint
(3) Az engedélyezett létszám: 6 fő
(4) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz
(civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) támogatások) kapcsolódik:
16.900.000 forint, melyből
- egyéb működési célú támogatás
16.900.000 forint.
Polgármesteri Hivatal
8.§
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 92.790.800 forintban határozza meg,
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét
92.790.000 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható
fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás
65.119.000 forint
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
13.277.000 forint
c) dologi kiadások
12.812.000 forint
d) tartalék
1.582.000 forint
(3) Az engedélyezett létszám: 19 fő, melyből köztisztviselő 17 fő.
Általános Művelődési Központ
9.§
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 203.755.000 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
működési bevételek:
203.755.000 forint,
melyből
- intézményi működési bevétel
10.932.000 forint
- ebből: intézményi térítési díj
10.932.000 forint
- fenntartói (intézményi) finanszírozás
192.823.000 forint.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. költségvetésének
kiadási főösszegét 203.755.000 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
működési kiadások 203.755.000 forint
melyből
- személyi juttatás:
98.314.000 forint
- munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
21.043.000 forint
- dologi kiadások
84.398.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 29 fő.
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10.§
(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 13.908.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a
következő:
- fenntartói (intézményi) finanszírozás
13.908.000 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetésének
kiadási főösszegét 13.908.000 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése
az alábbi:
a) személyi juttatás
11.377.000 forint.
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.229.000 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások
302.000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
Gondozási Központ
11.§
(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét
15.808.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel:
4.727.000 forint
- ebből: intézményi térítési díj:
4.727.000 forint
b) fenntartói (intézményi)finanszírozás
11.081.000 forint
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét
15.808.000 forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás
9.361.000 forint
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
1.847.000 forint
c) dologi kiadások
4.600.000 forint.

. oldal

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
Egészségügyi szolgálat
12.§
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 48.364.000 Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:
- fenntartói (intézményi) finanszírozás
48.364.000 forint.
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 48.364.000 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
Működési kiadás:
48.364.000 forint
a) személyi juttatás
11.804.000 forint
b) munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó
2.228.000 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások
32.332.000 forint.
(3) Az engedélyezett álláshelye száma: 5 fő, ebből kettő helyettesítéssel betöltött álláshely.
V.
Záró rendelkezések
13.§
(1) Ez a rendelet 2018. február 27. napján 16 órakor lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
I z s á k, 2018. február 27.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Egy tragikus pillanat megölte szívedet,
melyben nem volt más csak jóság és szeretet.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Szabó István
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik
Gyarmati Sándor
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki azoknak
a kedves ismerősöknek, barátoknak,
akik részt vettek drága halottunk,
id. MONDOK JÓZSEF
temetésén, köszönjük a sok koszorút, virágot!
Mondok család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, és szerényen
Drága lelked nyugodjék békében! „
Szomorúan, de hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédikénk
Szakál Imréné
Cséplő Ibolya
elhunyta alkalmából gondoltak ránk, részvétüket nyilvánították, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
A gyászoló család
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10. oldal

Lezsák Sándor kitüntetése

Március 15-e alkalmából József Attila-díjjal
tüntette ki Balog Zoltán

miniszter Lezsák Sándor
költőt drámaírót, országgyűlési képviselőnket,

akinek irodalmi munkásságát eddig egyebek
mellett Pilinszky-díjjal
és Bethlen Gábor-díjjal
is elismerték. Lezsák
Sándor politikusi munkája mellett – ahogyan
arról lapunk jelen számában a vele készült interjúban is olvashatnak
– termékeny művészi
munkát folytat, ezzel
is tágítva, kiegészítve
politikai mozgásterét.
Legújabb verseskötete
a tavaszi könyvhétre
jelenik meg.
-te-

