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Március 15-én 10 órakor a ’48-as 
emlékmű előtt tartjuk a 

MÁRCIUS 15-EI 
VÁROSI ÜNNEPSÉGET 

és koszorúzást, melyre 
minden Izsákit tisztelettel 

hívunk és várunk!
Izsák Város Önkormányzata

Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Színházi esték Izsákon Teremlabdarúgás

Karitász bál 2016

Idén is folytatódik a 
Tegyünk Izsákért Egye-
sület által létrehívott, 
Izsáki Színházi Esték 
sorozat, melynek feb-
ruári 13-ai előadásában 
az izsáki és ágasegyházi 
tagokból álló Fészek 
Együttes koncertjét 
hallhatta a közönség. 
Az együttes tagjai bemu-
tatkozásként így vallot-
tak magukról: „Lelkes 

zenéléssel, énekléssel 
szeretnénk mindenkit 
felemelni a hétközna-
pokból. A Fészek név 
számunkra családias 
meleget és biztonságot 
jelenti, ahol az énekes 
kismadarak hálával és 
kéréssel emelik kis fe-
jüket az ég felé.” Stí-
lusukként a szintén az 
ég felé hálával tekintő 
egyházi ifjúsági zenét je-

lölik meg. Ilyen reperto-
árral jelentkeztek izsáki 
teltházas előadásukon 
is, ahol a közönség sok-
sok tapssal jutalmazta 
műsorukat. Az együttes 
tagjai: Gellér Aliz és 
Dóka István gitár, Bárdi 
Nóra és Perjés Bendegúz 
furulya, Gellér Bianka 
dobos, Dókáné Kovács 
Erika, Tompos Tímea és 
Dóka Rita énekesek.

Örömmel számolha-
tok be arról, hogy az 
idei évben immár tizen-
nyolcadik alkalommal 
rendezhettük meg a ka-
ritász bált Izsákon. Most 
is szép számban vettünk 
részt, megtöltöttük a 
Vinó étterem pincéjét 
létszámmal és jó hangu-
lattal, vidámsággal is. A 
plébános úr köszöntője 
után vidám műsor  kö-
vetkezett, majd a kia-
dós vacsorát a fiatalok 
nyitótánca követte. A 
Puskás zenekar pedig 
hajnalig szórakoztatta a 
vendégeket. Persze vol-
tak, akik nem maradtak 
hajnalig, mert többen 
gyerekekkel jöttek a 
bálba és a tombolasor-
solás után hazamentek, 
mert a „kis bálozók” 
elálmosodtak. Örömmel 
konstatálhattuk, hogy 
igazán sok szép tombo-
laajándék gyűlt össze, 
ami ösztönözte is a ven-
dégeket a tombolajegyek 
megvételére.
A tombola- és pártolóje-

gyek megvételével sokan 
hozzájárultak a bál be-
vételének növeléséhez, 
így sokak segítségére 
tudunk lenni. Karitász 

csoportunk megköszöni 
minden támogatottja 
nevében az ajándékokat, 
a támogatást minden 
adományozónak, támo-
gatónak! Isten áldása 
kísérje életük minden 
napját! Köszönjük Prik-
kel Lászlónak, a Vinó 
étterem tulajdonosának 
a helyet és az ott dol-
gozóknak a figyelmes 
kiszolgálást!
Támogatóink: Izsáki 

Házitészta Kft., Kerti-
gép Szaküzlet - Kovács 
András, Wolf ABC – Ko-
vács Tamás, Izsák COOP 
Zrt. 7. sz. ABC, Varga 
Birtok Kft., Thermal 
Kft., Gyallai Éva kozme-
tikus, Bencze Sándorné 
könyvelő, Ezüst Gólya 
Nyugdíjas Klub, Sza-
badszállási István Virág-

bolt, Saci Virág Ajándék, 
Agro Gedeon Farm Kft., 
Klára Rövidáru, Bajusz-
ker Barkács és Otthon 
Centrum, Nagy Traktor 
Kft., Edit Virág Ajándék, 
Kiss-Kovács Iparcikk, 
Tuppervare – Gajdácsi 
Istvánné, Hajma Favágó 
Kft., Szivárvány Papír 
Írószer, Mondok József, 
Holsza Trafik, Bálint 
Margit, Farkas Erzsébet, 
Kanizsai Ágnes, Gellér 
József, Gellér Józsefné, 
Csomor József, Baracs-
kai Jánosné, Bognár 
Gábor, Szabó Gyuláné, 
Törteliné Kugler Mária, 
Prikkelmanné Icu, Ko-
vács Norbert, Ribánsz-
ki Judit, Szalai István, 
Radványi Nagy Ilona, 
Máté Jánosné, Kovács 
Józsefné, Dóczi Mária, 
Bíróné Icu, Juhász Fe-
rencné, Sztana István, 
Bárdi Jánosné, Vargáné 
Pál Klára, Kállai József-
né, Nógrádi Cecília, Ró-
zsa Tünde, Árvai Erika, 
Takács Éva, Petrányi 
Imréné, Talapka István 
apát-plébános úr.

Izsáki Karitász 
Csoport

Nagyné Etelka

Az izsáki Városi Sport-
csarnok adott otthont 
2016. január 16-17-én az 
első GEDEON BIRTOK 
KUPA teremlabdarúgó 
tornának. Hasonlóan, 
a már tradicionálisnak 
nevezhető TOPA KUPA 
(Tóth Mihály Emléktor-

na) mellett, ez is sportba-
ráti kapcsolatok, valamint 
a téli, felkészülési időszak-
hoz kapcsolódó sportolási 
lehetőség biztosítását cé-
lozta meg. A különbség az, 
hogy míg a Topa Kupában 
csak 40 éven felüliek sze-
repelhetnek, a Gedeon 
Birtok Kupán már nem 
volt alsó korhatár.

A tizenkét csapat rész-
vételével megrendezett 
tornán, az első napon a 
kőrmérkőzésekre, a máso-
dikon a helyosztókra ke-
rült sor. Fontos szervezési 
szempont volt, hogy min-
den csapat azonos számú 
mérkőzést játsszon. A jó 

hangulatú, és izgalmas 
mérkőzések végeredmé-
nye a következőképpen 
alakult: 1. Ágasegyháza; 
2. Kaskantyú; 3. Szabad-
szállás; 4. Kerekegyházi 
ifi; 5. Bócsa; 6. Helvécia; 
7. Kerekegyháza felnőtt; 
8. Soltszentimre; 9. Izsáki 
Sárfehér felnőtt; 10. Orgo-
vány; 11. Izsák Sárfehér 

ifi; 12. Fülöpháza.
A legjobb kapus: Farkas 

Dávid – Kaskantyú; a 
legjobb mezőnyjátékos: 
Sallai Zoltán – Ágasegy-
háza; a legtöbb gólt lövő 
játékos: Pohankovics Pat-
rik – Kaskantyú.
A teremtornán részvevő 

csapatot visszajelzései 
alapján, a szervezők úgy 
tervezik, jövőre is sze-
retnék megrendezni a 
tornát. Külön köszönet a 
támogatóknak, a névadó 
Gedeon Birtok Kft-nek, 
büfét is biztosító Vino 
étteremnek és a Városi 
Sportcsarnoknak. 

ICKinfo

Izsáki ifi csapat

Izsáki felnőtt csapat

A bajnok Ágasegyháza csapata
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Helvécia-Izsák Térsége Szőlő-és Bor-
termelőinek Mezőgazdasági Szövetkezete 

Tájékoztató
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen” 

(gróf Széchenyi István)

Jó úton a Kerekasztal

Az Izsáki Civil Kerekasztal 
(ICK) évfordulós ülésének 
résztvevői egyetértettek ab-
ban, hogy a három évvel ez-
előtt indított kezdeményezés 
„elérte készenlétét”. Kiala-
kult az a szervezeti keret, ami 
segíti az együttműködést és 
tájékoztatást. A székfoglaló 
helyi civil szervezetek és lo-
kálpatrióta önkéntesek, vala-
mint a közösségi programokat 
támogató vállalkozások tevé-
kenységének eredményeképp 
megvalósuló programok és 
rendezvények egyre inkább 
összehangolódnak és Izsák 
közösségi életének igazi szín-
terévé válnak.
Őszinte elismerés jár mind-

azoknak, akik e programok 
és rendezvények létrehozásá-
ban aktív szerepet vállalnak. 
Különösen azért is, mert az 
egyre zavarodottabbá váló 
világunkban az emberek vis-
szahúzódóak, a közösségi 
élet iránt érdektelennek mu-
tatkoznak, miközben nagy 
szükség volna rájuk. Hogy 
vannak köztünk olyanok, akik 
valamilyen belső indíttatásból 
mégiscsak tesznek valamit a 
közösségért, jelzi, van remény 
a jövőre nézve. 
Az ülés résztvevői egyetér-

