Tájékoztatjuk
Olvasóinkat, hogy
áprilisi és májusi
számunk kivételesen
összevontan
jelent meg.
Önkormányzati lap
XXVIII. évfolyam 4-5. szám

Megjelenik havonta
2018. április-május.

Köszönet a nyolc évért

A résztvevő klubok vezetői

Az izsáki Ezüst Gólya
Nyugdíjas Klub hosszú évek
óta tavaszi találkozót szervez
a környékbeli kluboknak. Az
idei alkalomra április 14-én,
hagyományosan a sportcsar-

az Éveknek Nyugdíjas Klub,
és a kecskeméti Hírös Város
Nyugdíjas Klub tagjai jöttek
el. Az alkalomra a sportcsarnok is ünnepi díszben, ízlésesen megterített asztalokkal

Izsáki kánkánosok

nokban került sor, ahová
a páhi-i Életet az Éveknek
Nyugdíjas Klub, az orgoványi Őszi Rózsa Nyugdíjas
Klub, a kaskantyúi Életet

várta vendégeit. A megjelenteket Árvai Istvánné az
izsáki klub vezetője köszöntötte, majd dr. Bozóky Imre
alpolgármester Izsák Város

Önkormányzatának üdvözletét tolmácsolta, kiemelve,
hogy a nyugdíjasaink tevékenysége szép példája a
tartalmas emberi kapcsolatok ápolásának, ami például
szolgálhat társadalmunk
más korosztályok számára
is. Ezt követően a klubok
fellépői vidám műsorszámokkal szórakoztatták a
vendégeket. A közös ebédet
követően, oldott hangulatú
beszélgetés és az elmaradhatatlan tánc következett,
amelyhez Csáki Pál, az
izsákiak örökös zenefelelőse
szolgáltatta a talpalávalót.
Az év során, viszonossági
alapon, más kluboknál is
lesznek hasonló találkozók.
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Zenés jótékonyság

Ahogy már tavaly, úgy
idén is szórakoztató és
jótékonysági programot
szervezett Izsákra Grijnovizt Anikó izsáki énekesnő
március 17-ére a Művelődési Házban, „Húsvétra
hangoló” címmel. Az Emberi Hangon az Életért
Egyesület közreműködésével létrejött programban a
zenén kívül vendéglátással
- kaláccsal, zsíros kenyérrel –, is várták a közönséget. Valamint tombolával,
melynek bevételét izsáki
gyermekek javára ajánlot-

ták fel. A kisorsolt tárgyakat mások mellett izsáki
vállalkozások ajánlották
fel. A több mint negyvenezer forintnyi tombolabevételből az izsáki óvodának vásároltak játékokat,
melyek átadására május
28-án fél 10-kor kerül sor
az óvodában.
A műsor első részében
a Nyugi Trió - Kovács
István, Ferenci János és
Keskeny Márk - , valamint
Grijnovitz Anikó és barátai
adtak műsort. Szeli Sára
író, újságíró, előadóművész

pedig tojásfestő kézműves
foglalkozást tartott a gyerekeknek.
A program második
részében Radics Márk
műsorvezető, a Zenebutik
nevű zenei tévécsatorna
BAKELIT Fesztivál című
produkciójából hozott
ízelítőt Izsákra. Sztárvendégek Koós János és
felesége, Dékány Sarolta
voltak, akik nagy slágeriek felidézésével szereztek
kellemes perceket a közönségnek.
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Április 30-ával távozott
izsáki jegyzői állásából
Bagócsi Károly címzetes
főjegyző. A képviselő-testület, az önkormányzati
hivatal, Izsák lakossága
és a maga nevében Mondok József polgármester
köszönte meg Bagócsi
Károly nyolc éves munkáját azon az összejövetelen, melyet tiszteletére
rendeztek a hivatal dolgozóinak részvételével.
Mondok József köszönő
gondolataiban hangsúlyozta, hogy olyan jegyző
került nyolc évvel ezelőtt
Izsákra, aki azonnal fel
tudta venni az itteni pörgős, sok feladattal járó
munkastílust. Bagócsi

Károly közel évtizedes
itteni működésével sok
önkormányzati feladat,
beruházás lebonyolításában közreműködött példás szakmaisággal. Segítő munkájára, köztük az
általa indított beruházások, ügyek lebonyolításában, a későbbiekben is
számít Izsák, ezért valójában nem elbúcsúzik

tőle, hanem köszönetet
mond eddigi munkájáért – húzta alá Mondok
József köszöntőjében.
Bagócsi Károly 2019-ben
esedékes nyugdíjazásáig
korábbi helyén, Orgoványon folytatja főállású
munkáját. Bagócsi Károly izsákiaktól elköszönő gondolatait a 11.
oldalon olvashatják.

X. Izsáki Tészta Majális
Április 29-én került
megrendezésre a Vino
udvarában a hagyományos Izsáki Tészta Majális. Prikkel László, mint
a rendezvény alapítója
és szervezője kérdésünkre elmondta, örömmel
látja, hogy a hangulat
a régi családias, s azt is
örömmel veszi, hogy a
program oly annyira elfogadott, hogy a résztvevők
kérik az újra és újra való
megrendezését. Örül,
hogy részese, mozgatója
lehet egy olyan eseménynek, amely immár tíz
esztendeje ad lehetőséget
egy jó hangulatú együttlétre. A tésztát idén is,
mint mindig, az Izsáki
Házitészta Kft. biztosította az ételekhez.
A főzők serényen dol-

Fotók: Faragó Gábor

Nyugdíjas klubok találkozója
Izsákon

Ára: 200 Ft

A díjakat, köztük a „Vándorló Fakanalat” Juhász
Zsolt, az Izsáki Házitészta Kft. társtulajdonosa
adta át. Felvételünkön ifj. Digner István veszi át
a vándordíjat

vet kíván. (Paul Gauguin)
Tehát mielőtt hozzákezdünk, teremtsük meg a
megfelelő hangulatot és

Az ételeket Bajkó Zoltán plébános
áldotta meg

goztak, s dél körülre el
is készültek az ételek,
amelyeket a zsűrizés előtt
Bajkó Zoltán plébános
szentelt meg a következő
idézettel és gondolatokkal: „A főzés könnyű fejet,
nyitott lelket és meleg szí-

készítjük el az ételt, ezzel
szeretnénk kifejezni a
szeretetünket irányába.
Elmondani azt, amit sza-

A főzés mellett jutott idő és energia
a táncra is

az ideális környezetet.
Tisztítsuk meg magunkat
a nem megfelelő negatív
gondolatoktól, töltsük fel
magunkat pozitív energiával. Gondoljunk arra,
hogy valaki nagyon fontos rég várt személynek

vakkal nem tudunk, vagy
épp nincs rá lehetőségünk. Legyen olyan ez a
folyamat, mint egy ima.
Ima, egy olyan embertől,
aki nagyon mélyen és
tisztán hisz Istenben.
Folytatás a 8. oldalon.

IZSÁKI Hírek
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Az április 8-ai országgyűlési választás
helyi eredménye
EGYÉNI
1.) LEZSÁK SÁNDOR
FIDESZ-KDNP
2. KOLLÁR LÁSZLÓ
JOBBIK
3. HORVÁTH TAMÁS NORBERT
MSZP-PÁRBESZÉD
4. KISS- SZENICZEY KÁLMÁN
LMP
5. TABAJDI PÉTER
MOMENTUM
6. BODOR SÁNDOR
KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
7. SZIMANDL NOÉMI
CSALÁDOK PÁRTJA
8. KISS VIKTOR
MIÉP
9. BORBÁSNÉ KERESZTES MÁRTA
MUNKÁSPÁRT
10. GÁL LÁSZLÓ SZABOLCS
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ
DOLGOZÓ ÉS TAN. PÁRTJA
11. GÁL RÓBERT ZOLTÁN
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
LISTÁS
1. FIDESZ- KDNP
2. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
3. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRTPÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
4. LEHET MÁS A POLITIKA
5. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
6. MOMENTUM MOZGALOM
7. MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
8. CSALÁDOK PÁRTJA
9. MAGYAR MUNKÁSPÁRT
10. EGYÜTT- A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
11. MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA
12. TENNI AKARÁS MOZGALOM
13. SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
14. KÖZÖS NEVEZŐ 2018
15. MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
16. KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT
17. NET PÁRT

1964 szavazat

66,42 %

587 szavazat

19,85 %

198 szavazat

6,70 %

91 szavazat

3,08 %

48 szavazat

1,62 %

29 szavazat

0,98 %

17 szavazat

0,57 %

9 szavazat
6 szavazat

0,30 %
0,20 %

4 szavazat

0,14 %

4 szavazat

0,14 %

1953 szavazat
508 szavazat

66,09 %
17,19 %

165 szavazat
117 szavazat
68 szavazat
56 szavazat
33 szavazat
11 szavazat
10 szavazat
10 szavazat
8 szavazat
6 szavazat

5,58 %
3,96 %
2,30 %
1,90 %
1,12 %
0,37 %
0,34 %
0,34 %
0,27 %
0,20 %

2 szavazat
2 szavazat
2 szavazat
1 szavazat
1 szavazat

0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,03 %
0,03 %

VÁLASZTÁSI MUTATÓK
EGYÉNI
A választási névjegyzékben szereplők száma:
Megjelent választópolgárok száma
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:
LISTÁS
A választási névjegyzékben szereplők száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Elvitt szavazólapok száma:
Az egyéni és a listás szavazók névjegyzéki száma közötti
miatt van.

4.681 fő
2.983 fő
26 db
2.957 db

63,73 %
0,87 %
99,13 %

4.722 fő
2.983 fő
63,17 %
27 db
0,91 %
2.955 db
99,06 %
1 db
0,03 %
eltérés az átjelentkezéssel szavazók
Bagócsi Károly HVI-vezető

Tisztelt Izsáki Választók!
Mindannyiuknak tisztelettel megköszönjük, hogy április 8-án részt vettek az országgyűlési
választáson. Külön is köszönetet mondunk azoknak, akik a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltjére, Lezsák Sándorra, és szövetségünk listájára adták voksukat! Fontos döntést hoztunk
április 8-án. A hazánknak és családunknak szánt jövőről nyilvánítottunk felelős véleményt.
A szavazáson résztvevők meggyőző többségének döntése alapján olyan kormánya maradhat
Magyarországnak, amely – mint eddig is – minden körülmények között kiáll közös érdekeinkért. Köszönet mindazoknak, akik átérezve döntésük fontosságát, szavazatukkal ezt
lehetővé tették!
Fidesz-KDNP helyi szervezete

2018. április-május

Tél végén
Kiszakadt az Égi dunyha és havazik…
Úgy látszik, hogy nem is áll el már tavaszig…
Befed újra hegyet-völgyet, csermelyeket,
Ébredezve álmodozó bús kerteket…
Hófelhőknek szürkesége még andalít,
Tavaszt hívó madarakat is elcsitít…
Vajon mit üzen nekünk e sok hópehely?
Hogy lelkedet csendesítve így énekelj.
Szóljon e dal megnyugtató hólepelről,
Örömteli kikeletei ébredésről…
Tüzes nyarunk szépségének énekéről,
Aranysárga levelekkel teli őszről…
Újra zengjen kedves dalunk a szép télről!
Pilinkélő hópelyheknek erdejéről…
Örvendező gyermekkacaj szépségéről,
Évszakunknak megtisztító erejéről…
Mire elszáll e sok ének, - tavasz ébred…
Zöldell a fű, pattan a rügy, - nem ezt kérted?
Felragyog a Napsugár is, - nem ezt vártad?
S Te csoda szép énekeddel megháláltad…
Szekér Istvánné

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

FELHÍVÁS

A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női
lakosság emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívó levelet kapnak,
akik 2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt,
vagy az első megszólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívólevél felmutatásával a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szükség. Az útiköltség utólag visszaigényelhető,
utazási utalványt a szűrőállomáson lehet kérni.