Körzeti lelkinap Izsákon
A Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye solti
esperesi kerülete minden évben a nagyböjti
időben tartja képviselőtestületeinek és plébániai munkatársainak
lelkinapját. Február
24-én Izsákon mintegy kilencvenen vettek
részt az idei alkalmon.
A lelkinap szentmisével kezdődött, ahol dr.
Beer Miklós váci megyés püspök, a program
előadója szentbeszédében egyebek mellett
Ferenc pápa nagyböjti
üzenetére, a böjt, az
ima, az alamizsnálko-

dás, és a jótékonyság
fontosságára utalt.
A hívők és az őket
szolgáló plébániai
munkatársak fontos
feladatának nevezve
a jézusi szeretet köz-

vetítését. A bevezető
szentmise után az új
izsáki iskola aulájában,
a püspök előadásaival
folytatódott, s közös
ebéddel zárult a program.
-te-
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Megyei korosztályos futsal
bajnokság eredményei
A MLSZ Bács-Kiskun
Megyei Igazgatóság korosztályos futsal, amatőr rendszerű bajnokság
keretében, az U11, U13,
U15, U15-LEÁNY, U17
és U20 korosztály számára szervezett mérkőzéseket 2018. januárfebruár hónapban. A
bajnokság célja a futsal
népszerűsítése mellett,
a téli versenyszerű játéklehetőség biztosítása

fiatalok számára. Az
első fordulókat megyeszerte több helyszínen
rendezték meg. Izsákon
a Városi Sportcsarnok
négy alkalommal adott
otthont a csoportmérkőzéseknek. Az elődöntőkön továbbjutott csapatok megyei döntőit is
különböző helyszíneken
rendezték meg. Izsákon
2018. február 11-én az
U13-as, és február 17-

én az U15, valamint az
U15-LEÁNY korosztály
döntői zajlottak.
Az Izsáki Sárfehér SE
csapatai közül, az U15LEÁNY korosztályban
csapatunk megyei bajnok lett! Az U15 korosztályos fiúk, szoros
küzdelemben, a második helyen végeztek!
A többi izsáki csapat a
középmezőnyben zárta a
bajnokságot.
-fg-

TOPA KUPA hetedszer
Az egykori nagyszerű
sportember Tóth Mihály ’Topa’ (1954-2006)
tiszteletére hetedik alkalommal szerveztek
öregfiúk teremlabdarúgó emléktornát 2018.
február 24-én az Izsáki Sportcsarnokban. A
sportbaráti kapcsolatok
erősítése és a 42 év feletti korosztály számára
sportolási lehetőség biztosítása céljából létrehozott emléktornán tíz
csapat vett részt, mely
két ötös csoportban a
körmérkőzések, és a
csoportok első és második helyezettei elődöntői után, helyosztókkal
döntötték el a végső

sorrendet:
1. Kunszállás; 2. Ballószög; 3. Izsák; 4. Jakabszállás; 5. Kecskemét; 6. Szabadszállás;
7. Kiskunlacháza; 8.
Kiskunfélegyháza; 9.
Örökifjak (Helvécia); 10.
Kaskantyú.
A díjkiosztás első mozzanataként a résztvevők
főhajtással tisztelegtek
az egykori sportember
emléke előtt. Az emléktornán való részvételért
minden csapat kapott
valamilyen kupát és a
támogató Birkás Bor
és Pálinkaház borát.
A díjakat Tóth József
főszervező és a Borház
képviseltében, Birkás

Csilla adták át. Különdíjat kapott a legjobb
kapusként: Posch Tibor
(Jakabszállás); a legtöbb
gólt lövő játékosként:
Sallai Zoltán (Ballószög)
7 góllal; és a legjobb mezőnyjátékosként: Kertész Gábor (Kunszállás).
A 2014-ben, Tóth József
által alapított vándorkupát ismét Kunszállás
vihette haza.
Az emléktornát vidám
hangulatú közös vacsora
zárta a Vino étteremben.
Köszönet az említett és
további támogatóknak,
a Beke és Beke 2000 Kftnek, és a Városi Sportcsarnoknak.
-fg-
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Tervezett utódlás
Idősodrásban mennyi sorselem –
hová sodródsz magyar nemzetem?
Tisztelt Izsákiak/Adózók!
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát céljai elérésében, többek közt abban, hogy
elősegítsük a tanulói életközösségek kialakítását,
fejlesztését és az általános iskolai tanulók önállóságra való nevelését. Alapítványunk feladatköre kibővült, lehetőségünk van arra, hogy 1-8-ig osztályig
támogassuk rászoruló tanulóinkat, közösségeinket.
Köszönjük, hogy az elmúlt évben több, mint 400.000
Ft felajánlásával támogatták céljaink elérését!
A kedvezményezett adószáma:
18354311 - 1 - 03
A kedvezményezett neve:
TANÍTÓK ALAPÍTVÁNYA AZ IZSÁKI ISKOLÁÉRT
Köszönjük!
Pályázati felhívás
A Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért, pályázatot hirdet 3. osztályos tanulócsoportok részére.
A pályázat célja a gyerekek környezeti nevelésének
fejlesztése és az egészséges életmódra nevelés erdei
iskola keretében, valamint a tanulói életközösségek
fejlesztése és tanulóink önállóságra való nevelése.
A pályázatok beadási határideje: 2018. április 1.
Egy tanulócsoport csak egy pályázatot adhat be.
Pályázati feltételek:
- szakmailag megfelelő és ellenőrizhető program,
- kirándulási terv,
- 2017/18-as tanévben történő megvalósítás,
- a pályázati munka kiadási költségkalkulációja
(részletes költségvetés)
Pályázati cím: Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért Kuratóriuma, 6070 Izsák, Kossuth L. u. 39.