tettek abban is, hogy töre-
kednünk kell megismerni 
egymás céljait, törekvéseit és 
támogatólag odaállni minden 
kezdeményezés mellé. Minden 
vélemény számít és fontos az, 
hogy minden esemény, ami a 
városunkban zajlik, elsősorban 
városunk lakóinak igényeit 
elégítse ki. Továbbá, lehetőleg 
városunk minél több lakója 
támogassa e törekvéseket, 
ki aktív közreműködéssel, ki 
meg csak lelkes egyetértéssel, 
mert egy közösség összhangját 
a közösen megélt események 
erősítik. 
Fontosnak tartjuk, hogy 

minél több emberhez jusson 
el a programok és rendezvé-
nyek híre. Legalább tudjanak 

róla, mi történik a városban, 
és legyen meg a lehetőségük 
a részvételre. Az interneten 
elérhető IZSÁKI PROGRAM-
TÁR naprakészesen tartása 
elengedhetetlen feladata a 
programszervezőknek. Az is 
célunk, hogy az Önkormány-
zattal együttműködve egy 
olyan kulturált plakátozási 
rendet alakítsunk ki, amely 
egyrészt költséghatékonyan, 
másrészt a leglátogatottabb 
helyeken lehessen a lakossá-
got elérni. Ezen helyek meg-
találásához szívesen fogadjuk 
az építő javaslatokat.
Az sem megkerülhető téma, 

hogy a civil kezdeményezé-
sek, az Önkormányzat és a 
támogató vállalkozások köz-
reműködése nélkül nehezen 
valósíthatóak meg. Ezen a 
téren törekvésünk, hogy a 
támogatók és a támogatottak 
kölcsönösen ismerjék meg 
egymás céljait és igényeit. Egy 
jól működő partneri viszony 
segítheti a támogatások ter-
vezhetőségét, ami hasznos 
mindkét oldalnak. (Akinek 
szüksége van valamire, ne az 
utolsó pillanatban kezdje el 
keresni azt, aki pénzt tud adni 
a szükséges dologra.) Az is 
elengedhetetlen része a folya-
matnak, hogy a támogatottak, 
- a pénzügyi elszámoláson 
túlmenően-, számoljanak be 
támogatóiknak, szűkebb és 
tágabb környezetüknek az 
elvégzett munkáról és az elért 
eredményekről. Azt is fontos 
tudatosítani, hogy ezek az 
eredmények a támogatók és 
a civil kezdeményezések közös 
eredménye, amivel, joggal 
büszkélkedhetünk.
A jövőben, az éves ICK ér-

tekezletek, az adminisztratív 
feladatok boncolgatása he-
lyett, az együttműködés és 
partnerség értékeit és az elért 
eredmények népszerűsítését 
kívánja előtérbe helyezni.

Faragó Gábor 
ICK koordinátor

NAIK, SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI 
KUTATÓINTÉZET, KECSKEMÉTI 

KUTATÓ ÁLLOMÁS TÁJÉKOZTATÓJA
Mielőtt metszeni kezdene, győződjön meg sző-

lőtőkéinek állapotáról rügyboncolásos mikrosz-
kópos vizsgálattal. A rügytermékenység (RTE) 
és atkafertőzöttség együttes vizsgálatához 
hektáronként 5 db, olyan 12 rügyes (1-12. rügy), 
csercsappal együtt begyűjtött vessző szükséges, 
amit metszéskor biztosan fennhagynának. Ez 
egyben a minimális mintamennyiség, amit le-
hetőség szerint a parcella két átlója mentén kell 
megszedni. A vesszőket feltisztítva és jól záró 
műanyagzsákba csomagolva, hűvös körülmé-
nyek között kell a laboratóriumba beszállítani. 
A mintákat fajtánként és művelésmódonként 
külön kell gyűjteni. A vizsgálat díja mintánként 
5.000 Ft + ÁFA. (Nagyobb mintaszám esetén 
egyedi árajánlatot adnak). A vizsgálatokat elő-
zetes egyeztetés alapján végzik! Kérik, keressék 
Szabóné Bukor Erikát, +36-70-491-8940-es tele-
fonon, illetve a következő e-mail címen: bukor.
erika@szbki.naik.hu 

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYOK
Több százezer gazdálkodót érintenek azok a 

változások, amelyek az őstermelői igazolvá-
nyokra vonatkoznak. Januártól a megújult 
szabályozást kell alkalmaznia annak, akinek 
igazolványa lejár vagy újat akar kiváltani. A 
falugazdászok továbbra is a termelők segítségére 
lesznek az ügyintézésben, de már kötelező lesz a 
meghatalmazás. A korábbi papírok legfeljebb év 
végéig érvényesek. A kártyaalapú igazolványok 
megkönnyítik az ellenőrzést, ha pedig meg-
rongálódik, akkor pótlásukért februártól már 
fizetni kell. Az új okmány postán érkezik vagy 
személyesen lesz átvehető.

FIATAL GAZDÁK A KERTÉSZETBEN
A kertészettel foglalkozó fiatal gazdálkodók 

támogatási szempontból kedvező helyzetben 
vannak – mondta Feldman Zsolt, a Földműve-
lésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős 
helyettes államtitkára a „Fiatal gazdák a kerté-
szeti termelésben” címmel készített tanulmány 
bemutatóján, sajtótájékoztatón.
Ismertetése szerint közvetlen támogatásból 

mintegy 20 ezer forintnyi többlettámogatáshoz 
juthatnak hektáronként, és a termeléshez kötött 
támogatásokból is pluszforrásokhoz férhetnek 
hozzá. Ez utóbbi esetben a zöldségeknél hektá-
ronként 67.000, ipari zöldségnél hektáronként 

52.500, ültetvényeknél pedig hektáronként 
96.000 forinthoz. Mindez az ágazat számára 
mintegy 10 milliárd forintot jelent évente 2020-
ig - tette hozzá.
A helyettes államtitkár szólt arról is, hogy a 

Vidékfejlesztési Program keretében nemrégiben 
66,5 milliárd forintos pályázható támogatást hir-
dettek meg a kertészeti ágazat számára. Ezek a 
pályázatok az ültetvénytelepítéstől, az üvegház-
fejlesztésen át, a gyógy- és fűszernövények ter-
meléséig számos jogcímre benyújthatók. A fiatal 
gazdák az átlagos támogatási arányon (intenzi-
táson) felül 10 százalék többlettel számolhatnak. 
A kertészeti ágazatban Magyarországon a fiatal 
gazdák aránya meghaladja a 10 százalékot, ez 
a réteg az átlagnál kockázatvállalóbb, egyben 
nyitottabb az új technológiák, a környezettel 
kapcsolatos kérdések iránt - állapítható meg a 
kutatásból.

FOLYTATÓDIK A GAZDAESTÉK 
SOROZAT

Február 22.  17:00: 
Szőlő és víz kapcsolata
Előadó: Dr. Németh Krisztina SzBKI Kecske-
mét
Öntözéstechnika 
Előadó: Vítor Vitorino Esparteiro IRRIVEP 
Kft
Február 29.     17:00: 
Az agrárium helyzete és kilátásai a 2016-os 
gazdálkodási évben
Előadó: FM államtitkárság, Kecskemét
OTP finanszírozási megoldások az agrárium-
ban
Előadó: Szabó István OTP
Növényvédelmi technológia
Előadó: Fekete János ADAMA Hungary Zrt. 
Március 7. 17:00:  
Támogatások az agrárágazatban 2016.
Előadó: Szegő Gábor MVH
Növényvédelmi technológia
Előadó: Pecznyik Béla Malagrow kft 
Március 21. 17:00: 
Mezőgazdasági termelők adózása 2016.
Előadó: Szabó Gábor NAV Kecskemét
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, személyesen, 

telefonon, vagy interneten is (aranysarfeher@
sv-net.hu) kereshetnek bennünket. A www.
aranysarfeher.hu weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tagjaink tájékozódá-
sát.                                                                                

Vezetőség

IZSÁKI SZÍNHÁZI ESTÉK
Február 21-én vasárnap 16 órakor a Művelődéséi Házban a Tabdi Amatőr Színjátszók be-

mutatója. Őrültek háza 3.
Színes, szélesvásznú, magyarul beszélő zenés vígjáték.
Mindenkit szeretettel hívnak az előadásra a színjátszók és a Tegyünk Izsákért Egyesület
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...

Farsang 2016

Az iskolai farsang megren-
dezésére februárban került 
sor. Minden évben sok gyer-
mek öltözik be jelmezbe, 
ebben az évben is így történt. 
A legügyesebbek egy-egy 
előadással örvendeztették 
meg a közönséget.  Az egyéni 
jelmezek is nagyon ötletesek 
voltak, a teljesség igénye 
nélkül boszorkányok, saláta, 
repülőgép, cicák, tündérek, 
mesehősök, katonák, bo-
hócok, indiánok rázták a 
táncparketten. A hangulatot 
fokozta, hogy idén szinte 
minden gyermek táncra per-
dült, az osztályok vetélkedtek 
a legjobb táncosok címért, 
a hangulat fergeteges volt. 
Így a zsűri nehéz helyzetbe 
került, minden osztályt meg-
jutalmazott. 