Az izsáki nők legközelebb
2018. május 11, 17, 18-ra kapnak meghívót.
A vizsgálat helye:
Kecskemét, Nyíri út 38. II. em.
Megyei Kórház MaMMa Eü. Rt.
Tel.: 76/504-819; 482-115
A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő
kérdésekben
vezető operátor készséggel szolgáltat további információt
a 76/482-115 telefonszámon.
Akinek a meghívó levélben jelzett időpontban nincs módjuk
a szűrővizsgálaton megjelenni a fent megadott telefonszámon, új időpontot kérhetnek.
Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel!

Ingyenes, mozgó
ORTOPÉDIAI SZŰRÉS
Szakorvosi vizsgálattal!
2018.05.14-én 15:00-17:00-ig
Az EGÉSZSÉGHÁZBAN
További információért és időpont kérésért
forduljon hozzánk bizalommal:
Illésné Király Mária 20/ 22-22-012
Soltész Lívia 20/569-60-44
Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt lehetőségük lesz
ortopédiai cipő megrendelésére hozzáértő cipész segítségével! Közgyógy ellátottak számára ingyenes cipőkészítéssel,
közgyógy keret terhelése nélkül.
Széles választék áll rendelkezésre!

IZSÁKI Hírek
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A 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. január-február
hónapban. A bajnokság célja a
futsal népszerűsítése mellett, a
téli versenyszerű játéklehetőség
biztosítása fiatalok számára.
Az első fordulókat megyeszerte

TETÉZI LAJOS

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 U15-LEÁNY
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-

Gondolom...

...többen emlékeznek arra, hogy februárban, ugyanebben a rovatban írtam arról a rendkívül szomorú
jelenségről, amely szerint egyes fővárosi értelmiségi(?)
körök, s az őket mindenben majmolók, igen lenézően,
lekezelően nyilatkoznak rólunk, vidékiekről. Nos, nem kellett sokat
várnunk, hogy újra megüzenjék, menthetetlenek vagyunk.
Gondolom, sejtik, hogy az április 8-ai választás kapcsán kitört hisztijükre utalok. A Fidesz-KDNP a vidéki buta, tájékozatlan szavazóknak
köszönheti győzelmét – indokolták azt az óriási vereséget, amit a
voksoláson kaptak. Értik? Nem a maguk tehetségtelensége, sajtójuk
- a valóságot szinte mindenben a maguk javára eltorzító - hazudozása
lett a szégyenletes kudarc oka, hanem az a vidéki tapló tömeg, amely
képtelen felnőni hozzájuk, s megérteni, hogy demokrácia csak akkor
van, ha ők nyernek. Még akkor is nekik kell nyerni, ha se programjuk,
se jövőképük nincs. Most sem volt. Nem is nyertek, így nincs is demokrácia, ezért nem egészen egy héttel a választások után az utcákon
tüntetnek. A demokráciáért. Egy 70 százalékos részvétel mellett zajlott
olyan szavazás után, ahol a résztvevők kétharmada voksolt egy irányba!
Vagyis a jelentős többség! A demokrácia pedig éppen a többség akaratát
jelenti, s miután április 8-án a többség döntött, érdekes megközelítés
a demokráciáért tüntetni. Rosszindulatú dühükről sokatmondó, hogy
nyomtatott és online sajtójukban, valamint televízióik betelefonálós és
politikusaikat megszólaltató műsoraiban csalásról vizionálnak, tájékozatlan, buta falusiakat, megélhetésükért remegő közmunkásokat,
Fidesz-birkákat emlegetnek.
Gondolom, akik vették a fáradtságot és kicsit tájékozódtak a választási eredményeket illetően, tisztában vannak azzal, hogy a rájuk adott
voksok alapján a világ bármely országában nyertes erő lett volna a
Fidesz-KDNP. Néhány összehasonlítás az állítás igazolására. Angliában
a mandátumok 86 százalékát, Franciaországban 72 százalékát, Olaszországban 64 százalékát kapták volna meg hasonló arányú eredmény
mellett. Nálunk a Fidesz-KDNP-nek, a rájuk adott 2.823.837 szavazat
mellett a mandátumok 67 százaléka jutott. Több szavazatot kaptak,
mint az ellenzék pártjai összesen. Az a visszatérő érvelés pedig továbbra
is értelmezhetetlen, miszerint akik nem szavaztak, azokat is az ellenkezők oldalára sorolják. Legyen már világos, aki nem szavazott, az nem
mondott véleményt. Értelmezni és számlálni csak a leadott szavazatokat
lehet. Ezek alapján osztják a mandátumokat. Április 8-án Magyarországon ez jött ki. A „haladók” szerint azért, mert mi buta vidékiek, összevissza szavaztunk. Ráadásul még féltünk is a szavazófülke magányában, s
ijedtünkben újra magunkra rántottuk, a magyarokat rezsicsökkentéssel,
CSOK-kal, béremelésekkel, vidéki kórházak felújításával, az infláció és
a munkanélküliség leszorításával – bennünket izsákiakat még külön
is egy 4,5 milliárdos iskola megépítésével –, s hasonlókkal sanyargató
diktatúrát. Mert mi maradi, tájékozatlan vidékiek képtelenek vagyunk
megérteni, hogy mindez valójában nem jó, hanem rossz nekünk...
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Torna
2018. március 10-én, Budapesten rendezték
meg a 2017/18-as tanév Torna Diákolimpia
Országos Döntőjét. Az országos döntőbe, a
tanév során megrendezett továbbjutásos versenyekről korcsoportonként a legeredményesebb
12 csapat jutott be. A III-IV. korcsoportosok
között versenyeztek fiú tornászaink. Szoros volt
a végeredmény, minimális pontkülönbséggel
követték egymást a csapatok. Az izsákiak az összetett csapatversenyben hetedik helyezettként
zárták a versenysorozatot! Az egyéni összetett
versenyben, kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtva, Bárdi Áron hatodik lett!
Kép: 2018. 03. 10. Budapest
Csapattagok: Csősz Tamás, Vida Jonatán,
Csépe Bence, Bárdi Áron, Bencsik István és
Tóth Marcell
Szabó József

Nemzetközi röplabda emléktorna Izsákon

Március végén, április elején Izsákon edzőtáboroztak
a varsói sportiskola U17-es
fiú röplabdásai. Búcsúzásuk
alkalmából nemzetközi utánpótlás röplabda mérkőzéseknek adott otthont az Izsáki
Sportcsarnok április 6-7-én.
Hat csapat küzdött a Liszi Ferenc (a nemrég elhunyt kiváló
utánpótlás edző) emlékének
állított tornán. Magyar részről az U17-es „B” és az U15-ös
„A” válogatott, valamint Szolnok, Kecskemét és Székesfehérvár serdülő röplabdásai
vettek részt a tornán.
A torna igen színvonalas,
kiélezett mérkőzésekkel szó-

rakoztatta az érdeklődőket. A
döntőben már 2:0-ra is vezettek
a szolnokiak, ám a kecskeméti
fiatalok hatalmas lelkesedéssel
játszva fordítottak és 3:2-re
megnyerték a kupát.
A Liszi Ferenc emléktorna
végeredménye (és legjobb
játékosa):
1. Kecskemét (Kara Zsombor)
2. Szolnok (Tímár Mike)
3. Varsó (Jakub Wozniak)
4. Magyarország U15 ‘A’
(Fenyvesi Barnabás)
5. Magyarország U17 ‘B’
6. Székesfehérvár
Izsák Város Önkormányzata
nevében Bérces Lajos a kultu-

rális és sportbizottság elnöke,
a varsói sportiskolások izsáki
szereplése alkalmából, emléktárgyat adott át.
Kelemen István a torna
életre hívója és főszervezője
elmondta, hogy az esemény
remekül szolgálta azt a célt,
hogy válogatott játékosaink
magas színvonalú mérkőzéseket játsszanak és beleszagoljanak a nemzetközi légkörbe,
valamint segítse a felkészülésüket a korosztályos EB-re.
Viszonzásképpen a serdülő
magyar válogatott nyáron, a
lengyelek vendégeként Varsóban edzőtáborozik egy hetet.
-fg-

Ovifoci

Két évtizede működik
Ungor Pál közreműködésével Izsákon az óvodások foci oktatása.
A Bozsik Program
keretében heti két
alkalommal vannak
edzések, foglalkozások. Kisfiúk, kislá nyok ismerkednek
a népszerű sportág
alapjaival ezeken az
alkalmakon. Nyáron

külön focitáborban is
együtt vannak a gyerekek.

A tavaszi, őszi szezonban hat-hat mérkőzésen mérkőznek
meg a Bozsik Programban szereplő vidéki csapatokkal. A
gyerekek lelkesek,
aranyosak és eredményesek – mondja róluk edzőjük.
Értelemszerűen a
korosztályok időről-időre változnak.
Fotóinkon a jelen
korosztály tagjai láthatók.
-te-
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ELGONDOLKODTATÓ...

„Visegrád Európája” vezetőihez és népeihez
34 éves breton vagyok, francia állampolgár és független
újságíró a szakmám. Ezt a
segítségkérést számos nyugat-európai polgár nevében
írom, akik naponta látják,
hogy országok, térségek mélyen átalakulnak úgy, hogy
hamarosan és kétségtelenül
azok már ne emlékeztessenek
azon nemzetekre, amelyek az
európai civilizációt alkotják,
amelyekhez mindannyian
tartozunk.
Amikor mély átalakulásokról beszélek, nyilvánvalóan
a bevándorlásról és nyugati
társadalmaink iszlamizációjáról van szó.
Tudom azt, hogy Önök, magyarok, csehek, szlovákok,
osztrákok, lengyelek, Közép- és Kelet-Európa népei
utaznak, televíziót néznek és
kérdéseket tesznek fel.
Vajon miért van az, hogy Párizs utcáin minden múló nappal több és több afrikai, arab
bevándorlóval van teli, akiknek egyre nagyobb részének
már van személyazonossági
igazolványa és akiket elitjeink
franciáknak tekintenek?
Miért van az, hogy azok a
muzulmánok, akik Európa
halálát és Allah uralmát akarják kontinensünkön, nyilvános helyeken fejezhetik ki
magukat, London utcáin?
Miért van az, hogy Anglia
fehér bőrszínű asszonyait
pakisztáni migránsbandák
éveken át rabszolgaságban
tarthattak anélkül, hogy a
hatóságok akár az ujjukat is
felemelték volna?
Miért van az, hogy egy arab
Amsterdam polgármestere, és
egy pakisztáni Londoné?
Miért van az, hogy a német,
francia, angol, belga nők nem
mernek már este kimenni
az utcára országaink egyes
negyedeiben, mert félnek
tőle, hogy bántalmazzák, sőt
esetenként meg is erőszakolják őket?
Miért van az, hogy nyugateurópai országaink, amelyek
kétségtelenül a múltban az
európai civilizáció motorjai
voltak, ma demográfiailag
kihalófélben vannak és etnikailag átalakulnak?
Nyilván Önök is felteszik
maguknak mindezen kérdéseket, mint ahogyan sok más
honfitársamhoz hasonlóan én
is felteszem.
Mára vezetőink elhagytak
bennünket. Még félelmetesebb, hogy a Nyugat népeinek egy része a jelek szerint
elfogadta a jövőbeni eltűnést,
civilizációnk megrendülését,
amit súlyosan és pénzügyileg
támogat a Soros-galaxis.
Minden nap e sötét erők mindent el akarnak pusztítani:
európai azonosságunkat, érté-