Hány iránytábla! S hány utat ígér?
Megszenvedtél már tévedt utakér’.
Kazinczy-verseny

A kiskőrösi területi Szép
Magyar Beszéd versenyen
iskolánkat két tanuló képviselte, Nagy Márk 8.c és
Balogh Babett Anna 6.c osztályos tanulók. A versenyen a
környező iskolák legszebben,
legtisztábban beszélő tanulói
szerepeltek egy szabadon választott és egy kötelező szöveg
felolvasásával. Balogh Babett
Anna az 5-6. osztályos kategóriában 2. helyezést ért el.
Gratulálunk neki.
magyartanárok
Kézilabda
A kézilabda sport népszerűsége tovább nő az izsáki
gyerekek körében. Ebben a tanévben már egy lány
csapattal is sikerült részt vennünk, a 2018. február
15-én Izsákon megrendezett Kézilabda Diákolimpia
III. korcsoportos lány körzeti döntőjében. Pár hónapnyi gyakorlással a hátuk mögött, nagyon nehéz
helyzetben voltak a lányaink. Többéves kézilabdás
múlttal rendelkező, rutinosan játszó, összeszokott
csapatokkal kerültünk össze. Szerencsére a szenzációs hazai szurkolótábor kitartásra ösztönözte csapatunkat! Harmadik helyezettként zártuk a döntőt.

Különdíj: Prikkel Noémi 7. a
A tanulók tárgyjutalomban részesültek.

Indulsz, s nem látod az erdőt a fától;
amelynek csúcsán szarkák csörögnek.
Ki igaz fia a magyar rögnek?
Ki lenne méltóbb, aki jól vezet?
Ki a tisztább? S ki a vétkesebb?
Mint eső után nőnek a gombák ebbe rokkan bele Magyarország!
Sok a tervezett országutódlás!
Pártok harcában sorvad a hajtás:
nemzet fájának üszkös ágain,
károgó varjak sötét szárnyain.
Viszálykodás van, sok erkölcsi pör;
a Teremtő majd új utat söpör!
Utat söpör, mert rajta van keze –
Le ne vedd róla Magyarok Istene!
Szólít a hűtelen, pártos néped,

Szövegértő verseny
2018. február 21-én került sor a hagyományos szövegértési verseny megrendezésére. A versenyen két
feladatsort kellett megoldaniuk a tanulóknak, melyek közül az egyik tájékoztató, míg a másik irodalmi
szöveg volt. A következő eredmények születtek:
5-6. évfolyam:
I. helyezett: Horváth Vanda 6.c
II. helyezett: Balogh Babett Anna 6.c
III. helyezett: Zsoldos Márton 6.a
Különdíj: Bartek Viktória 5.a

7-8. évfolyam:
I. helyezett: Lévai Bernadett 8.c
II. helyezett: Perjés Bendegúz 8. c
III. helyezett: Ungor Anett 8. c és Kocsis Geanina
8.a

Útvezetőiden hatalmas mámor!