MESEMONDÓ 
VERSENY

Idén is sor került az alsó 
tagozatosok mesemondó ver-
senyére. Minden osztályból 
a legjobbak mérték össze 
tudásukat, ügyességüket, 
rátermettségüket.

Az 1. és 2. osztályosok a 
következő eredményeket 
érték el:
I. helyezést ért el: Antal 

Emma/1.b/  A vénlány című 
mesével
II. helyezést értek el: Rózsa 

Fanni /1.a/ A só, 
Csomor Emma /1.c/ A sze-

gény ember kilenc tyúkja,
Csík Iringó Judit /2.a / Má-

tyást megvendégelik,
Kiss Virág Nikolett /2.b/ A 

...sokan megütköztek azon, amit a pe-
dagógusok minapi budapesti tüntetésén 
hallhattunk egy pedagógusnőtől, miszerint 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter az 

1920-as években, idézem „ripityomos feudalista, a keresztény 
középosztálynak kedvező állapotokat teremtett a magyar köz-
oktatásban”. S ma Orbán ugyanezen dolgozik.
Gondolom, aki a felszólalóval ellentétben valóban ismeri Kle-

belsberg Kunó kultuszminiszter 1920-30-as években végzett 
munkáját, s mély keresztényellenesség sem dúl bensőjében 
(sőt még ha dúl is, de gondolkodni képes), kellően elképed 
eme kijelentéseken. Ugyanis Klebelsberg a Trianoni sokkban 
megroppant ország szellemi, kulturális talparaállításában, s 
ezzel gazdasági talpra állításában is, óriásit alkotott. Csak 
címszavakban a teljesség igénye nélkül. Hét év alatt ezerötszáz 
népkönyvtárat létesített. Pécsett, Szegeden, Debrecenben 
egyetemi építkezéseket indított. Három év alatt ötezer ta-
nyasi tantermet építtetett az országban téglából, fapadlóval, 
könyvtárral és gramofonnal felszerelve (ez időben épültek az 
izsáki tanyasi iskolák szintén olyan minőségben, hogy még 
ma is állnak). Tizenhét mezőgazdasági szakiskolát építtetett. 
1930-ban ő hívta haza Szent-Györgyi Albertet Cambridge-ből 
és kinevezte a szegedi Orvos Vegytani Intézet vezetőjének. A 
hazai múzeumok fejlődésének ügyét is támogatta, egyre több 
gyűjteményt létesítettek és működtettek közpénzen. A tanár-
képzésre különösen nagy gonddal ügyelt hangsúlyozva, hogy 
az óvónőtől az egyetemi oktatóig bezárva azt követeli meg, 
hogy a pedagógus „ne csak tanítsa, hanem szeresse a magyar 
gyermeket.”  Az említett ötezer tanyasi tanterem építésben is 
az az elv vezérelte, hogy egyetlen tanyasi gyereknek se kelljen 
fél óránál hosszabb utat megtennie, hogy eljusson az iskolába. 
Szóval a felszólaló - állítólagos pedagógus - szerint ezek olyan 
szörnyűségek, amiktől ma irtózni kell. Félve kérdezem, ő és a 
hozzá hasonló gondolkodásúak vajon mit tartanak értéknek, 
ha mindezeket nem?! Milyen értékrendet adnak tovább a 
gyerekeknek? Egyáltalán van-e nekik ilyen? Vagy csupán az 
vezérli őket, hogy a nekik nem tetsző politikai elveket vallók 
által létrehozottakat, azok valós tartalmától függetlenül el-
vetik, s gyűlölik az azokat elfogadókkal együtt? Őszintén sze-
retném hinni, hogy az ilyen megnyilatkozások csupán egy-két 
politikailag elvakult elme szüleményei, és nem sokak szakmai 
álláspontja. Mert ha tényleg szakmai meggondolásból ítélnek 
el egy olyan életművet, amely romjaiból építette fel a magyar 
oktatási és kulturális életet, az óriási alkalmatlanságról tesz 
tanúbizonyságot. Az ilyenektől óvni kell, s nem rájuk bízni a 
felnövekvő nemzedéket.
Gondolom, akik figyelték a híreket, tudják, hogy miként is 

keveredhetett ebbe a dologba az egykori miniszter. A róla el-
nevezett intézményfenntartó központ működésével kapcsolatos 
elégedetlenség volt a tüntetések kiváltó oka. Mélyebb ismeretek 
és tapasztalatok hiányában nem kívánom megkérdőjelezni az 
elégedetlenség jogosságát. (Sőt az egyéb ügyekben megfogal-
mazott kritikáikat sem, mert nem állítom, hogy nincsenek 
gondok, hiszen mikor nem voltak, vagy nincsenek? Azt viszont 
állítom, hogy a rezsicsökkentés, a családi otthonteremtési támo-
gatás és a hasonló lépések, sokakat segítő törekvések, bármit 
mondjanak is az ellenkezők, pláne azok, akik annak idején 
elvették a kedvezményes építési hitelt, s ezzel az ismert devi-
zahitel-csapdába juttattak sokakat.) Úgy tűnik a kormányzat is 
respektálja a pedagógusok felvetéseit, hiszen széleskörű szakmai 
egyeztetésekbe fogtak, s megállapodás is született, aztán mégis 
folytatódtak a tüntetések. Ezen aligha lehet csodálkozni, hiszen 
jól láthatóan nem csak szakmai szándékok munkálnak a hang-
adókban, hanem főleg politikaik. Mert mi mást is gondolhatna 
az ember azt a fő szakszervezetis nőt hallva és látva, aki nem 
hajlandó az egyeztető tárgyalásokon megjelenni, s az emelkedő 
pedagógus fizetésekkel is elégedetlen, ám Gyurcsányéktól szó 
nélkül elfogadta a tizenharmadik havi bér elvételét, sőt a hírek 
szerint az emiatt tüntetni szándékozókat egyenesen lebeszélte 
az akkori tiltakozásról. Most viszont „kérlelhetetlen”. „Bájos” 
jelenség az is, hogy az „Orbán takarodj” főmondanivalójuknál 
bővebb programmal nem rendelkező ellenzéki pátocskák is 
rácsimpaszkodtak a pedagógusok kezdeményezésére azokkal 
az élen, akik elvettek tőlük (is) egy havi juttatást (lásd tizen-
harmadik havi bér, nyugdíj), kisiskolák (meg kórházak, posták, 
vasútvonalak) sorát zárták be, s az oktatás színvonalát is olyan 
mélypontra vitték, amit szinte csak egy újabb Klebelsbergi 
teljesítménnyel lehet rendbe tenni. Azt gondolják, hogy mind-
ezeket már elfelejtették az emberek. Rossz hír számukra, hogy 
a közvélemény kutatások adatai és a netes kommentek java 
nem ezt mutatják...

tanulócsoportok részére. A 
pályázat célja a gyerekek 
környezeti nevelésének fej-
lesztése és az egészséges élet-
módra nevelés erdei iskola 
keretében.

A pályázatok beadási határ-
ideje: 2016. február 29.
Egy tanulócsoport csak egy 

pályázatot adhat be.
Pályázati feltételek: 
- szakmailag megfelelő és 

ellenőrizhető program,
- kirándulási terv,
- 2015/16-os tanévben törté-

nő megvalósítás,
- a pályázati munka kiadási 

költségkalkulációja (részletes 
költségvetés)

Pályázati cím: 
Tanítók Alapítványa az Izsá-

ki Erdei Iskoláért Kurató-
riuma, 6070 Izsák, Kossuth 
L. u. 39.

Felvételünkön elöl az 1.b osztályos első helyezett Antal 
Emma, míg a hátsó sorban Horváth Vanda, 4.c (II. hely), 

Zsoldos Márton, 4.a (I. hely) és Fodor Mirella, 3.b (III. hely) 
látható.

kecske meg a róka, 
Váradi Petra / 2. b / A sze-

gény testvér, meg  a gazdag  

A 3. és 4. osztályosok 
I. helyezést ért el: Zsoldos 

Márton /4.a/ Szusza  
II. helyezést ért el: Horváth 

Vanda /4.c / Baj, nem baj…  
III. helyezést ért el: Fodor 

Mirella /3.b/ A hiú király
IV. helyezést értek el:  Mi-

hály Máté /3.a/ A pletykás 
asszonyok 
Pópa Napsugár /3.c/ Oskolá-

ba, oskolába
Rácz Virág /4. b/ Mátyás 

király bolondja
Gratulálunk a nyertesek-

nek! 

Pályázati felhívás

A Tanítók Alapítványa az 
Izsáki Erdei Iskoláért, pá-
lyázatot hirdet 3. osztályos 



IZSÁKI Hírek  2016. február 18.4. oldal

Egy kedves történet nem-
csak kutyásoknak...