keinket, hagyományainkat.
Olyan városokban élünk,
ahol ma találkozhatunk egy
gyermekes transzszexuálissal és a szíriai frontról éppen visszajött iszlamistával,
miközben mindkettőt olyan
veszélyes egyedek védik, akik
a nemek megkülönböztethetetlenségének, a korlátlan
bevándorlásnak a védelmezői,
és akik naponta mutogatnak
ujjal, bélyegzik meg és ítélik el
a fehér heteroszexuális, önálló
és gyökereikhez ragaszkodó
embereket.
Nyugat-európai társadalmaink a fejükre állva menetelnek. Elvesztettek mindenfajta racionalitást, ráadásul
megengedik, hogy a hivatalos
médiumok és vezetőink ujjal
mutogassanak a magyarokra,
csehekre, szlovákokra, lengyelekre, akik olyan vezetőket
választottak a hatalomba,
akik e népek és nemzetük,
valamint közös civilizációnk
javát akarják.
Nem vagyok magyar, nem
vagyok cseh, nem vagyok
szlovák vagy lengyel: francia
személyi azonossági igazolványom van, de ma ezerszer
közelebb érzem magam Önökhöz, akik Európa nemzeteihez
tartoznak, mint a Ghánából,
Nigériából vagy Törökországból érkezett migránsokhoz,
akiknek mégis ugyanolyan
állampolgárságuk is van, mint
nekem. Egyébként francia
személyi azonossági igazolványomat felcserélném bármely pillanatban egy olyanra,
amely azt tartalmazza, ami
én vagyok mindenek előtt,
azaz Európa és a keresztény
hagyomány fehér polgára.
Ma, Közép-Európa barátai,
népei, unokatestvéreink, akik
ugyanazon civilizációhoz tartoztok, mint mi Nyugaton,
tudjátok, hogy szükségünk
van rátok, és hogy sorsunk
világosan ezentúl kezetekben van, hiszen az Európát
elpusztító gép olyannyira el
van foglalva feladatával a
legutóbbi években.
Tudnotok kell, hogy itt reményeink, szándékaink részben
bennetek van, és legyetek
ezzel tisztában. Tudjuk azt,
hogy bennünket etnikai és
kulturális eltűnésre ítéltek,
ha ti, Visegrád és Kelet-Európa európai polgárai nem
vesztek tudomást azon hatalmas küldetésről, amely ma a
tieteké, és amelyben minden
eszközzel segítünk nektek.
Azaz Európánk és civilizációnk megmentésében.
Nektek megadatott annak
a lehetősége, hogy etnikailag
homogén országokban éljetek,
ahol a nőknek olyan szabadság adatott meg, mint amiből
itt egyre kevesebb marad meg

számukra. Olyan országokban, ahol már a polgároknak
a legkisebb korukban megtanítják, legyenek büszkék arra,
amik és hogy honnan jönnek.
Olyan országokban, ahol az
olyan szavak, mint a nemzet,
a haza vagy a gyökerek nem
jelentenek sértést. Olyan
országok, ahol az identitást
vérrel és a történelemmel
adják át.
Olyan országokban, ahol a
házasság egy férfit és egy nőt
egyesít, és ahol egy külföldit
adott esetben tiszteletben
tartva fogadnak be. Olyan
országok, ahol a férfiakat és
a nőket arra biztatják, legyenek gyermekeik, neveljék fel,
szeresség őket és nyújtsanak
nekik stabilitást, folytonosságot, tudatosítsák gyökereiket
és sorsukat.
Ugyanez a sors, az európai
sors az, amit sok honfitársamhoz hasonlóan át szeretnék
adni holnap gyermekeimnek.
Ez ugyanaz a biztonságos,
kellemes, örömteli, hagyományokban gyökeredző jövő,
amit át akarunk nekik adni.
Ez az, amiért sorsunkat a
ti kezetekbe helyezzük, és
amiért szükségünk van rátok,
hogy segítsetek nekünk harcolni Európa megmentésében
a biztos eltűnéstől, ha európaiak millióit azon veszélyes
bolondok kezében hagyják,
akik abból egy multikulturális, több etnikumú, közömbös
és végső soron afrikai földdé
akarják változtatni, ha hinni
lehet a globális demográfiának.
Ébredjetek tudatára ennek
a küldetésnek és annak a reménynek, amelyet kezetekbe
teszünk. Nem akarjuk, hogy
holnap ugyanolyan sorsunk
legyen, mint a dél-afrikai
fehéreknek.
Milliókkal egyetemben nem
akarjuk, hogy templomainkat
bemocskolják, zászlainkat
elégessék, gyermekeinket
megöljék, feleségeinket megtámadják vagy megöljék.
Súlyos órákat élünk – és független újságíróként nagyon
is látom, mi megy végbe ma
Franciaországban, Németországban vagy az Egyesült
Királyságban. Az ellenzéki
hangokat elhallgattatják, a
szólás szabadsága már nem
létezik és a szólás szabad kiejtőit bíróságok elé hurcolják
azon politikusok utasítására,
akik hatalmukat a nemzetellenes oligarchák kezében lévő
médiumok által befolyásolt
választásoknak köszönhetően
gyakorolják.
A demokrácia szó semmit
nem jelent azokban az országokban, ahol a választói
távolmaradás már a többségé,
és ahol nem választott kormá-

nyok, mint Brüsszelben, aljas
törvényeket hoznak Európa
elpusztítása céljából.
Európa polgárai, legyetek
magyarok, csehek, szlovákok,
osztrákok, lengyelek vagy
bármilyen más nemzetiségűek, akik büszkék vagyok
történelmetekre és gyökereitekre; ti, akik tudjátok, hogy
az elnyomás, a megszállás
az, ami eltűnéssel fenyeget,
mint ahogyan azt mindig is
tudtátok történelmetek során,

segítsetek nekünk!
És hassatok oda, hogy sorsunk civilizációnk sokféleségében egyesüljön évszázadokra, hogy Európa éljen!
Yann Vallerie
Yann Vallerie 2013 óta a bretagne-i Breizh-info.com hírportál főszerkesztője, akinek
cikkei számos más, független
francia és belga médiumban
jelennek meg.
/Fordította: Lovas István/
magyaridok.hu

Húsvéti locsolás a Sárfehér
Néptánc Egyesületnél

A tavaszi ünnepkör egyik
jelentős eseménye a húsvét.
2018 áprilisának első hétvégéje
nagyon mozgalmas volt a hagyományokat őrző és megélő
egyesület és együttes tagjainak
számára.
Pénteken az érdeklődő gyerekek Frankóné Horváth Petra
vezetésével és a kísérő szülők
bevonásával különböző technikákkal tojásokat festhettek,
melyet hétfőn a locsoló fiúk

a rokonoknak, vagy a kedvesüknek, melyre piros tojás is
kerül. Húsvét hétfő délutánján
lovaskocsin, a Talléros zenekar
muzsikájától kísérve érkeztek
a locsolók az izgatottan várakozó lányokhoz-asszonyokhoz
egy alapos locsolkodásra. A
három „lányos háznál” a legkisebb táncos lánykáktól, az ifi
korosztályon át, még a felnőtt
néptánccsoport hölgytagjainak
is bőven jutott friss tavaszi harmat, felelevenítve a mára már
lassan elfeledett szép hagyományokat. A vízzel való öntözés általánosságban és más esetekben
is termékenységvarázsláshoz
kapcsolódott. A fiúk minden
tőlük telhetőt megtettek azért,
hogy a következő évben ne hervadozzon senki! A szárítkozás,
átöltözés után a Vino étterem
pincéjében egy fergeteges hangulatú locsolóbállal zárult a

kaptak ajándékba. A húsvéti
tojásnak, mely a termékenység
egyik legáltalánosabb jelképe,
még a húsvétot követő ún.
fehérvasárnapon is jelentősége
van. Ekkor küldik a komatálat

programsorozat. Mindenkinek
köszönjük, aki részvételével
hozzájárult e szép néphagyomány fennmaradásához!
Sárfehér Néptánc
Egyesület
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v a l l á s
Május a remény, az édesanyák,
a világ árván maradt,
de a Szűzanya gyermekeinek hónapja!
Tavaszi pompába öltözött a
természet. Virágoznak a fák,
madarak énekétől vidul az erdő,
s a mező virágai is színessé varázsolják a réteket. Május van.
Szűzanyánk hónapja, amikor a
hívők boldog lelkülettel sietnek
az esti litániára. Ez az a hónap,
amikor szívünkben felébred
a szeretet érzése, hiszen az
„Anyák napja” is májusban
van.
E nap alkalmából Téged köszöntelek elsősorban édes, jó
Szűz Mária, aki az „Anyák napja” ékessége vagy! Köszöntelek
szívem legszebb és legmélyebb
szeretetével, a kertek és mezők
legszebb virágaival. Áldott légy
mindenkor Te legmagasztosabb
anya. Köszöntelek Téged, aki
a Mennyország királynője,
Istennek szent Anyja vagy. E
szép nap alkalmával köszöntök
minden édesanyát, akinek az
arca örömtől sugárzik, mert
gyermeke rajongó szeretettel,
virággal, dallal, verssel, saját
maga készítette rajzzal köszönt
fel. Így viszonozva azt a nagy
szeretetet, amit édesanyjától
kap. Hiszen a szeretet a legmagasztosabb érzés, amely megszépíti életünket, látóvá teszi
szívünket. S ha a szeretetet
fokozni lehet, az anyai szeretet
kerül a legfelső fokra.
Szorongó, de vigasztaló szóval
próbálok azokhoz az édesanyákhoz is szólni, akik gyermeküket elveszítették. Nehéz
vigasztaló szavakat találni. De
nem tudhatod, Te drága édesanya, hogy miért kellett ennek
így történnie. Nem tudhatod,
hogy a Mindenható milyen
szenvedéstől mentette meg
gyermekedet és Téged.
Tudnod kell és érezned, hogy
gyermeked Isten örök világosságában, az angyalok körében,
a mennyei boldogságban őrangyalkén van melletted. Őt
már nem kell féltened, mer a

Mennyei Atya védőszárnyai
alatt áll.
Most pedig Hozzád szeretnék
szólni, ahhoz az anyához, aki
szomorú szívvel nézi a televízióban az „Anyák napi” műsort,
mert a Te gyermeked, akit féltő
szeretettel neveltél fel, nem hoz
neked virágot, nem nyitja rád
az ajtót, nem érdekli hogyléted,
pedig jól tudja, hogy öregségedben, testben és lélekben
törékeny vagy. Tudom, hogy
fáj, mert az anyai szív nagyon
tud szeretni, de szenvedni is.
Isten mégis erőt és vigaszt nyújt
neked.
Vissza kell gondolnod arra az
időre, amikor gyermeked még
kicsi volt, amikor Te voltál a
mindene. Ő már akkor hálálta
meg az iránta érzett jóságodat.
Kacagva, boldogan szaladt karjaidba, mert csak ott talált szeretetet, megnyugvást. Ha pedig
játszótársai bántalmazták, azt
kiáltozta: „Anyu, anyuci!”.
Erre az időszakra gondolj, és
bocsássad meg gyengeségét. Ne
panaszkodj, légy nemes lelkű,
ne érezd úgy, hogy eltévedt.
Imádkozz, hogy Isten segítő
kegyelme őrizze útjait.
Most úgy látod, hogy gyermekedtől elhagyatva állsz, de
Isten végtelen jóságában bízva
tudnod kell, hogy gyermeked
előbb-utóbb megtalálja azt a
kulcsot, amely kinyitja az édesanyja iránti szeretet kapuját.
S ha rá fog jönni, hogy nem
veszítheti el a legnagyobb, az
anyai szeretetet, az lehet, hogy
csak akkor fog bekövetkezni,
amikor te már az angyalok
körében fogod látni őt. A sírodnál bűnbánó szívvel döbben
majd rá, hogy mit mulasztott
el. Anyai szíved akkor is ott
lesz vele, mert az anyai szív a
síron túl is szeret. Eljön majd az
idő, amikor minden anyai szív
azzal a tudattal fog a végtelen
boldogságban megnyugodni,

hogy hátrahagyta gyermekének és unokáinak az anyai szív
szeretetét.
„Valahová eltűntek az évek
elhervadtak
mint a rózsák színes szirmai
csendes sétáim során
lefoszlanak rólam
gyermekkorom tündöklő álmai
valami mégis örökre megmarad
nekem
talán az angyalok üzenete...
Édesanyám szeretete.”