Te a kezdetnél egyszer – ígérted!
Vétkeinkért, bár sokat szenvedünk,
adj jó irányt, és áldd meg Nemzetünk!
Magyar Gyuláné

Csapattagok: Fazekas Petra, Kiss Annamária
Magdolna, Csomor Szonja, Pópa Napsugár, Édes
Hanna, Péter Márta Napsugár, Tóth Katalin, Kovács Klaudia, Tercsi Borbála, Tóth Lili, Berkó Ivett
és /a képről hiányzik/ Mezei Zsanett
2018. március 13-án rendezték meg Kiskőrösön, a
felújított városi sportcsarnokban, a Kézilabda Diákolimpia fiú IV. korcsoportos körzeti döntőt. Felső
tagozatos fiú kéziseink igazi, kemény küzdelemmel
járó, élvezetes kézilabda mérkőzéseket játszottak.
Sajnos, a térségben meghatározó kiskőrösi csapattal nem bírtunk, de a nagy riválisnak számító
soltvadkerti és keceli csapatot sikerült legyőznünk!
Második helyezést ért el csapatunk.

Csapattagok: Marton Márk, Vida Jonatán, Csősz
Dominik, Fekete Lajos, Csomor Zsombor, Bátri
Milán, Varga Zsolt, Deák Dominik, Bárdi Áron és
Perjés Bendegúz
Szabó József
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ÜGYELETEK
A háziorvosok ügyeleti elérhetősége
Hétfőtől csütörtökig 12-16 óráig, pénteken 12-13 óráig
hívható az ügyeletes háziorvos a 06-20-962-4594-es
telefonszámon.
A II. sz. háziorvosi rendelő (Kossuth tér 6.)
új rendelési rendje
Orvos: Dr. Kovács Nóra
Hétfő: 12:15 - 16 óráig
Kedd: 8 – 11:45-ig
Szerda: 10:45 - 13 óráig
Csütörtök: 12:15 - 16 óráig
Péntek: 11:15 - 14 óráig
A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől-csütörtökig 16 órától másnap reggel 8 óráig
Pénteken 13 órától másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és ünnepnapokon
8 órától másnap reggel 8 óráig
SZABADSZÁLLÁS, Mindszenty tér 5.
Telefonszám: 76/353-324
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

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

Március 28. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:00: Megyei Krónika
(ism.)
19:30: Hans Kaiser előadása
Izsákon
Március 29. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:00: Hans Kaiser előadása
Izsákon (ism.)
Április 4. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:00: Soltész Miklós államtitkár és Lezsák Sándor
képviselő izsáki előadása.
Április 5. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:00: Soltész Miklós államtitkár és Lezsák Sándor képviselő izsáki előadása. (ism.)
Április 11. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:00: ITV Híradó
19:20: Új harang érkezett
– harangszentelés
Április 12. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:00: ITV Híradó (ism.)
19:20: Új harang érkezett
– harangszentelés (ism.)
Április 17. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-testület üléséről (az analóg
csatornán)
Április 18. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:00: Közvetítés a képviselő-testület üléséről felvételről
Április 19. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:00: Megyei Krónika
19:30: Zörey Klub

Anyakönyvi Hírek

Születtek: Molnár Kristóf – anyja neve: Molnár Bernadett
Erika, Rádóczi Réka – anyja neve: Hári Alexandra, SzűcsHerold Konrád – anyja neve: Herold Linda, Tőzsér Ármin
– anyja neve: Csernák Ibolya, Müller Léna – anyja neve:
Pozsgai Ivett, Rózsa Lívia – anyja neve: Murai Anett
Házasságkötés: Korsós Tibor – Novák Józsefné
Meghaltak: Bálint Sándor – 71 éves – volt izsáki lakos,
Boros Tibor – 62 éves – Izsák, Széktói utca 10., Brettner
András – 77 éves – Izsák, József Attila utca 1., Izsák István – 66 éves – Izsák, Csokonai utca 7., Patai Ferencné sz:
Radics Julianna Mária – 55 éves – Izsák, Cegerétsor utca
26., Gyarmati Sándor – 83 éves – Izsák, Dugonics utca
9., Szakál Imréné sz: Cséplő Ibolya – 87 éves – volt izsáki
lakos, Göbecs Pálné sz: Szénási Mária Magdolna – 81 éves
– Izsák, Vásártér utca 18.

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó Izsákon a Hunyadi u.
34. sz. alatti ház. Érdeklõdni
a helyszínen lehet.
Eladó Izsák külterületén, közel a városhoz 980
négyszögöl terület, rajta kisebb méretű, rossz állapotú
házszámos tanyával. Többszörös vízvételi lehetőség.
Kertészkedésre, állattartásra
kiválóan alkalmas. Érd.: 0670/342-2326
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