Őseink nyomábanÁllatkínzó

ITV digitális átállás

Napjainkban divat lett az 
állatkínzásokkal foglalkozni, 
egyeseknek ez még a megél-
hetési forrást is biztosítja. Az 
állatvédő szervezetek embere-
inek minősítése szerint Izsá-
kon, a Gedeoni tanyánkon én 
már az 1940-es években nagy 
állatkínzó voltam. Szüleim 
szavára kikötöttem a fához a 
kutyánkat, amit Szamosnak 
hívtak és csak este engedtem 
szabadon. A Bajor nevű te-
henet társaival kiengedtem 
a legelőre és cöveket leverve 
a földbe, kipányváztam őket, 
természetesen külön-külön 
láncon, vagy pányvakötélen. 
Egymástól olyan távolságba, 
hogy a láncok, kötelek egy-
másba ne akadjanak. Délben 
itatás céljából a csapatot elen-
gedtem és vályúhoz tereltem, 
ahol a gémeskútból a vályúba 
vödörrel vizet mertem nekik. 
Itatás után árnyékos helyre 
tereltem őket, korláttal a 
mozgásukat korlátoztam. 
Délután újra kihajtottam 
őket a legelőre és cövekek 
leverésével kipányváztam 
mindet, csak a szopós borjú 
maradt szabadon, de azt 
az anyja tőgye maga mellé 
vonzotta.
A kutya napközben láncra 

kötve a fa alatt aludt, majd 
várta az ebéd utáni mara-

dékot kenyérhéjat, csontot, 
stb., hogy a takarításban 
segédkezzen. Amikor a nya-
kán nem megfelelő rögzítést 
használtunk, kibújt belőle és 
felborította a rendet, volt ami-
kor egy-egy kiskacsát, csirkét 
megevett. Ha azt a gazda 
észrevette, komoly verés kö-
vetkezett lánccal, kötéllel.
Az esti állatbeterelést, itatást 

követően a tehenek, borjak, 
lovak, birkák, disznók, mala-
cok a maguk ketrecébe, akol-
jába kerültek és mozgásukban 
korlátozva voltak. Vacsora 
és lámpaoltás után a kutyát 
a láncról elengedtük és még 
arra is lehetőséget kapott, 
hogy a tanya körül a nyulakat, 
foglyokat, fácánokat megker-
gesse és ha szerencséje volt, 
el is kapja valamelyiket. Erre 
nagyon-nagyon ritkán került 
sor, a kutyák nagy bánatára. 
Az esti szabadon engedéssel 
a „riasztó bekapcsolásra ke-
rült”. Amikor éjjel valaki ide-
gen érkezett, a ház előtt kellő 
távolságban megállt, a kutyák 
ugattak és várni kellett, amíg 
a gazda kimegy és a kutyákat 
nyugalomra intve, esetleg 
megkötve a vendég elé megy 
és azt behívja a házba. Amen-
nyiben nemkívánatos vendég 
érkezett, a gazda visszament a 
házba és a kutyák a vendéget 

nem engedték be.
Most, hogy így visszagondo-

lok tanyasi életemre, az állat-
védők szemével nézve, nagy 
állatkínzó voltam. Tetteimet 
még tetézi, hogy 1966-ban 
agráregyetemi hallgatóként 
Pécs környékén egy ménest 
látogattunk meg. A legelőn 
csoportban legeltek a lovak, 
teljesen szabadon, nyakló 
nélkül. Sok szép ló volt ott 
és az egyik odajött hozzám, a 
vállára, lapockájára tetem a 
kezem és pillanatok alatta a 
hátán találtam magamat. A 
mintegy száz főből álló egye-
temihallgató-csapat lélegzete 
elállt az ijedségtől, mi lesz 
velem, ha megbokrosodik a 
ló? Gondoltam, ha így történ-
ne, azonnal lecsúsznék róla. 
Nem így történt, a ló nyugodt 
maradt, de az évfolyamtársak 
izgultak, az ő érdekükben 
leszálltam a ló hátáról és az 
szépen elballagott legelni. 
Így nemcsak kutyát, tehenet, 

disznót, birkát kínoztam, 
hanem lovat is. Én vagyok az 
ország egyik nagy állatkín-
zója. Ma már sajnos sokkal 
ritkábban kínzok állatokat, 
nehezebben pattanok fel a ló 
hátára is. Így azonban nem 
kell félnem az állatvédőktől 
sem.

Dr. Nagy László

Mint azt Nézőink tapasztal-
hatják, nem minden zökkenő 
nélküli az izsáki csatorna 
digitális csomagba juttatá-
sa. Többtényezős, köztük 
hardver és szoftver probléma 
nehezíti a megnyugtató meg-
oldást. Akik set top box köz-
beiktatásával nézik a műsort, 
már a digitális kínálatban is 
megtalálják az ITV műso-
rát. Néhány digitális vételre 
közvetlenül alkalmas tévén 
is fogható már, ám vannak 
bonyolultabb „lelkivilágú” tí-
pusok, pl. Samsung, Hyundai, 
stb., amelyek egy, a stúdióból, 

vagy a fejállomásról kikülden-
dő jelet várnak ahhoz, hogy 
megjelenítsék a programot. 
Ennek megoldásán még dol-
gozunk. Szintén akadnak 
gondok a sávszélességgel, e 
miatt akadozik időnként a 
kép, a hang. Ez is hamarosan 
megoldódik. Ebből adódóan 
voltak sajnos az olyan jelen-
ségek is, amikor anyagokon 
belüli ugrások voltak, vagyis 
egy-egy riport megszakadt, 
majd nem az folytatódott, 
hanem másik indult el. Ezen 
nem tudtunk segíteni, mert 
csak az egész adás újraindí-

tásával próbálkozhattunk 
volna, melyben ugyanúgy 
előjöttek volna ugyanazok a 
hibák, tehát értelmetlen pró-
bálkozás lett volna. Ezekért 
és minden kellemtelenségért 
elnézést kérünk. A problé-
mák nagyobb hányadának 
megoldását sajnos nem mi, 
hanem a szolgáltató tudja biz-
tosítani, s dolgoznak is rajta. 
Reményeik és reményeink 
szerint mihamarabb a végé-
re juthatunk a megnyugtató 
megoldásnak. Köszönjük a 
sok érdeklődést!

ITV

Levélben kért engedélyt egy férfi, hogy kutyájával együtt száll-
hasson meg egy hotelben. Akinek van kutyája, az tudja, hogy 
minden nyaralás vagy utazás nagyobb élmény, ha a kedvencünk 
is velünk tarthat. Ez a férfi sem szerette volna otthon hagyni 
hű társát, ezért rövid levelet írt a hotel tulajdonosának, ahol 
megszállni készült: „Szeretném magammal vinni a hotelbe a 
kutyámat. Ő egy nagyon jól képzett eb, nem fog semmilyen 
gondot okozni. Szabadna?”
A tulajdonos reakciója egészen meglepő volt, humoros válasza 

meglepte a levél íróját, de minden szavával egyet lehet érteni: 
„Néhány éve már a tulajdonomban van a szálloda, de ez alatt 
az idő alatt, még egyetlen kutya sem lopott tőlem törölközőt, 
ágyneműt vagy festményt. Még soha nem kellett rendőrt hív-
nom egy kutyára, mert berúgott volna és balhézott volna az 
éjszaka közepén. És még egyetlen eb sem felejtette el kifizetni 
a számláját. A kutyádat szívesen látom a szállodámban, és ha 
kezeskedik érted, akkor téged is...”

Izsákon a török uralom nemzet-
közi összefogás eredményeként 
megszűnt. Buda felszabadulása 
(1686) után, majd az 1699. évi 
karlócai békekötést követően 
kezdtek az elmenekült lakosok 
visszaszivárogni.
Törökverő hadi cselekményeink 

elhanyagolása mellett a Habs-
burg birodalom beolvasztó politi-
kája érvényesült. Rákóczi Ferenc 
nagyságos fejedelmünk és a mellé 
felsorakozott, magyar hazáért 
küzdő erők (nemesek és jobbá-
gyok) hosszú szabadságharcának 
eredményeként (1703-1711) majd 
a szatmári béke megkötése után 
megmaradtunk Európa térképén 
(különféle biztosítékok!)
Emlékezni tudunk még a buj-

dosókra?!
Az Újszerzeményi Bizottság 

Izsák területét érdemei elismeré-
seként Balassi Imrének adta. Új 
birtokosok: Uzovics és Szapáry 
gróf.
1728-ban Kecskemét járása-

ként szerepelünk a regnicoláris 
összeírásban. Ekkor a birtokos 
Mándi János és Tassy Ferenc. 
Betelepítés is lehetett 1740 kö-
rül. A katolikus anyakönyvek 
vezetése 1738-ban kezdődik. A 
református anyakönyveket 1759-
ben Mátyási János nagytiszteletű 
úr indította.
A török idők adólistáján szerepe-

lünk ISÁK néven, a budai szan-
dzsákhoz, illetve a kecskeméti 
nahijéhez tartozó területként. 
1720-ban már negyven adóköte-

les háztartást írtak össze. 
A betelepítésekről máig nem 

kerültek elő levéltári anyagok. 
Így az anyakönyvekben szereplő 
nevek, majd Mária Terézia Urbá-
riuma (mely 1767-es kiadása után 
a mi területünkön 1770-ben lett 
hatályos) ad kevés támpontot.
A körülöttünk lévő kun telepü-

lések elvesztették régi önállósá-
gukat, 1702-ben területeiket a 
Habsburg uralkodó elzálogosí-
totta a birtokszerzésben érdekelt 
Német Lovagrendnek. A Jászkun-
ság népe az adóterhektől, s a job-
bágysorstól menekülve a Rákóczi 
Szabadságharcban szerzetek di-
csőséget. 1745-ben megváltották 
magukat (redemtio) összeadták 
a kölcsönök kifizetéséhez szük-
séges pénzt és visszaköltöztek 
területeikre (Kunszentmiklós, 
Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, 
Fülöpszállás, stb.). 
Mária Terézia Urbáriumának 