Bajkó Zoltán plébános
Anyák napi ima

Mindenható Istenem!
Köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki megtanított engem legelőször is
imádkozni. Áldd meg őt, és áldj
meg minden édesanyát, akik az
anyai méltóságban részesültek,
és vállalták mindazokat a fáradalmakat, amelyeket értünk
tűrni és szenvedni kellett.
Óvd meg őket, ahogyan ők
óvtak bennünket minden veszélytől. Lemondva minden
kényelemről. Add, ó Istenünk,
hogy minden édesanya a Te
Szíved szerint nevelje gyermekeit! És áldd meg kérünk, a
nagymamákat is, akik nekünk
szüleinket felnevelték.
Végül, boldogságos Szűzanyánk, Hozzád fordulunk.
Fogadj minden édesanyát anyai
palástod alá, segítsd őket, hogy
olyan szeretettel gondozzák
gyermekeiket, amint Te gondoztad egyszülött Szent Fiadat.
Növeld az édesanyánkban is,
bennünk is a hitet, a reményt
és a szeretetet, segíts, hogy
soha el ne veszítsük ezt. Taníts meg arra, hogy Istenben
bízva boldogok legyünk minden
veszélyben, s hogy egykor a fényes égi hazában Veled együtt
dicsőíthessük a teljes Szentháromságot.
Ámen

Keresztfelújítás
A katolikus egyházközség felújíttatta a Kecskeméti
úton álló feszületet, amely az évtizedek folyamán
erősen elhasználódott, s a megújított plébánia és
kerítés mellett különösen megérett erre a felújításra. A kőkereszt megújítása mellett új korpuszt
is kapott a monumentum. A megújított kereszt a
húsvéti időre került újra a helyére. Bajkó Zoltán
plébános a nagycsütörtöki szertartás előtt áldotta meg, egyebek mellett így fogalmazva: „Isten
dicsőségének meglátásához nem kell a csillagokig
tekintenünk, vagy az egekig hatolnunk, elég, ha
leborulunk a kereszt tövéhez, és ott szemléljük
Isten végtelen szeretetét. Életünk zarándokútja tele
van keresztekkel, és sokszor fájdalmas esésekkel,
amelyek megtanítanak arra, hogy csak a szeretettel
vállalt áldozatnak van értéke. Mindannyian megállunk életünk keresztjei tövében és feltekintve
erőt kérünk ahhoz, hogy tovább indulhassunk.
Kérjük akkor közösen Isten áldását és segítségét
munkánkra – hogy az arra méltó kereszt hordozói
lehessünk.

Református múltunk 100.
„1826.május 22-én Czirkos
János és Takaró Mihály ő
kegyelmeken kívül minden
Elöljáró jelenlétében. Minekutánna a Szijjártó házának
és olainak falai fel verettettek,
faragókról kellett gondoskodni. Hivattattak e végre
Járó Mihály és ifj. Szegedi
István, a kikkel az egyesség a
ház és ólak teteje faragására
s fel nádazására meg lett 24
~húszon négy forintba, úgy
hogy dolgozzanak a magok
kenyerén, s napszámost is, ha
arra szükségek lesz, magok
fogadjanak.
1826.dec.26-án, minden
Elöljárók jelenlétében.
Bába asszony Szoboszlainé
folyamodott instanciája által
az Ekklésiai Elöljárósághoz,
hogy néki valami kész pénzbeli fizetést adni rendelni ne
terheltetnének. Végeztetett:
Mivel ezeknek előtte Tatárnénak esztendőnként 10 for.
adódott az Ekklésia Cassájából; minekutána pedig ettől
bizonyos okokra nézve elébb
5, azután a másik 5 forint is el
fogódott, határoztatott: hogy
az az előtt a Bábának adatni

szokott 10 forint adódjon
ezeknekutánna esztendőnként Szoboszlainénak, úgy
pedig, hogy esztendeje nem
a mostani gyűlés határozatától kezdődjön, hanem Szent
György napkor, és másik
Szent György napig, mintha ugyan már a múlt Szent
György napkor történt volna
kérése, Curator uram által
kifizettessen.
A fűteni valóra nézve pedig,
a mint a múlt esztendőben
ajánlotta az Elöljáróság, hogy
ki-ki közzülök segítséggel
lészen, úgy most is hozzá tévén azomba, hogy jövendőre
gondoskodjon magáról.
Ugyan ezen gyűlésben előterjesztette a Prédikátor
Bótsainé nyomorúlt sorsát
ennek fiának Bótsai Péternek
kérésére. Végeztetett: hogy
katédrából (értsd: szószékről
– N.Á.) kijelentessen, és a hívek a számára lejendő önként
való adakozásra, leginkább
pedig élelemre való dolgoknak adására vagy küldésére
serkentessenek.” (P.IV.: 111.
ol.)
közli: Nagy Árpád

Gondoskodás pedig nem „csak” az Ige hirdetése által történik,
hanem azon közösségi összefogással elvégzett szükségek rendezése révén, amit ma így hívunk gyűjtőnéven: szeretetszolgálat,
idegenül: diakónia. Szeretetszolgálat pedig ott van, ahol Szeretet
van! Adja Isten, hogy ha úgy adódik, mint az 1826. esztendőben:
hogy nincs presbiteri gyűlés májustól decemberig, híjával akkor
se találtassunk – mert „…ahol Szeretet, ott szükség nincsen.”
ISTEN pedig a Szeretet!
-na-

Gyülekezeti alkalmaink
- május 10. (csütörtök), 18.00: mennybemenetel ünnepi
istentisztelet
- május 17.-18.-19-én, 18.00: bűnbánati, előkészítő istentiszteletek a gyül. házban
- május 20. (vasárnap), 10.00: Pünkösd ünnepi istentisztelet,
úrvacsora
- május 21. (hétfő), 10.00: ünnepzáró istentisztelet és úrvacsorai közösség.

IKEM hírek
- május 26. (szombat), 16 óra: „Orbán Balázs – a legnagyobb székely” címmel tart előadást Dr. Balázs Ádám.
Helyszín: Vino Étterem pincéje.
Az előadások továbbra is ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
A kereszt az Isten útja az emberhez, de az ember
útja is a kereszten át vezet az Istenhez. A kereszt
minden kor, minden emberének tanítja, hogy
egyetlen könny, egyetlen szenvedés sem hiábavaló.
Az ember egyik küldetése, találja meg a keresztjét,
vegye fel mindennap és azonosuljon vele.”
Minderre figyelmeztet a kereszt talapzatára írt
üzenet is: „A kereszt az atyai házra kifüggesztett
lámpa, amely világít, hogy a tékozló fiak hazataláljanak.”
-te-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Heibl Pál
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.

A gyászoló család.

IZSÁKI Hírek
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Tájékoztatás a tanulók biztosításáról

Kedves Szülők!
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium két naptári évre
szóló – 2018. január 1. napjától 2019. december 31.
napjáig - szerződést kötött a Generali Biztosító Zrt.vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és
ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.)
Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok a 3. életévük
betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig
államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben
részesüljenek.
Ezen felül köthető egyéni biztosítás.

Közlemény a 2018/19-es tanév tankönyv
ellátásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a hatályos
jogszabályok szerint, a 2018/19-es tanévben tanulóink
térítésmentesen kapják a tankönyveket, melyeket
iskolánk rendel meg.
A kiosztott tankönyvek az iskolai könyvtár tulajdonába
kerülnek, ezért tanév végén a munkatankönyvek és
munkafüzetek kivételével,- állaguk megőrzése mellett
-, vissza kell adni. Az 1. és 2. évfolyam tanulói megtarthatják tankönyveiket.
A tankönyvek megvásárlására iskolánkon keresztül
nincs lehetőség, azt a szülők egyénileg, egy online felületen keresztül tehetik meg.
Az évfolyamok számára összeállított tankönyvlistákat
és egyéb információkat az iskola főbejárati ajtajánál
függesztjük ki májusban.
Gera Árpád Zoltánné
intézményvezető

3.évfolyam:
I. Vida Patrik Énok 3.b
II. Rábaközi Balázs 3.c
III. Sőreghy Lili 3.b

semondó versenyünket, azonban első alkalommal
kaptunk lehetőséget arra, hogy a járási versenyt is mi
szervezzük. Erre április 10-én hat település tanulóinak
részvételével került sor. A méltó környezetben megrendezett, jó hangulatú megmérettetésen a következő
eredmények születtek:
1-2. évfolyam
I. Hlavács Hanna 1.o. Kiskőrös
II. Fazekas Krisztián 2.o. Izsák
III. Pálinkás Attila 1.o. Bócsa

Alma, citrom akció

Március 22-én került megrendezésre az iskola előtt
rendőri segítséggel az alma-citrom akció. amiben a mi
osztályunk is részt vett. Ez volt a napunk fénye.
Láthatósági mellények felöltése után indult az akció.
Két rendőr segítségével ellenőriztük az iskola előtt
az autósokat. Miután a rendőr leállította az autóst,
mi megköszöntük, hogy vigyáz a gyerekekre, és hogy
bekapcsolja a biztonsági övet. A rendőrbácsi ellenőrizte
az autós iratait. Ha mindent rendben talált, akkor egy
alma volt a jutalom. Mi egy-egy rajzzal is kedveskedtünk
az erre járó autósoknak. Citromot akkor adtunk volna,
ha valami szabálytalanságot fedeznek fel. Szerencsére
senki sem kapott citromot. Remek volt ez a nap és
számunkra emlékezetes marad.
4. a osztály tanulói

Járási mesemondó verseny Izsákon

Iskolánkban évtizedek óta megrendezzük házi me-

4. évfolyam:
I. Botka-Vincze Richárd 4.b
II. Lévay Márton 4.a
III. Hajagos Valter 4.b

3.-4. osztályos legjobbjaink március 6-án Orgoványon,
a körzeti matematika versenyen képviselhették iskolánkat. Ott a legjobb eredményt a harmadik évfolyamosok
között Sőreghy Lili (3.b) érte el az 5. helyezésével. Fodor
Eszter (3.b), aki itthon negyedik helyezést ért el, Orgoványon 8. lett. A legeredményesebb negyedikes Lévay
Márton (4.a) lett 8. helyezéssel.
Gratulálunk nekik!

Helyesírási verseny az alsó tagozaton

Közlekedésbiztonsági nap

Március 22-én délelőtt rajzórára készültünk. Meglepődtünk, amikor a tanító néni közölte, hogy helyette
egy közlekedésbiztonsági bemutató foglalkozáson
veszünk részt.
Kíváncsian mentünk le az iskola parkolójába, ahol egy
autóbusz, és öt felnőtt várt minket. Felszálltunk és már
indultunk is az ismeretlen úticél felé. Izgatottan figyeltünk, mert előttünk egy rendőrautó haladt; mutatta az
utat. Útközben megismertük a jármű belsejében lévő
eszközök használatát, valamint egy megállóban az
autóbuszra való fel- és leszállás biztonságos menetét.
Tetszett nekünk ez a jármű, mert olyan „retro” volt.
Egyszer csak megérkeztünk a régi vasútállomás elé,
ahol azt gyakoroltuk; hogyan kell várni a buszra. Aztán
meg kellett tippelni, vajon melyik bójánál áll meg a buszunk, ha hirtelen fékez? Ezt a versenyt Lili nyerte.
Megnéztük azt is, ki tud összenyomni egy vízzel teli
palackot. Erre senki nem volt képes. De amikor a földre téve a jármű áthajtott rajta, kirobbantotta belőle
a vizet, és palacsintaként hevert a földön az általunk
„összenyomhatatlan” palack. Ez a kísérlet tetszett a
legjobban!
A rendőrnénik nagyon kedvesek voltak. Elbúcsúztunk
és visszaszálltunk az autóbuszra. Útközben még kaptunk egy-egy matricát. Észre sem vettük, úgy elrepült
az idő.
Máskor is nagyon szívesen részt vennénk ilyen érdekes, tapasztalatokat bővítő programon.
4. b osztály

2018. április-május

3.-4. évfolyam
I. Varga Mihály 3.o. Csengőd
II. Ötvös Balázs 3.o. Kaskantyú
III. Mezei Márton 4.o. Izsák

Március 13-án az alsós tanulóknak helyesírási versenyt
rendeztünk. A versenyzők tollbamondást írtak, hibás
szöveget javítottak és egy helyesírási totót töltöttek ki.
A következő eredmények születtek:
2.évfolyam:
I. Sőreghy Nándor Márk 2.b
II. Feró Lujza 2.b, Papp Emma 2.b
III. Jurászik Janka 2.a

3.évfolyam:
I. Sőreghy Lili 3.b
II. Csomor Anna 3.c
III. Szabó Anabella 3.a

Gratulálunk a helyezetteknek, akik májusban járásunkat képviselik, az ugyancsak Izsákon megrendezendő
tankerületi versenyen!