(mely szabályozta a nemesek és 
jobbágyok jogviszonyait) izsáki 
életbelépésével kapcsolatban 
ismerjük Monos Gergely bíró és 
Borbély Ádám jegyző (nótárius) 
nyilatkozatát: „...eleink cont-
ractus (megállapodás) alapján 
kapták művelésre a földet az 
uraságtól, nem tudjuk melyik 
évben … mi szabadoknak tartjuk 
magunkat...” Fizették a dézsmát, 
a tizedet, sátoros ünnepeken a 
majorságból vitték élelmet az ura-
ságnak, illetve fegyverbe szálltak, 
ha kellett.
Csemniczky Mátyás jobbágyai: 

Gáspár János, Takaró István, 
Zeffer István, Csanda István, Rigó 
István, Takáts István, Radványi 

Ferenc, stb. A Csemniczky család 
Gömör Vármegyéből származott. 
Az ottani megyei monográfia 
és újonnan megjelent levéltári 
kutatások ezt megerősítik. A mai 
napig is élnek ott leszármazottak. 
Izsákon tehát birtokosokként 
éltek. Melyik területen volt terü-
letük, hol laktak? Ezt nem tudjuk. 
Csemniczky Mátyást katolikus-
ként kérték fel, hogy keresztvíz 
alá tartsa a református Mátyási 
Józsefet 1765. március 21-én. A 
család sok szeretettel viseltetett 
a későbbi jogász, költő, Mátyási 
József iránt. A barátságról szóló 
könyvében még sírverset is írt a 
családnak. Márványban azonban 
ez nem maradt fenn, mivel az 
első ilyen megmaradt síremlék 
csak 1821-ből való, amely Mocsy 
József református tiszteletes 
sírjára került.
A Csemniczky család három fia, 

Gábor, Lajos, Sándor nemzetőr-
ként harcolt a ’48-as szabadság-
harcban. A Kecskeméten nyilván-
tartottak között Csemniczky Gá-
bor hadnagyot találjuk, aki 1848 
szeptemberében Mannswördnél 
esett el. Ma utca őrzi a Csemnicz-
ky család nevét Izsákon.
Takaró János jobbágyként sze-

repel a lakossági összeírásban. 
Korábban Takaró Gergely ne-
vével is találkozhattunk. Akik a 
betelepítéssel, vagy egyéb módon 
ideérkeztek, nem minden esetben 
tudták igazolni, idehozni korábbi 
funkcióikat, pozícióikat. A Takaró 
család vajon fel tudta-e mutatni a 
Helytartó Tanácsnál, vagy Pest 
Vármegye nemesi gyűlése előtt 
a család címeres nemesi levelét, 
vagy sem? Voltak esetek, amikor a 
más vidékeken élő rokonok adtak 
igazolást, amit esetenként elfo-
gadtak. (Soós Adorján: Nemesek 
a Kiskunságban). A takaró család 
tagjai tehát itt éltek, dolgoztak, 
törekedtek valamilyen tisztség 
betöltésére, ahová az idő szeszélye 
sodorta őket. Az 1800-as években 
a család egy ága a fővárosba ke-
rült, különböző tisztségek viselő 
a mai napig (református püspök, 
illetve irodalomtörténész) Későb-
bi időben Takaró Imre és Goysen 
Alojzia gyermekei lettek ismertek 
(sírjuk a református temető köze-
pén volt).
Takaró Imre asztalos család-

járól: Takaró Imre református 
lelkész, az I világháborúban 
tábori lelkész (Kecskeméten hat 
gyermeke született), meghalt 
Izsákon. Lányai közül Ilona, 
Emma, Mária, Alojzia Izsákra 
kerültek. Kis földjeiket „Takaró 
kisasszony” földnek nevezték az 
izsákiak. Géza fia szintén refor-
mátus lelkész, New York első re-
formátus egyházközségében. Egy 
másik említésre méltó családtag, 
Takaró Sándor szintén Sándor 
nevű fia, aki katonai szolgálatai 
okán Angliába került. Gyermekei 
Takaró Dávid és Takaró Sándor.
Egyik ismerős családnál adták a 

kezembe a Takaró család címerét 
és a történetüket ismertető írást. 
Ezek szerint az ősapa, Takaró Mi-
hály, Tihany várának volt a kapitá-
nya még Mátyás király idején.           

Mesznéder Klára

Május 21-én szombaton 
9-13 óráig a piactéren ismét 
leadhatók az elektronikai hul-
ladékok. A gyűjtés teherautóra 
történik, tehát csak a megadott 
időpontban hozhatók eszközök, 
készülékek. 
Gyűjtésre kerülnek: Háztartási 

kis- és nagygépek, távközlési 
eszközök, számítástechnikai esz-
közök,  szórakoztatóelektronikai 
cikkek, elektronikai és elekt-
romos barkácsgépek, játékok, 
szabadidős és sportfelszerelések, 
ellenőrző és vezérlő eszközök, 
világítótestek, akkumulátorok, 
elemek. 

Elektronikai 
hulladék-
gyűjtés
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Hálás szívvel mondunk 
köszönetet 

mindazoknak, akik 
CSÉpLŐ GYULA

temetésén részt vettek, 
sírjára virágot, 

koszorút helyeztek.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánk
BODZA pÁLNÉ TApODI IRÉN

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Gyászoló gyermekei

  v a l l á s

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Református múltunk 78.Nagyböjt
A nagyböjti szent idő ham-

vazószerdától nagycsütörtök 
estig, a szentmise megkez-
désééig tart. Hamvazószerda 
szigorú böjti nap, ugyanúgy 
nagypéntek is. A nagyböjti 
szent időben katolikus temp-
lomainkban keresztúti ájta-
tosságot végzünk.
A keresztút Jézus útja a ke-

resztre feszítés helyére. Átvitt 
értelemben a kínszenvedés 
emlékére, s annak egyes moz-
zanatait jelképező állomások 
előtt végzett ájtatosság. 
A megváltás drámájának 

utolsó felvonása Jézus ha-
lálra ítélésével kezdődik. A 
megostorozástól már teljesen 
elgyöngült, töviskoronától 
véresre sebzett homlokú, 
megalázott és mindenki ál-
tal kicsúfolt emberként kell 
elindulnia keresztjével a Kál-
vária-domb felé.
Krisztus Urunk keresztút-

jának egyes jelenetei minden 
korban más és más gondolato-
kat ébresztenek az imádkozó 
lelkekben. De másképpen 
szemléli az eseményeket a 
jelenben is az idős, másképpen 
a fiatal, másképpen az egész-
séges és másként a beteg.
A keresztjét hordozó Üdvö-

zítőt azonban minden időben 
mégis leginkább a szenvedő 
ember érzi magához egészen 
közel. Amikor magunk is ne-
héz keresztet cipelünk, ami-
kor megaláznak bennünket, 
amikor összecsapnak a hul-
lámok fölöttünk, s úgy tűnik, 
nincs már számunkra kiút, 
akkor egyedül a keresztet hor-
dozó Krisztus szenvedésében 
találunk igazán vigasztalást 
és erőt. A húsvéti időszakot 
megelőző nagyböjt heteiben 
minden pénteken végeznek 
templomainkban keresztutat. 
Mi azonban máskor is végig-
járhatjuk az Üdvözítővel ezt 
az utat, akár csak gondolat-
ban, és a magunk szavaival 
kereshetjük a kapcsolatot 
életünk megpróbáltatásai és 
Krisztus szenvedése között.
A keresztútnál semmi sem 

jellemzi jobban korunk embe-
rét, mint az agyonhajszoltság, 
a túlfeszített munka, az ide-

ges kapkodás, szeretetlenség, 
önzés, kapzsiság, stb. Sokszor 
úgy véljük, a mindennapi élet 
a maga egyhangúságával is 
már valóságos Kálvária-járás 
számunkra.
A keresztút hagyományos, 

főleg a nagyböjt folyamán 
végzett ájtatosság, amellyel 
a hívek tizennégy állomáson, 
stáción át énekleve, imád-
kozva, elmélkedve végigjár-
ják Krisztus szenvedésének 
útját. 
Ez az ájtatosság a keresztes 

hadjáratokkal terjedt el. A 
keresztény zarándokok a 
keresztet hordozó Jézus útját 
Jeruzsálemben ájtatos imába 
merülve végigjárták, némely 
helyen megálltak (stáció) és 
Krisztus szenvedésének egyes 
jelenetein elmélkedtek. A XV. 
század után már másutt is fel-
állítottak keresztutakat, ahol 
a stációknál alkalmazott ké-
pek Krisztus szenvedésének 
egyes jeleneteit ábrázolták.
A keresztúti ájtatosságot 

különösen a ferencesek ter-
jesztették, főleg mióta rájuk 
bízta a Szentszék a paleszti-
nai szenthelyek gondozását 
(1342). A tizennégy stáció-
ból kilencet az evangelisták 
mondanak el. 1./ Elítéltetés. 
2./ Jézus vállára veszi a ke-
resztet, 3./ Cirenei Simon. 4./ 
Jézus Anyjával találkozik. 5./ 
Asszonyokkal való találko-
zás. 6./ Jézust megfosztják 
ruháitól. 7./ Keresztre szege-
zik. 8./ Meghal a kereszten. 
9./ Eltemetik. További ötöt 
a hívő áhitat csatolt hozzá-
juk: három elesés a kereszt 
súlya alatt, Veronika ken-
dője, a halott Jézus Mária 
ölében. XI. Ince pápa látta 
el először búcsúkkal (1696) 
a ferences templomokban 
felállított keresztutakat. E 
búcsúkat lassanként minden 
keresztútra kiterjesztették. 
A keresztutak felállításához 
elég tizennégy fakereszt, a 
kép nem lényeges kellék. Az 
egyes stációknál végzett rö-
vid elmélkedéssel megnyer-
hető a keresztúthoz fűzött 
teljes búcsú.

T.I.

Gyülekezeti hírek
- február 28-án, 13.30: istentisztelet a kisizsáki ökumenikus 

kápolnában

- folytatjuk a külsőleg felújított református templom körüli 
rendezéseket, kérjük szeretettel, hogy akinek tehetsége en-
gedi, s Isten Lelke indítja, segítse a munkálatokat

A régi hétköznapok történésein túl, érdemes 
rögzítenünk az emlékezés tanulságául az 1806-
ban felépült templomtorony dolgait. A rozsda 
és a szú a múlandóság régi idejében is lendüle-
tesen dolgozott, s így az 1806-ban emelt torony 
(mely az 1795-re elkészült templomhajóhoz 
emeltetett; mivel a kalapos józsefi rendeletek 
nyomán először csak torony nélküli protestáns 
templomok épülhettek) tetején a feltehetően 
zsindely (pattintott vagy fűrészelt fenyő deszka) 
fedés 14 év alatt láthatóan a romlásig avult.
A terhesebb költségeket már az atyák is igye-

keztek volna távoztatni, de aminek mennie kell, 
annak mennie kell, s így volt ez régen is… Hála 
a Fennvalónak, hogy voltak olyan atyáink, akik 
akkor is helytálltak, ha a szükség nagyobbnak 
mutatkozott. Jó pénzért megvásárolták a veres 
réz gombot, s egy kis „púderezés” után, rögvest 

„1820. Május 24-én. Ketske-
méti Áts Mester Novák György 
úr ki jövén, a Presbyterium 
tagjai öszvehivattattak, s ha-
tároztatott:
1-ször Hogy a terhesebb költ-

ségek eltávoztatásának okáért, 
halehet, a Torony tetőt tsak 
reparaltassuk. Erre nézve az 
Áts Mester, az Elöljárók közül 
némelyekkel, a toronyba fel-
menvén, m.u. /mi után – N.Á./ 
a reparálás lehetőnek ítélő-
dött: az egyesség közöttünk 
úgy mene véghez, hogy mivel 
az Áts Mester, a fáknak, tsak 
belső színét láthatta, a külsőt 
pedig nem, s ennél fogva nem 
mondhatta meg, hogy mitsoda 
fáknak faragása lenne szük-
séges, sem hogy a legények 
mennyi idő alatt végezhetnék 
el: tehát az alku nem átaljá-
ba, hanem napszámra tevő-
dött úgy, hogy a legényeknek 
rf.42kr., a Palléroknak pedig 
rf.54kr. fizetődjön; ezen kívül 
quártély /szállás-N.Á./, és a 
húsokra, mellyet magok vesz-
nek, főzelék adassék és el is 
készítődjön.
2-szor Hogy minden építés-

hez szükséges matériálék, az 
Áts Mester utasítása szerént, 
a következő, Medardusi Pesti 
vásárkor megvevődjenek, és
3-szor Hogy a Matériáléknak 

megvásárlása, és helybe való 
szállítása után az Áts Legénye-

kért Ketskemétre alkalmatos-
ság küldődjön.
1820. Június 19-én. Tellyes 

Gyűlésben. Minekutánna a 
Torony tető le hányattatott, 
és látták magok az Elöljárók, 
hogy az elgondolt reparálása, 
vagy tsak igazgatása a tető-
nek meg nem eshetik: öszve 
gyültek a szükséghez képpest 
a Prédikátor távol létében az 
oskola háznál és határozták: 
Hogy az Áts Mesterért Kets-

kemétre alkalmatosság kül-
dödjön, hogy ki hozattatván 
véle értekezzenek. Kijövén 
pedig az Áts Mester a Torony 
tetőnek egészen újjonnan 
való építtetéséről határozást 
vettek; kérvén egyszersmind 
az Áts Mestert, hogy formá-
kat a tetőhöz mutasson, vagy 
az Ekklézsia Elöljáróinak 
kívánságához képpest újjat 
dolgozzon.
1820. Július 25. Az újjonnan 

kifizetett Torony rajzal kikül-
dötte az Áts Mester Novák 
György a fiát, ugyan tsak Áts 
Mester Novák Dánielt, és a 
választott formához képest, az 
Ekklézsia Elöljáróinak, és már 
a Prédikátornak is jelenlét-
ében, az egyesség 600 Wftok-
ban, a Legényeknek quártély, 
húsokhoz főzelék adásában és 
elkészíttetésében véghez ment. 
Erre nézve már több Matériálé-
ra lévén szükség, egyszersmind 

meghatározódott, hogy az Áts 
Legények a Materiálé nem léte 
miatt ne heverjenek: minél 
elébb deputátusok /küldöttek-
N.Á./ menjenek a szükséges 
fenyő és deszka vásárlásra. 
Rendelődtek Ns. Csukás And-
rás, és Curator Damásdi János 
Elöljárók.
Az elbontott tetőn volt Gomb, 

bizonytalan a vigyázatlan-
ságból-é, vagy szerentsétlen-
ségből történt le esés által 
öszve törék, de már különben 
is haszna vehetetlen lévén; 
midőn meg tudtuk, hogy a 
Ketskeméti Reformátusok 
hasonlóképpen elpusztíttatott 
Tornyáról levett veres réz 
és tsak nem újj Gomb eladó 
volna: Ekklézsiánk Elöljárói 
közzül Horváth Péter és Sze-
gedi Pál ő kegyelmek által 
meg nézettük; kik mi után 
annak jóságáról és alkalmatos 
voltáról, a magok relatioját 
nálunk megtették: őket ismét 
meg kértük, hogy menjenek 
bé másodszor is Ketskemétre, 
és a Gombot Ekklézsiánk szá-
mára vegyék meg. Fel vállalták 
a követséget, és az említett 
Gombot 120Wfton megvévén 
haza hozták; s még ugyan azon 
az aranyozásban való hibá-
kat megigazgattattuk; Július 
31-én a tetőre feltétettük.”          
(P.IV.: 74-75.ol) 

közli: Nagy Árpád

installálták is – 1820. július 31-én. Feltehe-
tően a régi, lehullott gomb nem tartalmazott 
„üzenet kapszulát”, mert különben szó esnék 
erről. Hogy 1820-ban helyeztek-e el üzenetet 
az utókornak, nem tudjuk. A jelenleg fennlévő 
toronygombban feltehetőleg vannak hagyomá-
nyozott dolgok. Az is elképzelhető, hogy nem 
sokára eljön az idő, amikor az utókor, szintén el 
nem kerülhetvén a költségek általi terheltetést, 
békukkinthat a múlt gombjába…
      Jó reménységgel vagyok, hogy amikor az 

enyészet rágásának ez a fokozata betelik raj-
tunk, lesznek atyafiak, akik felelősen dacolnak 
majd a múlandóság erőivel…
De vajon, amikor az Emberfia visszajön, ta-

lál-e krisztusbízó HITET a földön az emberek 
szívében?

 -na-

IKEM hírek
- március 19. (szombat), 16 

óra: Szíriai úti beszámolót tart 
vetítéssel egybekötve Hegedűs 
Zoltán tanár úr. Helyszín: 
református gyülekezeti ház, a 
belépés ingyenes, minden ér-
deklődőt szeretettel várunk!
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2016. évi 
első ülését munkatervének 
megfelelően január 26-án 
tartotta meg. Napirend előtt 
jóváhagyta a 18 testületi ha-
tározat végrehajtásáról szóló 
polgármesteri jelentést és 
egy határozat végrehajtási 
határidejét 2016. április 30. 
napjáig meghosszabbította.