Matematika verseny az alsó tagozaton

Ebben a tanévben február 22-én került sor az alsó tagozatos diákok iskolai matematikai versenyére, amelyen a
2.-3.-4.osztályos tanulók mérhették össze tudásukat.
A verseny eredménye:
2.évfolyam:
I. Mezei Zsigmond 2.b
II. Dobos Szaffi 2.c
III. Horváth Zalán 2.b

4.évfolyam:
I. Dubecz Vanda 4.a
II. Beck Antonella 4.a
III. Csík Iringó Judit 4.a

Április 6-án ezek a tanulók a jakabszállási körzeti versenyen képviselték iskolánkat. Az ott elért eredményekről csak a következő lapszámban tudunk hírt adni.

IZSÁKI Hírek
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A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
„Óh jaj, mi igazán tiszták
vagyunk, / nyisson ajtót nekünk a reménység…!”
József Attila: Magyarok
Nehéz sors jutott József
Attila (1905-1937) számára,
ez tette igazán jelentékennyé munkásságát. Édesapja
szappanfőző munkás (József Áron), édesanyja Pőcze
Borbála mosónő (ma háztartásbelinek mondanánk),
aki Szabadszállásról került
Budapestre.
„Anyám kun volt, Apám
félig székely…”
Szerény bérházi körülmények között született három
gyermekük, Attila három
éves korában az Apa elhagyta családját. Az Anya jobb
házakhoz járt és a nehéz
mosónői munkát végzi.
„A mosástól kicsit meggörnyedt,
én nem tudtam, hogy ifjú
asszony,
álmában tiszta kötényt hordott,
a postás olyankor köszönt
neki…”
Nélkülözés, nevelőszülők,
különböző iskolák, háború,
Trianon…stb. Férfivá érés:
„keresek valakit s nem tudom, ki az?” Egyetem Szegeden, távozás a megjelent
új vers miatt:
„Én egész népemet fogom,
nem középiskolás fokon
tanítani…”
Értetlenség, elfordulás, támogatás szerény megnyilvánulásai között nehezen
boldogul.
A proletárköltő szerepkört
meghaladó személyiség lett
előttünk. Megkésve megismertük mára hazafias lelkületét, melyet a háború és
a TRIANON-trauma után
fogalmazott meg: „Nem!
Nem! Soha!” Ezt a verset
kötetei nem tartalmazták.
A tragikus sorú költő születésnapján (jogosan) április
11-én szeretettel fordulunk
mindazokhoz, akik szebbé
tették életünket és máig
megteszik műveikkel.
Április a kalendáriumban
Szent György hava.
Néprajzosok és a néplélek
tudósai, ismerői sok hagyományt gyűjtöttek és közreadták. Néha nem gondolunk rá,
de a gyermekdalok, mesék is
sok mindent őriznek. György
a gonoszt elűző táltos, ő szabadítja ki a földeket a téli
rabságból: „Süss föl Nap,
Szent György Nap”.
A kikelet ünnepe, a régi
ember (gazdák, pásztorok)
ekkor hajtotta ki a jószágot a mezőre. Lás: Nomád
pásztorkodás a kecskeméti
pusztán (Madarassy László
Kecskemét, 1912.). Fényképek; cserény, pásztorok,

állatok… Más kutatók a tűz
és vízszentelést írják meg.
A magyar Szent Korona
tűzzománc képein Demeter
mellett található gyógyító
Szent György képe. A középkori lovagi irodalomban
védőszentként tisztelik, a
hagyományt átadják így a
lovas katonák, cserkészek választják védőszentnek (Lásd:
V. Molnár József: Az esztendő körének szokásrendszere.
Kalendárium 2000) Ország-,
világjáró atyánkfia sok érdekes magyar vonatkozású
értékkel találkozhat.
Lovagok és Dámák állnak
előttünk különböző helyeken.
* Szent György Lovagrend
idén 700 éves. Károly Róbert
uralkodónk (az Árpád-háziak
után) 1318. évben alapította.
Ez a lovagi erények mellett nehezen megtartható
„kódex” alapján működött.
Mai utódai Kecskeméten
létrehozták a rendet új formában, városi ünnepségeken
palástjukon vörös kereszttel
a körmenetben, a papság
mögött vonulnak (hölgyek
is). Báthori István erdélyi
fejedelem Szent György erejével győz a törökök felett
Kenyérmezőnél. Luxenbrugi
Zsigmond a Sárkány rend
alapítója (Lásd: Zombori
István: Lovagok és Lovagrendek, KOZMOSZ 1988.).
* Térdszalagrend, melyet
III. Edward angol király
hozott létre. Windsor vára
felújítása során tette a régi
„mondai” ARTÚR király és
a „kerekasztal, valamint a
Grál legenda” őrzésére. Alapításkor a régiekre emlékezésül 12 tagból állt. A csoport
védőszentje sárkányölő Szent
György lett. Harisnyatartóból Térdszalagrend? Így vagy
úgy, de térd alatt a helye.
Az Aranygyapjas rend Burgundiához köthető. A rend
„misztikus” vonzó erejét
növelte a kései lovagi szellem
hősiessége. A jelvényük, tűzkövet stilizáló, láncszemekre
függesztett arany kosbőr.
Egyes magyarázatok elvezetnek a Biblia Ádám, Izsák
történetéhez. Így aranygyapjú jelképezi az Izsák helyett
feláldozott kost. A rend élén
a herceg állt, előtte és a
nyolcszögletű, talapzatán
álló asztali kereszt előtt tettek esküt az ajánlással jelöltek. Az uralkodók halála és
örökösödési változások után
V. Károly spanyol uralkodó,
egyúttal Német-Római császárt látjuk az élen, akinek
hatalmasra nőtt birodalmában sohasem nyugodott le a
Nap. Majd eljutunk a nagyságos fejedelmünk idejéhez.
II. Rákóczi Ferencet udvari festője, Mányoki Ádám

Aranygyapjas rendjellel festette le (spanyol adomány).
A Nemzeti Múzeum alapítója
(1802) gr. Szécsényi Ferenc.
A főlépcsőház aulájában látható festményen Rendjével.
* Német Lovagrend kezdetben egyházi keretekben élt
a Szentföldön. Feladatuk a
Szentsír védelme.
A XIII. század közepén áttelepültek az európai kontinensre II. András királyunk
felesége Gertrúd közbenjárására engedélyezte megtelepedésüket a néptelen
Barcaságban. Ezt a Brassótól
délre levő területet gyakori
beütések érték. Gyakorlott
katonai rendből váltak terjeszkedő, világiakká. 1217ben maga András királyunk
keresztes háborúban is részt
vett. Amiről szeretünk megfeledkezni, ott különböző
lovagvárak építését támogatta (feltárásuk folyamatos). A Német Lovagrend
elérte 1702-ben a császári
udvarban országunk középső részét a Jászkunságot,
megvásárolták. Rákóczi szabadságharcában harcoltak az
itteni lakosok. Mária-Terézia
idején 1745-ben összeszedték
az 500.000 Rft. és kamatait
(REDEMTCIÓ).
* Máltai Lovagrend a
szentsír védelmében.
A felhasznált irodalom Jeruzsálemtől Máltáig címen
adja közre. A Szent János
rend, a Johanniták az alap.
Jelmondatuk: A HIT VÉDELME, A SZEGÉNYEK
GONDOZÁSA. Ez utóbbit a
Máltai Szeretetszolgálat végzi Magyarországon, Kozma
Imre atya vezetésével.
* Időhiányban ajánlom a
keresztesekről, a különböző
egyházi rendek szabályzatáról, történelmi jelentőségről
található sok kiadványt tanulmányozni.
A lovagi irodalom érdemes
említésre, amely a címadáskor leginkább illeszkedik
a témához. A trubadúrok
ismerete Trisztán és Izolda,
különböző Geszták vagy
udvari költészet. Nibelungének, ónémet irodalmi alkotást dolgozott fel Wagner
Richárd tetralógiájában. Az
opera nehéz műfaj egyébként
is érdemes alaposan tájékozódni a szövegkönyvben.
Szent Erzsébet gyermekként érkezett Wartburg várába hatalmas hozománnyal.
Édesapja II. András az ottaniak szerinti „nagy Keleti
Király”. Nagy ünnepségek
fogadták Thüringiában Erzsébetet: dalnokverseny és
lovagi torna.
Ma több BORREND működik. Ezek megérnek egy
alapos külön ismertetést.
Mesznéder Klára
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Költészet napi üzenet
Új időzóna, -elfordult a régi,
tanul az ember, -szeretne „Élni!”
Ünnepet nevez, a szónak napja az,
legyen értelem, a szó, s a szív szabad!
Megérteni is, mit „Életnek” nevez,,
az Igazság, s a SZÉPSÉG napja ez!
A beszélők közt én is egy vagyok,
alapállásból, nehány szót szólhatok!
Dolgom: Hirdetni: Hitet, s Örömöket,
Beteg a Világ,-vaksi, és beteg!
Homlokomra a szó versben van írva,
mit újságszélre, és nyomda papírra
hangjegyeimmel most lekottázhatok,
Én, ki a mély muzsikása vagyok!
Holnap elmegyek,tudom, időm véges,
öröktől űzöm én, e Mesterséget!
Lehet, szerszámom, a tollam leteszem,
váratlanul, s talán, rövidesen,
de a rám bízott szókat még átadom,
szívritmusán, szól,,a Költészetnapon:
„Az idő tengely forgása nem határoz,
igazodjatok, a régi útszabáshoz,
melyben, az ember, mint a gyerekek,
úgy játszott, ölelt, és úgy szeretett!
,A Határtalant úgy járjátok, mint erdőt,
s HITTEL, Reménnyel várjatok jövendőt!
Magyar Gyuláné
2018. ápr. 17.

Változás
a Hegyközség élén
Kállai Gyula lemondott hegyközségi elnök helyett a jövőben
Damásdi Gábor vezeti a szervezetet, míg az alelnök Varga
Árpád lett.