Első napirendi pontként az 
„Izsák Város 2016. évi költ-
ségvetésének megtárgyalása” 
előterjesztés szerepelt. Itt 
folytattuk a korábbi évek 
hagyományait így az első for-
dulóban a koncepcióhoz viszo-
nyított változásokat néztük 
át és igyekeztünk behatárolni 
a költségvetés végleges sarok-
számait, melyek a részletes 
tervezés kereteit határozzák 
meg. A testület az előterjesz-
tést elfogadta és elrendelte a 
részletes tervezés és a további 
egyeztetések végrehajtását.

A következő napirendi pont 
„A Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal kötött meg-
állapodás felülvizsgálata, a 
nemzetiségi Önkormányzat 
tájékoztatója a 2015. évi mun-
kájáról és a 2016. évi terveiről 
„ című előterjesztés volt. A 
nemzetiségi törvény szerint 
a működési feltétekről a vá-
rosi önkormányzatnak kell 
gondoskodnia, mivel a régi-
posta épülete értékesítésre 
került, így megoldást kellett 
keresni a nemzetiségi önkor-
mányzat elhelyezésére. A két 
önkormányzat közötti meg-
állapodást szintén törvényi 
előírás alapján évente felül 
kell vizsgálni és mivel a városi 
önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata is tar-
talmaz ide vonatkozó szabá-
lyokat, így azt is módosítani 
kell a következő ülésen.
A nemzetiségi önkormány-

zat elnöke szóbeli tájékoz-
tatójában először az anyagi 
helyzetükről adott tájékoz-
tatást, felsorolta azok fel-
használását. Ismertette a 
2016. évi terveiket, ahol 
első helyen szerepel a mun-
kalehetőségek keresése és a 
munkafelvétel biztosítása. 
Számítása szerint 29 fő kerül 
bevonásra a programba. A 
2016. évre kért támogatást 
hagyományőrzésre, gyer-
meknap szervezésére, illetve 
nyaralásra kívánják fordíta-
ni. E napirend kapcsán me-
rült fel a szemetes konténer 
használatának kérdése is, 
mely a közmeghallgatáson 
is fajsúlyos kérdés volt. Az 
önkormányzat megszüntette 
a konténer kihelyezését és 
helyette kukás megoldást 
szervezett. Az elnök megkö-
szönte Losonczi Mihály élel-
miszercsomag támogatását.

A Képviselő-testület a „Be-
számoló a szociális és gyám-
ügyi törvényekből eredő aktu-
ális feladatok végrehajtásáról, 
a Gondozási Központ, a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat szervezeti rendsze-
rének átalakítása”  napirend 
kapcsán meghozta azokat a 
döntéseket, amelyek a jog-
szabályi változásokhoz elen-
gedhetetlenül szükségesek. 
Ez a hét határozat röviden 
a következőben foglalható 
össze:
1.) Elfogadta a testület a 

Gondozási Központ vezető-
jének beszámolóját a házi 
segítségnyújtási rendszer 
átalakításáról. ( Itt fontos 
tudni, hogy egy új pontozási 
rendszer alapján elválik a 
segítés és a gondozás.)
2.)  Jóváhagyta a Képviselő-

testület a Gondozási Központ 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát.
3.) A Gondozási Központ 

Szakmai Programját hagyta 
jóvá a testület.
4.) A Képviselő-testület dön-

tött, hogy a vonatkozó tör-
vényekből eredő feladatait 
Gyermekjóléti és Családsegí-
tő Szolgálat keretében látja 
el.(Valójában ez a kialakult 
gyakorlat megerősítését je-
lentette.)
5.) A testület jóváhagyta a 

Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.
6.) A Szolgálat Szakmai 

Programjának jóváhagyásáról 
döntött a Képviselő-testület.
7.) Meghatározta a testület 

a Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat működéséhez 
szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket.
Ezek a döntések az intéz-

ményi működési engedélyek 
kiadásához voltak szüksége-
sek, mivel csak engedélyezett 
és befogadott mutatószámok 
alapján illetik meg a központi 
normatívák a fenntartót. A 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat működési engedélye 
már megérkezett, a Gondozá-
si Központ engedélye április 
hónapban esedékes.

Negyedik napirendi pont-
ként tárgyalta a Képviselő-
testület „A szociális és gyám-
ügyi törvények módosításával 
kapcsolatos önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálata” 
című előterjesztést.
E napirend aktualitását a 

már többször említett jog-
szabályi változások mellett 
az adta meg, hogy a szűkülő 
szociális támogatási norma-
tíva mellett módosítani kell 
a helyi szabályozásunkat, 
valamint lakossági panasz 
és bizottsági kezdeményezés 
alapján saját hatáskörben 
végre kell hajtani a „szociális” 

étkeztetéssel és a házi segít-
ségnyújtással kapcsolatos 
térítési díjak felülvizsgálatát, 
valamint időtálló javaslatot 
kell készíteni a nappali ellátás 
(korábban: idősek klubja), 
mint kötelező önkormányzati 
feladat ellátásával kapcso-
latban.

Az ötödik napirend pont 
„Izsák Város Önkormányzata 
és Polgármesteri Hivatala 
Közbeszerzési Szabályzatá-
nak jóváhagyása” is jogszabá-
lyi változáshoz kapcsolódott. 
Az új közbeszerzési törvény 
alapján új szabályzatot kellett 
készíteni, mivel a Területi 
Operatív Programok fejlesz-
tési projektjeihez elengedhe-
tetlen pályázati feltétel a ha-
tályos jogszabályokon alapuló 
helyi szabályzat megléte. E 
feltételeknek eleget tettünk.

A következő napirendi pont 
az iparűzési adóról szóló ren-
delet megalkotása volt. Itt 
jogszabályi változások miatt 
az egészségügyi dolgozók 
részére biztosított adómen-
tességet a Képviselő-testület. 
Nem volt egyszerű az eljárás, 
mivel menet közben belépett 
a Miniszterelnökség Támo-
gatások Vizsgáló Irodájának 
előzetes véleményezési hatás-
köre. Ezek szerint csak akkor 
tárgyalható a helyi rendelet, 
ha támogató állásfoglalással 
rendelkezünk. Ezt megkap-
tuk és sor kerülhetett a mel-
lékletként közzétételre kerülő 
rendelet megalkotására.

Az egyebek között először 
Mondok József polgármester 
úr adott tájékoztatást az aláb-
biak szerint:
- A 22 millió forintos ener-

getikai pályázat beütemezése 
elindult az előző nappal. 
- A májusi majálist az idei év-

ben is meg szeretnék tartani, 
2016. május 21.-én. 
- A Sárfehér Napokat is 

meg szeretnék tartani 2016. 
szeptember 30. – tól 2016. 
október 2.-ig. 
- Pályázatot nyújtott be a 

Magyar Lovas Szövetség a 
Parafogat VB Izsákon való 
megrendezésére. Az önkor-
mányzatnak anyagi terhet ez 
nem jelentene.
- A nyári viharok követ-

keztében kivágott fákból, és 
a strand területén kivágott 
fákból 40 rászoruló családnak 
tudtak segíteni faosztás kere-
tén belül. A Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat javas-
lata alapján választották ki a 
40 rászoruló családot. 
- Elindították a Páhi–Izsák 

közötti kerékpárút kialakítási 
vizsgálatát.
-  Napokon belül bírálat vár-

ható az iskola pályázataira. A 
bírálat után a szerződés meg-

kötésre kerülhet pár héten 
belül. Utána el is kezdődhet-
nek a bontási munkálatok. 
- A Hold utca végén meg-

szüntették a konténert. 13 
család kapott a konténer 
helyett kukát. 
- A kormányablak mögötti 

szelektív hulladékgyűjtő az 
óvodához átkerült.  
- 2016. február 24.-én tervezi 

az önkormányzat a 25 legna-
gyobb izsáki vállalkozó össze-
jövetelét, ahol szeretnének 
nekik nyilvánosan köszönetet 
mondani.

Kutas Tibor képviselő el-
mondta, hogy a Gyermekjó-
léti és Családsegítő Szolgá-
latnak nagyobb szerepet kell 
vállalnia abban, hogy a romák 
a közösség tagjaivá tudjanak 
válni. Százas nagyságrendben 
vannak Izsákon azok, akik 
nem tudnak dolgozni. Őket 
kell kitüntetett figyelemmel 
kísérni, mivel ez a szám a 
felnőtt lakosság 8 százaléka. 
Jelzi, hogy nagyon fontos a 
Mátyás király utcai útjavítás 
elvégzése.

Góhér Zoltán képviselő a 
Sárfehér Napok és a majális 
költségvetéséről érdeklődött. 
Rákérdezett, hogy az iskola 
esetében mikor látnak terv-
rajzot, kíváncsian várják 
a beruházás megindítását. 
Véleménye szerint nagyon 
elhúzódik az időpont.

Végh Tamás képviselő a 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elhelyezésével kap-
csolatban felmerült rezsikölt-
ségek felől érdeklődött.

Bérces Lajos képviselő a 
felépülő iskola lehetséges 
vonzáskörzetét vélelmezte és 
nem tartotta jónak a létszám 
meghatározást.