MEGEMLÉKEZÉS
Míg élünk, emlékeinkben
Te is velünk leszel!
Németh Mihályné
Bús Etelka
halálának 4. évfordulóján el nem múló
szeretettel emlékeznek:

Leánya, unokája, unokaveje
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Másféle keserűség

Az ember nem változik. Sikertelensége, kudarca mindig keserűséggel és dühhel tölti el. Van
azonban mégis különbség a szívbéli meggyőződéssel, keresztyén hittel élők és a szabadosságban, a maguk törvénye szerint élők között. Még ebben, a Krisztus-hitre nagyon óvatosan
hivatkozó Európában is fellelhetünk olyan példát amely az ember változatlanságára is, de
egyben a próbatételek, kudarcok közti másféle magatartás bizonyítására is példa.
Az egyik kedves versem Bódás János: „A mennybe ment Jézushoz” című, amelyben református lelkészként – átélve a szocializmus évtizedeinek nyomorát, az atomháború közelségének
rettenetét, - „keresztyén” módon vonja felelősségre Urát, nem adva fel a vele való kapcsolatát,
sőt, kéri tőle azt az erőt, ami a zúgolódó, elégedetlenkedő ember számára a megmaradást
egyedül biztosítja.
Íme, a vers:
Uram, ha most onnan lenézel, lásd: a lét most sincs tele mézzel,
hogy rengeteg bűn, kapzsiság van e szüléstől nyögő világban.
Még nem mérték az igaz ember, az az „igaz”, kinél a fegyver,
az akar „jót”, aki hatalmas, a szegény, gyenge neve: Hallgass!
…Béke?!... Öt kontinens rivallja s a kapzsi ember meg se hallja,
sőt, a nevedben ölni készül, s Te is nem úr vagy már, de vádlott:
- így váltottad meg a világot?
Engem nem tántorít el Tőled ha nem mindig látom erődet,
de száz ok, érv, kínos eset szól napról napra ellened
s a gyenge hit megtántorul, ha nem látja: te vagy az ÚR!
Uram, nem magamért esengek, de százmillió ember szenved
tetű, éhség, rabszolga-járom gyötri őket, Ezeket szánom.
Mocsok, sötét odúk penésze s börtönfenék,… Ez sokak része,
Csontváz–anyák korcsokat szülnek, s mind átkozódva, sírva tűrnek,
szívük már robbanásig megtelt atom-erejű gyűlölettel….
A szenvedők nevében kérlek, add, hogy legyen élet az élet,
ne köss békét herék hadával: a munkát övezd glóriával.
Nem kívánjuk, hogy Tündérország legyen a Föld ….hadd hulljon orcánk
harmata - de legyen az ember ember nemes szép küzdelemben.
Tedd ujjongóbbá dalainkat, ritkítsd meg sűrű sóhajunkat
s adj jó békét – ne majd a mennyben, de a Földön is! …… Ámen, ámen.
A mai fiatalság nem élhette át azokat az évtizedeket, amelyekben ez a vers megszületett.
Reálisan adja elő a költő, hogy akkor is voltak a világban gondok, veszélyek, küzdelmek
annyira, hogy még egy hívő lelkész lelkéről is felszakad a kérdés: Így váltottad meg a világot? /Az európai nagy hűtlenség, amely az istenhitet komolytalanul veszi, - és egyben szinte
nihilistává vált, - nem azért változott ilyen hitetlenné, mert a költőhöz hasonlóan magában
is megfogalmazott kérdésre: nem kereste, de nem is találta a választ!/ Mi jobban élünk most
– a költemény születésének körülményeit számba véve. Sokat fejlődtünk a vallásszabadság
dolgában - / éltünk-e vele?/, a szólásszabadság dolgában - /kiderül, hogy nem csak ötlet, de
pénz is kell hozzá!/, már a fegyver hatalmától sem félünk annyira, mint akkor, most viszont
a pénz hatalma akar uralkodni, nem arra törekedve, hogy a különböző kontinenseken ösztönösen szaporodó népek között a régen volt, és továbbra is meglévő nyomort enyhítse. Húsvét
után vagyunk, és gyorsan eltelik a negyven nap „mennybemenetelig”. Gondoljuk át újra a
mennybement Krisztusnak szögezett kérdést, és közben – bűnbánóan szégyenkezzünk, mert
mi – keményen szólva, - kényeskedve morgolódunk, felnagyítva a kétségtelenül a világban
mindig meglévő bajokat! Felelősségre vonni a világ urát a legszánalmasabb megoldás! Az
egyedüli megoldás, ha az Ő segítségét kérjük, és a magunk részéről nem ötletelünk, hanem
a felelősök mögé állunk, akik bizonyítottak – hibáik ellenére is, - az élet sok területén, a mi
javunkra.
Mi lehet a végső tanulság? Az, hogy a világ életében és saját életünkben lévő - soha meg
nem oldható bajokat - okoskodásokkal nem orvosolhatjuk. Az emberiség azt „eszi”, amit
megérdemel! A hívő ember imádkozik, segítséget kér Istenétől, a hitetlen meg azt hiszi, van
annyira bölcs, hogy mindent meg tud oldani. Nem tudja! A hívő ember bűnei miatt kesereg,
mert tudja, azok okozták és okozzák a bajt, a hitetlen meg vélt ellenségeire dühöng.
Izsák, 2018-04-11.				
Bérces Lajos

X. Izsáki Tészta Majális
Folytatás az1. oldalról.
A főzés a lélek művészete.
Láthatóvá és ízlelhetővé teszi
a lélek szépségét és pillanatnyi
állapotát. Aki képes érezni
rezgéseket az tudja, hogy van
íze, finomsága a szeretetnek az
ételen keresztül. Ezért mielőtt
hozzáfogunk, csendesedünk el
és lépjünk ki a mindennapi élet
rohanó lüktetéséből. Álljunk
meg egy pillanatra. Vegyük
sorra az alapanyagokat. Nézzük meg őket és csodáljuk meg
azt a folyamatot, ahogyan ezek
létrejöttek. Minden egyes étel
és élmény, amit egyedül élünk
meg, kevésbé értékes, mint ha
azokkal osztjuk meg, akiket
szeretünk.”
A zsűrinek – Szél István elnök,

Benkovszki Zoltán, Mezei Gyula
- nem volt könnyű dolga, de végül
megszületett a döntés. (Az elnök
egyébként tavaly, mint kunadacsi főző vett részt a majálison és
el is vitte a vándordíjat, így most
döntenie kellett, kinek adja
tovább.) Édes tészták kategóriában a „Szerelmes Slambucok”
(Prikkel-Tóth) csapata végzett
az első helyen, aszalt szilvával
töltött túrós kelt tésztájával.
Kemencés tészták kategóriában
„Nelli Konyhája” (Mészáros
család) lasagne-ja lett a győztes.
A hagyományos sós tészta ételek
kategóriában a „Levesfalók”
(Digner család) Kati-levese lett a
győztes, egyben övék lett a fődíj,
a „Vándorló Fakanál” is, melyet
egy évig őrizhetnek. A vándor-

díjat a családi csapat nevében
ifj. Digner István vette át. A
nem hagyományos tésztaételek
kategóriában különdíjat kapott
Davide Gottardó csapata és a
„Vida Lajos and Brigi” csapat.
Az eredményhirdetés után
kiváló hangulatban folytatódott
a program a Folyondár együttes
és a Sárfehér Néptánc Együttes
közreműködésével rendezett
táncházzal, majd fagylaltkóstolóval, este blues koncerttel. A
gyerekeket egész nap mézeskalács készítési lehetőség várta,
mellyel sokan éltek is. Lelkesen
készített, különböző formájú
kalácsaikat kemencében süthették ki, s szívesen kínálták a
közönségnek.

-tetézi-
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Katolikus egyházközségi
majális

Május 1-jén Munkás Szent József ünnepén du. 2 órától egyházközségi majálist szervezett a
katolikus plébánia. Vetélkedők,
arcfestés ügyességi és interaktív
játékok, s egyéb vidám programok
színesítették a közös délutánt.
Nagyon sok gyerek, szülő, nagyszülő vett részt a programokon.
Amíg a gyerekek a vetélkedőkön
minden erejüket és szellemi képességeiket latba vetették addig
a felnőttek a lombos fák árnyékában jó ízűen elbeszélgettek, ezzel
is építve az emberi és közösségi
kapcsolatokat.
Ha valaki megéhezett, testi táplálékkal is erősíthetett, szendvicsek sütemények innivalók várták
bőséges kínálattal a résztvevőket.
Az óvodásoktól az általános iskola
legnagyobbjaiig is latba vetették

képességeiket, és ha teljesítették
a feladatokat akkor jutalmat is
kaptak.
Este 6 órakor szentmisével
zárult a közös program, ahol
mindannyian részt vettek, és a
szentmise keretében Bajkó Zoltán
plébános felolvasva idézett azokból az imákból, amelyek a nap folyamán születtek minden csapat
tollából Szent Józsefnek az apák
és családfők védőszentjének tiszteletére, ezekkel is megköszönve
a munkáskezű édesapákat Istennek. „Az apák kezét a mindennapi kétkezi munka koptatja, de
szívüket a szeretet erősíti”- idézte
az egyik imát. Végül megköszönte
a résztvevőkneknek a segítséget
és a jelenlétet, s ünnepi áldással
térhetett haza mindenki szeretteivel az otthonába.

Késő üzenet édesanyámnak
A gyümölcsöt levél alá rejtett
ág dajkálja, s végtelen kertek
gyémántkristályos homokszínén
játékos szikrát dob rá a fény.
Keskeny ösvény fel, a dombra fut,
de elveszett az a gyalogút.
Szőlődűlőkön jártunk teveled,
kezedben fogtad a kezemet.
Elhagytál minden szőlőskertet,
őszebb a föld, s már ősz a gyermek,
ám, csak a forma változott,
de ugyanazok a csillagok!
Ahol te állsz, csillag a lámpa,
onnan figyelsz kartonruhába.
A szád pirosa izzó fény lett,
sugárnyaláb ölel át téged.
Én meg, megyek, fáradtan, szürkén,
átbotolva virágon, tüskén.
Nagy vágy sodor feléd, és hála.
Ráírtam egy fehér virágra
küzdelmeid, és tanításod,
s hogy imádságod legyen áldott,
s énértem minden szívverésed.
Nem szavakkal üzenem néked!
S még valamit: Te régen tudod,
hisz megsúgták már az angyalok:
nyűtt kosaramban amit hoztam,
elveszett, mikor megbotlottam.
Babaruhát, kéket-fehéret
Nagy Babám széthordták a fények,
Átjáróin a Fényvilágnak,
tudom anyám, te megtaláltad,
hisz, ruháján gyöngy volt a könnyem
felismerhetted arról könnyen
arcát, én arcom az,-a régi
csak te tudod azt felidézni.
Lelkemből hála, s imádság fakad,
s ha átmegyünk majd a szivárvány alatt,
aranyszikrák hullnak szerte-szét,
megfogjuk egymás lélekkezét!
Magyar Gyuláné
2018. május 8.
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Migráció, vagy új népvándorlás?
Hajdanában, amikor a haza
határait ellenséges erők megtámadták, vagy titokban behatoltak az országba, akkor
megkondultak a vészharangok és a nemzet kész volt
megvédeni a határokat, illetve
a hazát, a nemzetet.
A huszonegyedik században
(vagy már a huszadik század
vége felé) egész Európát, az
Európai Uniót százezrek, sőt
előbb-utóbb milliós menekült
had lepi el, akik Afrikából,
Ázsiából érkeznek új hazát,
jobb megélhetést keresni hívatlanul, az EU országainak
terhére. Igaz, vannak néhány
ezren, akik azért hagyják el
hazájukat, mert ott véres
háború dúl és ők mint politikai üldözöttek keresnek
menedéket Európában, főleg
Németországban, Svédországban, mert ezek az országok
igen magas életszínvonalat
biztosítanak népüknek, polgáraiknak.
Egyértelmű, hogy ez a migráció előre meg volt szervezve, hogy az Európai Uniót
ellepjék, káoszt idézzenek
elő a nemzetállamokban és
gazdaságukat leterheljék,
szétzilálják. Európa ezt nem
nézheti vigadozva és karba
tett kézzel. A rengeteg be-

vándorlónak munkahelyet,
lakást, megélhetést kellene
biztosítani, de erre nem képes
Európa egyetlen országa sem,
már csak azért sem, mert
egész Európában megoldatlan
kérdés a munkanélküliség. A
magyar kormány – ha lassan
is – igyekszik csökkenteni
a munkanélküliséget. Gondoljunk csak bele: mondjuk
ötven-hatvanezer migránst
kellene befogadnunk. Hogyan
tudnánk nekik munkahelyet
biztosítani, meg lakást? Hadd
idézzem Orbán Viktor miniszterelnök úr „Tisztelt Honfitársaim” című felhívását,
illetve a felhívás részletét: „A
megélhetési bevándorlók törvénytelenül lépik át a határt,
és miközben menekültnek
állítják be magukat, valójában
a szociális juttatásokért és a
munkahely- lehetőségért jönnek. Csak az elmúlt hónapban
mintegy hússzorosára nőtt a
megélhetési bevándorlók száma Magyarországon. Ez egy
új típusú fenyegetést jelent,
amit meg kell állítanunk. Mivel Brüsszel kudarcot vallott
a bevándorlás kezelésében,
Magyarországnak a saját
útját kell járnia. Nem fogjuk
hagyni, hogy a megélhetési
bevándorlók veszélyeztessék

Legyünk mindannyian
életmentők

„Bizonyára sokaknak jutott
már eszébe, hogy mit is tennének, ha hirtelen egy baleset
helyszínén, vagy egyéb szituációban segíteniük kellene egy
eszméletlen, vagy nem lélegző
személyen.”- meghívójukon
ezzel a nyitó gondolattal invitálta a résztvevőket Rézműves
Mihály izsáki mentőszakápoló
arra a május 5-ei bemutatóra
és előadásra, ahol a csecsemő
és felnőtt újraélesztés lépéseivel ismertették meg az arra
vállalkozókat. A hívó szó értő
fülekre talált, hiszen több
mint nyolcvanan vettek részt
a művelődési házban rendezett alkalmon.
A szervező és közreműködő
szabadszállási mentős kollégái, barátai, valamint a DORT

Speciális Mentőcsoport tagjai
örömmel vették a nagy érdeklődést, ahogyan a részvevők
is örömmel és köszönettel
fogadták a lehetőséget, hiszen
olyan ismeretekkel gazdagodtak, amely valóban életmentő
lehet.
Rézműves Mihály a rendezvényről szólva megköszönte
a nagy érdeklődést. Külön
is kiemelte, ez az érdeklődés
volt az igazi köszönet neki és
munkatársainak.
Mivel már a második ilyen
alkalom volt a mostani, s egyben nagyon sikeres, nyilván a
jövőben is számíthatunk hasonlóra, hogy újabb érdeklődők szerezhessenek életmentő
ismereteket.
-te-

a magyar emberek munkahelyeit és megélhetését.”
Milyen következményekkel
járhat Európa migránsokkal
való elözönlése? Ez az úgynevezett újkori „honfoglalás”
eszkalálódik, sőt még lázadást
és talán forradalmat is hozhat
a közeljövőben és könnyen
az EU széthullását hozhatja
magával.
Bayer Zsolt (Magyar Idők)
így ír: „...akadt egy bátor és
normális ember, aki ki merte
mondani a kimondhatatlant:
„Ha a helyzet tovább romlik,
elkerülhetetlen lesz a vérontás.” Irak, Szíria, Afganisztán, Szomália, Egyiptom,
Líbia, Mali Niger. Ezekben
az országokban az USA politikája indította el (talán titkos
összeesküvés?) a migránsok
áradatát, hogy Európát megszállják és birtokba vegyék.
Egyre több ország épít kerítést, ahogy az Egyesült
Államok is hat méter magas
acélvázas kerítést épített a
mexikói határon az illegális
benyomulók ellen és a védelmi
alakulatok tűzparancsot kaptak az illegálisan betolakodók
ellen. Eddig több ezer illegális
határsértőt lőttek agyon az
USA és Mexikó határán.
Veszélyben a közeljövőnk,

a biztonságunk, polgáraink
évről évre javuló gazdasági
helyzete és nemzetünk viszonylagos önállósága, mert
elindult ellenünk és Európa
ellen egy sokirányú, hadüzenet nélküli háború.” Ha
Brüsszel nem talál hatékony
megoldást a migránsok beözönlésének megállítására,
akkor az Európai Unió talán
a végnapjait éli…
2018 április végén több mint
háromszáz rühes betegségben
szenvedő migránst fogtak el.
Az érkező hajóval együtt karanténba helyezték őket. Még
más, súlyosabb járványokat,
betegségeket is behordhatnak
Európába, ami megtizedelheti
Európa lakosságát. Erre nem
gondolnak Brüsszelben a
felelőtlen felelősök, a Soros
vazallusok?
Legtöbb emigráns Németországba szeretne letelepedni.
De Németországnak is véges
a teherbíró képessége és türelme. Angela Merkel kancellár politikája egyre jobban
dühíti a német polgárokat.
Merkel politikája zsákutcába
vezet. Horst Seehofer bajor
miniszterelnök kimondottan
– mér hetek óta – támadja
a német kancellárt. Merkel
politikai motivációit még a

saját pártjában (CDU) sem
értik. Németországban tüntetnek, sőt gyújtogatásokkal
is riogatják a betolakodó migránsok hadát. Finnországban
is tüntettek a nem kívánatos
migránsok honfoglalása ellen.
A szíriai politikai menekültek
ezreinek a megállítása attól
is függ, hogy a nyugatbarát
háttérhatalom mikor vet véget az alattomos, pusztító
háborújának, amely beavatkozás más országok és népek
belügyeibe!
A visegrádi négyek, Magyarország, Lengyelország,
Csehország és Szlovákia is
részt vesz Magyarország déli
határszakaszán a schengeni
övezet külső határainak megvédésében és ellenőrzésében
– közölte a magyar külügyminiszter.
Meg kell védeni nemcsak a
schengeni határokat, hanem
Magyarország határait is az
új „honfoglalók” ellen, mert
ha nem, akkor nemcsak az
Európai Uniót lepik el a betolakodók milliói, hanem,
hazánkat is a megcsonkított
Magyarországot is ellepik a
sisere hadak. Ébredj Magyarország!
Budai Kulcsár János

Gyermekszínházi előadások
Áprilisban két gyermekszínházi program is várta az ifjú
közönséget a művelődési házban. Április 21-én a gyerekek
körében jól ismert L’ecsó című
Disney-mese főszereplőjét
Remit, a kiválóan főző kispat-

kányt és társait köszönthették
az ifjú izsáki nézők, a Mesevilág Penni World társulat jóvoltából. A cirkuszi elemeket is
tartalmazó program keretében
volt lufihajtogatás, s nem kis

izgalmakat okoztak a megsimogatható kígyók.
Április 29-én a kecskeméti
Pótszék Társulat, Az erdő
Mozartjai című, klasszikus
zenei betétekkel színesített
mesejátékot mutatott be. Az

előadás törpékkel, koboldokkal teli fantáziavilágot varázsolt a színpadra, mely igen
nagy sikert aratott a gyerekek
körében, akik szinte együtt
éltek a szereplőkkel.
-te-
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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 bizto-

sítása 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 Pálinka-

Három Határ Találkozó ötödször

Fülöpszállás, Izsák és Soltszentimre civil szervezetinek
kezdeményesésére, április 30án, immáron ötödik alkalommal
gyűltek össze baráti találkozóra
a szomszédok, a három település közös határpontján, ott ahol
a Homoki nőszirom virágzik. A
piknik a közös határon nemcsak
a jó kapcsolatok ápolásáról szól,
hanem megragadva az alkalmat
arra is, hogy közösen tegyenek
valamit a térség természeti
értékeinek mind jobb megismertetéséért.
Ezúttal a Kiskunsági Nemzeti
Park Kolon-tavi őrkerülete és a

Futóhomok Természetvédelmi
Egyesület közreműködésével,
egy újszerű kezdeményezés, a
„Kitekintőpont Hálózat” első állomásának avatására került sor
a fülöpszállási Rekettyésben. A
jövőben a Kolon-tó térségben
egy olyan “kitekintő pont”
hálózat kialakítására kerül sor,
amely megjelöli a könnyen megközelíthető, látványos természeti értékeinket rejtő helyeket.
Ezeken a pontokon kihelyezett
táblákon található QR-kód
segítségével, mobil eszközökön
megjeleníthető térképes, fényképes és szöveges aktuális in-

formációk segítik a látnivalókról
szóló tájékozódást.
A 11 órakor kezdődött találkozóra mindhárom településről gyalogos és kerékpáros
túrával érkeztek a résztvevők.
A „fülöpkei” pogácsa, az izsáki
arany sárfehérből szentimrei
szódával készült fröccs is jelképe az összefogásnak, amelyre,
az erre az alkalomra készített
kitűző is segít emlékezni. Az
éppen virágzó Homoki nőszirom megszemlélése, majd az
újszerű kezdeményezésről szóló
tájékoztató meghallgatása után
a résztvevők egy része tovább
folytatta a túrát a Rekettyéshez,
ahol megtörtént az első tájékoztató tábla elhelyezése.
A találkozó résztvevői nagyszerű időben, jó hangulatban
töltötték együtt az ötödik találkozót, melynek üdítő színfoltja
volt, hogy a fülöpszállásiak, a
melegben kitikkadt túrázókat
hideg fagyival várták a Rekettyésnél.
-fg-

ház 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 Kft-nek, és a
Városi Sportcsarnoknak.
-fg-

ZÖREY évadzáró
világsztárral

Április 29-én Little G, Weevil (Szűcs Gábor) magyar
származású Amerikában
élő és ott is óriási sikereket arató blues zenész és
zenekara adott nagy sikerű
koncertet a Vino ZÖREY
Klubjában.
Mint arról a klub őszi indulásakor is beszámoltunk
Prikkel László egy olyan
zenei fórumot indított, ahol
igazi klub-hangulat és élő
zene várja az érdeklődőket.
A most zárult első évadban
néhány feltörekvő tehetség

mellett igazi „nagyágyúk”
is dobogóra léptek, köztük
Ripoff Raskolnyikov, Pérerfy Bori, Deák Bill Gyula,
Ismerős Arcok, Ivan and
The Parazol, s a 29-ei évadzáró koncerten Little G.
A tervek szerint az október 6-ával induló őszi
szezonban mások mellett
Frenk és a Mongooz And
The Magnet, a Margaret
Island, a Honeybeast, és a
Supernem is a klub fellépője lesz.
-te-

KŐ ÉRTÉKESÍTÉS!

Kertépítő, sziklakerti, falazókövek,
műkőtől a márványig, külső és
belső felhasználásra
nagy választékban
30% árengedménnyel!
Homok, termőföld, agyag értékesítése!
Benyovszky Kft. 52-es út 24-es kilométer,
Gedeon dűlő 250. (Beck tanya dűlő).
Tel.: 06-20-954-9075
Nyitva H-P: 9-17 óráig Sz: 9-12 óráig
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Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. évi
negyedik ülését 2018. április
17-én tartotta meg. Napirend
előtt a testület elfogadta a négy
lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri
jelentést és a tett intézkedéseket
jóváhagyta.
Első napirendi pontként a
testület az „Átfogó értékelés
Izsák Város Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi
ellátásáról” szóló aljegyzői előterjesztést tárgyalta meg. Ez
valójában egy kötelező napirendi pont, melynek tárgyalását
a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6)
bekezdése ír elő és tartalmi összeállítására a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmaz szempontokat. Lényege,
hogy a testületi megtárgyalást
követően az anyagot meg kell
küldeni a gyámhatóságnak. A
gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc
napon belül javaslattal élhet a
települési önkormányzat feladatainak ellátását illetően, melyet
hatvan napon belül érdemben
köteles a testület megvizsgálni
és állásfoglalásáról, esetleges intézkedéseiről a gyámhatóságot
tájékoztatni. Az előterjesztés
kapcsán Bérces Lajos képviselő
úr kifejtette, hogy a családok
mellett kiemelt szerepet kell
vállalnia a társadalomnak is a
jelentkező feladatok megoldásában.
Második napirendi pont „Beszámoló a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat 2017.
évi munkájáról” előterjesztés volt, ami valójában egy
szegmense az előző napirendi
pontnak. Kiemelt jelentőségét
mutatja, hogy ez a költségvetési
szervezet van közvetlen kapcsolatban a jogszabályok által
veszélyeztetett kategóriába
sorolt személyekkel, családokkal és működteti azt a jelzőrendszert, melynek feladata a
megelőzés, az érintettek testi,
lelki és szellemi fejlődésének
védelme, a megfelelő megelőzési
formák felismerése és a szükséges beavatkozások intézményi
működtetése. A beszámolót a
képviselő-testület egyhangú
szavazással elfogadta.
A következő napirendi pont
a ”Nyilvános könyvtár dokumentumainak módosítása„
volt. Előzménye az volt, hogy
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi
Főosztálya szakértői vizsgálatot tartott az Izsáki Általános
Művelődési Központ Szily Kálmán Városi Könyvtárában. Az
ellenőrzés 8 pontban foglalta
össze a hiányosságokat és ezzel
kapcsolatban a fenntartó Kép-
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viselő-testületnek több döntést
kellett hoznia. Ennek keretében
módosításra került az alapító
okirat, elfogadásra került a
könyvtár küldetésnyilatkozata
és az „Izsáki ÁMK Szily Kálmán
Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata”.
Negyedik napirendi pontként
tárgyalta meg a Képviselő-testület „Az Izsák-Kom Nonprofit
Kft. és társult önkormányzatok tulajdonában lévő izsáki
regionális hulladéklerakó értékesítése” előterjesztést. Ez
egy számomra is fájó napirendi
pont volt, mivel véget ért egy
közös munka az „együtt sírunk, együtt nevetünk” elvet
valló és a térségben érintett
önkormányzatok lakosságát
kiszolgáló és érdekeit képviselő
gazdasági társaság tevékenysége. A megváltozott országos
hulladékgazdálkodási politikai, a lakosság érdekeit védő
alacsony ár, a rezsicsökkentés
címszó alatt megjelenő árbefagyasztás azt eredményezte,
hogy a központi finanszírozás
és árpolitika mellett a további
működés ellehetetlenült és az
érintett önkormányzatoknak
három döntési alternatívája
maradt:
1. Ingyen átadja megmaradt
vagyonát a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság részére,
2. saját vagyonából visszapótolja a működési költségekhez
felélt rekultivációs alapot,
3. a kínálati viszonyoknak
megfelelően megjelent árajánlatokat számba veszi és értékesíti
a gazdasági társaságot, valamint a működéshez szükséges
lerakóhelyet.
E kényszerű helyzetben a
harmadik változatot fogadta el a
Képviselő-testület. Az azonban
megfogalmazódott Kutas Tibor
bizottsági elnök részéről, hogy
a depónia a későbbiekben környezetszennyezési forrásként
jelen lesz a város életében, így
nagyobb odafigyeléssel kell
a további működést figyelni.
Felmerült, hogy a teljes rekultiváció egy égetési rendszeren
keresztül megvalósul, sőt az is
felmerült, hogy a közeljövőben
elfogadásra került Integrált
Településfejlesztési Stratégiában kiemelt helyen kell kezelni
az érintett terület problémáit,
így többek között a megépült
bekötőút karbantartását is.
Az ötödik napirendi pontban,
törvényi kötelezettségének
eleget téve a Képviselő-testület
az óvodai beiratkozás időpontját
2018. április 24. napjára tűzte
ki. A tájékoztatással kapcsolatos
intézkedéseket az intézményvezető a döntést megelőzően
megtette. A bejelentések között
– az előző évhez hasonlóan
- a testület döntött dr. Bíró
Sándor vállalkozó háziorvos
fix finanszírozási kérelméről.

Ennek lényege, hogy mivel egy
épületben működik a háziorvosi
körzet és a fogorvosi körzet, így
a régebben ott működő egészségügyi szolgáltatót tízszázalékos költségcsökkentéssel sújtotta a finanszírozó szervezet. A
testület döntött, hogy a NEAK
finanszírozásából kieső 236.400
Ft-ot az önkormányzat saját
pénzeszközeiből biztosítja.
A bejelentések között Mondok József polgármester úr az
alábbiakról adott tájékoztatást:
- Az országgyűlési képviselő
választáson a köverkező eredményeket érte el városunk:
A részvétel 63,73%, a 4 évvel
korábbinál 10%-kal több. Az
egyéni képviselőválasztás első
három eredménye: 66,42 %
Lezsák Sándor, 19,85 % Kollár
László, 6,7 % Horváth Tamás.
A listás képviselőválasztás első
három eredménye: 66,09 %
FIDESZ-KDNP, 17,19 % Jobbik, 5,58 % Magyar Szocialista
Párt-Párbeszéd Magyarországért Párt
- Megköszönte annak a 48
izsákinak a munkáját, akik
részt vettek a választási munkálatokban. Külön köszönetet
mondott a jegyzőnek és aljegyzőnek.
- Május 26. családi majális
lesz Izsákon. A megszokottól
eltérően a majálisra jönnek
most a strullendorfiak, akik a
futóversenyen is részt szeretnének venni.
- A özútkezelőket értesítettük
az útjavítással kapcsolatosan.
Már elkezdték a munkálatokat.
- Kállai Gyula lemondott az
Izsáki Hegyközség elnökségéről
helyette Damásdi Gábor lett az
elnök, alelnöke Varga Árpád
lett
- Március 15-i ünnepség résztvevőinek, szervezőinek köszönetet mondott és külön megköszönte a tanárok munkáját.
Bagócsi
Károly címzetes főjegyző
Tisztelt Izsákiak! Kedves
Olvasók!

Utolsó tudósításomat olvassák
e lap hasábjain, mivel 2018.
április 30-án saját elhatározásomból lemondtam izsáki
jegyzői beosztásomról. Köszönöm Önöknek segítségüket,
figyelmüket, támogatásukat és
biztató megnyilvánulásaikat.
Jó volt itt és Önökkel dolgozni,
tenni a közösségért és a településért. Próbáltam segíteni az
Önök munkáját és ha bárkit
megbántottam volna feladat- és
hatásköröm gyakorlása közben,
akkor most azoktól elnézést
kérek azokért a hibáimért, amit
emberként és nem hatóságként
követtem el. Az itt töltött nyolc
év gyorsan elszállt, de saját
érdekemben lépnem kellett,
így most búcsúzom Önöktől.
Tartsanak meg jó szívvel emlékezetükben, mint ahogy én is

hálás vagyok a Jóistennek, hogy
Önökkel lehettem. Valamennyi
izsáki lakos további életére
Isten áldását kérem és jó erőt,
egészséget, családi boldogságot
kívánok Önöknek.
Tisztelettel: Bagócsi
Károly címzetes főjegyző
Utóirat: Csak azt sajnálom,
szívemben fáj és fájni fog, hogy
az utolsó testületi ülésen senkinek nem jutott eszébe, hogy
távozom. Ennek okán nem
kértem – ezek után minek is
kértem volna? - arra egy utolsó
lehetőséget, hogy a leírtakat a
TV-közvetítés jóvoltából, szavakban is elmondhattam volna
Önöknek.

Kedves Főjegyző Úr!
Nyolc év mindenben korrekt
és lelkiismeretes munkáját köszönöm meg e sorokkal! Izsákra
kerülésedtől lapunk munkatársaként is tisztelhettelek és számíthattam közreműködésedre.
Pontos, precíz, az önkormányzati munkát ismertető írásaidból naprakész információt
kaphattak hónapról hónapra
olvasóink városunk dolgairól.
Nevükben is köszönöm munkádat. Talán egyfajta barátságról
is szólhatunk e közel évtizedes
közös munka kapcsán, amit én
külön is megköszönök! További
munkádhoz és életedhez sok
sikert és örömöket kívánok!
Tetézi Lajos
főszerkesztő

Tájékoztató
gyümölcstermesztőknek
A termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény 2018. január
2.-től hatályos módosítása értelmében 2018. december 31.-ig a
megyei gyümölcsültetvény kataszter felállítása érdekében minden 2500 m2-nél nagyobb gyümölcsültetvényt be kell jelenteni a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskemét Járási Hivatal,
Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztályára (6000 Kecskemét, Bihar utca 10.). A határidő elmulasztása szankciót vonhat
maga után.
A gyümölcsültetvény telepítéssel, illetve az gyümölcsültetvények
nyilvántartásával kapcsolatos további aktuális tájékoztató és nyomtatványok megtalálhatók a Földművelésügyi Osztály honlapján:
http://bkmkh.hu/foldmuvelesugyi_osztaly/formanyomtatvanyok/

Szent György Napi
Szőlőmustra

A szőlőmustra zászlaját Birkás Menyhért házigazda vonta
fel a program kezdeteként

Mint 2010 óta minden évben,
idén is megtartották a Birkás
Bor és Pálinka Házban (a Kőszegen már az 1700-as évek óta
hagyományos) „szőlő jövése”
ünnepséget, melynek lényege,
hogy Szent György napján,
április 24-én délelőtt 10 órakor
vett szőlőhajtásokat megvizsgálva termésbecslést végeznek.
Az adatokat évről évre bejegyezik egy naplóba, mely adatok
egy igen hasznos és tanulságos
adatbázist jelentenek az adott
koroknak is, de különösen az
utánuk jövő nemzedékek szőlőtermesztőinek. Kőszegen immár
évszázados tapasztalatok állnak
rendelkezésre. A szabadszállási
kezdeményezés is hosszútávban
gondolkodik, ezért egy száz évre
megnyitott naplóba rögzítik az
adatokat, idén nyolcadszor tették ezt meg.
A Szabadszállási Borbarát Klub
tagjai által indított kezdeménye-

zés regulája szerint az április
24-ét követő szombaton a Birkás
Bor és Pálinka Házban rendezett ünnepség keretében kerül
sor a bejegyzések ismertetésére.
Április 28-án Birkás Menyhért
az ünnepség házigazdája elsőként működésük szabályzatát
elevenítette fel, majd az idei szőlőmustra eredményét mondta el,
miszerint jó kilátásokra számíthatnak a szőlőtermesztők. Szólt
arról is, hogy a két év múlva tíz
éves évfordulóját ünneplő kezdeményezés fővédnökét, Habsburg
Györgyöt ismét meghívják az
akkori szőlőmustrára.
A program keretében Oreskó
Imre borakadémikus ismeretterjesztő előadást tartott a Kadarkáról, s hogy az elmélet semmiképpen se tűnjön „száraznak”,
ezt követően három pincészet
kadarkáját kóstolhatták meg a
résztvevők.
-tetézi-
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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
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, Béke u 2. H-P: 8-12
Kecskemét, Nyíri u 4. H-P: 8-15
Ügyelet éjjel – nappal!
Molnár László: 06/20/311-3572
Nagyné Emike: 06/30/963-9222

Május 16. szerda
19:00: Megyei Krónika
19:30: Nyugdíjas klubok izsáki találkozója

segítség 100%
szeretet

Május 17. csütörtök
19:00: Megyei Krónika (ism.)
19:30: Nyugdíjas klubok izsáki találkozója (ism.)
Május 23. szerda
19:00: X. Izsáki Tészta Majális
Május 24. csütörtök
19:00: X. Izsáki Tészta Majális
(ism.)
Május 29. kedd
14:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről (az analóg
csatornán)
Május 30. szerda
19:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről felvételről

Kérjük, adója 1%-ával
támogassa a Katolikus Karitász
karitatív szolgálatát.

Május 31. csütörtök
19:00: Közvetítés a képviselőtestület üléséről felvételről
Június 6. szerda
19:00: ITV Híradó
Június 7. csütörtök
19:00: ITV Híradó (ism.)
Június 13. szerda
19:00: Elsőáldozás 2018.
Június 14. csütörtök
19:00: Elsőáldozás 2018.
(ism.)

Karitászt támogató alapítvány
www.karitasz.hu

Adószám: 19666275-1-43

APRÓHIRDETÉSEK
Izsák, Kun u. 18. sz. alatti ház
eladó. Érd.: 76/374-244
Eladó Izsák külterületén, közel
a városhoz 980 négyszögöl terület,
rajta kisebb méretű, rossz állapotú,
házszámos tanyával. Többszörös

vízvételi lehetőség. Kertészkedésre,
állattartásra kiválóan alkalmas. Érd.:
06-70/342-2326
Kulcsrakész házak építését vállaljuk. Kőműves és ácsmunkák, szigetelés, gipszkartonozás, burkolás, festés,
cserépkályhák, kemencék készítése.
Farkas Tamás 06-30/7828-663

Anyakönyvi Hírek

Születtek: Fazekas Vince – anyja neve: Berkes Hajnalka, László
Luca – anyja neve: Fekete Szilvia
Házasságkötés: Rácz József János – Kudász Krisztina Izabella,
Radics Cézár – Baranyi Jolán
Meghaltak: Heibl Pál – 69 éves – Izsák, Széchenyi utca 37., Lévai
Dezső (volt iskola gondnok) – 84 éves – volt izsáki lakos, Koncsik
Imre László – 80 éves – Izsák, Mező utca 73., Béres Mihály – 73 éves
– Izsák, Csokonai utca 10., Damásdi Józsefné sz: Kiss Zsuzsanna
– 68 éves – volt izsáki lakos, Szász Károlyné sz: Juszt Margit – 88
éves – volt izsáki lakos
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