Mondok József polgármes-
ter úr válaszában kitért a 
Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat munkájára, 
jelezte, hogy a költségvetés 
elfogadása után lesz pontos 
költségvetés a rendezvé-
nyekre. Az iskola esetében 
a borítékbontás megtörtént. 
Négy érvényes pályázat volt. 
Hiánypótlást kértek a pályá-
zóktól, e miatt csúszott az 
időpont. A tervrajzot senki 
sem látta még. Csak a győz-
tes tervrajzot fogják látni 
idővel, megismerés céljából. 
Reméli, hogy heteken belül. 
Az irodával kapcsolatban 
pontos elszámolás alapján 
rezsiköltség térítés kerül ki-
fizetésre. Az iskolai létszámot 
korábban kellett megadni, 
negyven tantermes iskola 
épül, úgy gondolja, hogy az 
iskola térségi szerepet is el-
tud látni és a város lélekszám 
megtartó erejét is növelni 
fogja az iskola.

 Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Gazdaesték 
az ITV-ben

A gazdálkodóknak szóló ha-
gyományos téli előadássorozat 
idén is sorra kerül Izsákon, 
amint azt a szövetkezeti hí-
rekben is olvashatják. Az elő-
adásokról az ITV felvételeket 
készít, így azon érdeklődők is 
meghallgathatják a különböző 
témákat, akik személyesen 
nem tudnak részt venni az 
egyébként nagyon hasznos 
és praktikus alkalmakon. Az 

első két est programjában a 
seregélyekről, s az ellenük 
való védekezés módjairól, 
valamint a a növényvédelmi 
szabályok változásairól szóló 
előadások hangzottak el. Akik 
érdeklődnek a témák iránt, fi-
gyeljék a lapunk hátsó oldalán 
található ITV-műsort, illetve 
a képújságot, ahonnét meg-
tudhatják, mikor kerülnek 
adásba a programok.
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A szerző (középen), könyve izsáki bemutatóján

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉpVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015. (I.26.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és a 39/C. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. 
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizott-
sági rendelet szabályaival összhangban-  továbbá 
a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló 
Irodája által kiadott állásfoglalása és  Izsák Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.4.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2.
pontjában foglaltak alapján a Jogi- Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság véleményének kikéré-
sével a következőket rendeli el.
1.§
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya Izsák város közigazgatási 

területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállal-
kozási tevékenységet végző adóalanyokra terjed 
ki. 
2.§
Értelmező rendelkezések
Jelen rendelet alkalmazásában:
a) állami támogatás: az európai uniós verseny-

jogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 
2.§ 1. pontja szerinti támogatás,
b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/

EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése sze-
rinti vállalkozás.
3.§
Az adó mértéke
(1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett 

iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7 
százaléka.
(2) Az ideiglenes építőipari tevékenységet folyta-

tó, illetőleg természeti erőforrásokat feltáró vagy 
kutató vállalkozások esetén - figyelemmel az 1990. 
évi C. törvény 37.§ (2) bekezdés a) pontjában fog-
laltakra- az adó mértéke napi 2.500 forint.
4.§
Adómentesség, adókedvezmény
(1) Adómentesség illeti meg azt a háziorvosi, 

védőnői vállalkozót, akinek egy és ugyanazon  vál-
lalkozás szintű helyi iparűzési adóalapja az adó-
évben nem haladja meg a húszmillió forintot. 
(2) Amennyiben a háziorvos, védőnő vállalkozó 

egy és ugyanazon vállalkozás szintű helyi ipar-
űzési adóalapja az adóévben meghaladja az adó-
mentes adóalap mértékét, csak az ezt meghaladó 
összeg után kell az adót megfizetnie.
5.§
(1) A 4.§ (1) bekezdésében meghatározott adó-

mentesség formájában nyújtott támogatás csekély 
összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. 
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 24-i 
1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 
2013. 12.24. 1.o) ( a továbbiakban: 1407/2013/
EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet 
nyújtani.
(2) A kedvezményezett az adómentesség követ-

keztében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének 
kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 1. cikkének(1) bekezdésében 
meghatározott kivételek szerinti célokra.
(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bi-

zottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figye-
lembevételével – az ott meghatározott feltételek 
teljesítésének megállapítására alkalmas módon 
– nyilatkoznia kell a részére, a támogatás odaíté-
lésének évében és az azt megelőző két pénzügyi 
évben nyújtott csekély összegű támogatások tá-

mogatástartalmáról . A nyilatkozat jelen rendelet 
1. számú mellékletét képezi.
(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bi-

zottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, 
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó 
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet alapján odaítélt csekély összegű támoga-
tások bruttó támogatástartalma tagállamonként 
nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti 
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás 
fejében végző vállalkozások esetén a 100.000 eu-
rónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének 
(8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támo-
gatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 
35. §-a alapján kell eljárni.
(5) Az1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 

nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikkének az általános gazdasági érdekű szolgál-
tatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott cse-
kély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendeletnek (HL. L. 2012.4.26., 8.0) megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/
EU bizottsági rendeletben meghatározott felső 
határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más 
csekély összegű támogatásokról szóló rendeletnek 
megfelelően nyújtott csekély összegű támoga-
tással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső 
határig halmozható.
 (6) A csekély összegű támogatás nem halmozha-

tó azonos támogatható költségek vonatkozásában 
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézke-
dés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, 
ha a támogatások halmozása túllépi bármely 
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság 
által elfogadott határozatban az egyes esetek 
meghatározott követelményeire vonatkozóan 
rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
(7) Az önkormányzati adóhatóság  írásban 

tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás 
bruttó támogatási egységben kifejezett összegéről 
és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. 
Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét 
képezi.
(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kap-

csolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg 
kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú 
felhívása esetén a támogatott köteles azokat be-
mutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen 
nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság 
kérésére 20 munkanapon belül információt kell 
szolgáltatni.   
5.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2016. február 1. napján lép ha-

tályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a Izsák Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az iparűzési adóról szóló 
6/2015.V.6.) önkormányzati rendelete. 
(3) E rendelet mellékletei: 
1. számú melléklet: Nyilatkozat az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló,2013. december 18-i 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet (HL L 352.,2013.12.24., 1.o.) 
szerinti csekély összegű (de minimális) támogatás 
esetén.
2. számú melléklet: Igazolás csekély összegű 

támogatásról.
I z s á k, 2016. január 26.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Izsáki szerző 
könyve

A Szily Kál-
mán Könyv-
tárban mutat-
ta be nemré-
giben Kirakat 
című kötetét 
Józsa Tímea. 
A szép kiál-
lítású, rövid 
tárcákat fel-
vonultató kis 
könyv izsáki 
szerzője, mély 
bölcsességgel 
és szeretettel 
megfogalma-
zott gondola-
tait jobb szó 
híján életve-
zetési taná-
csoknak ne-
vezhetnénk, bár írásai-
nak összessége többet ad 
ennél. Az önbecsülésről, 
annak hiányáról, az oda-
figyelésről, a magányról, 
a társas magányról, a 
mindennapok „agymo-
sásairól”, a kitartásról, a 
magunkért és másokért 
való felelősségvállalás-
ról, bűnről, erényről 
szólnak az írások, azzal 
az üzenettel, hogy még a 

legsúlyosabb gondjaink 
megoldásának kulcsa is 
a saját kezünkben van, 
ám kapkodásaink, felü-
letességeink, fásultsá-
gunk, szeretetlenségünk 
miatt sokszor észre sem 
vesszük. Magyarán nem 
látjuk a nyilvánvalót. 
Pedig ha észrevennénk 
szebb és nyugodtabb le-
hetne az életünk. Papír-
ra vetett gondolataival 
ehhez az „észrevevés-
hez” nyújt segítséget, se-
gítve a mindenkiben ott 
repdeső, vagy verdeső 
(kiben, mikor hogyan) 
„lélekpillangó”-t megta-
lálni és meghallani: „... 
Igen, a lélekpillangód ... 
már látom, szomorúan 
ül, szárnya sebes. Mibe 
akadt bele? Hiszen lélek-
pillangó, akkor mibe tud 
beleakadni? Elmondom. 

A gondolataidba, a bá-
natodba, a fájdalmaid-
ba, az önsajnálatodba, 
mindenbe, ami árt Ne-
ked és ezáltal Neki is. 
Hallod, hogy sír? Segít-
ségért kiált. Ne gondold, 
hogy megbolondultam! 
Én hallom a lélekpil-
langókat. - írja a szerző 
azzal a szándékkal, hogy 
mások is meghallják a 
sajátjukat és pillangó-

juk, vagyis maguk, ne 
essenek a bánat, a kese-
rűség, a harag, a félelem, 
az üresség, a kishitűség 
csapdájába, hanem meg-
leljék a legfontosabb em-
beri értéket, a szerete-
tet. A szeretetet, amely, 
ha vezérlő elvünkké 
fogadjuk, felülemel, s 
átsegít minden bajon 
és bánaton. Megtanít 
az élet lényegét meg-
látni, hogy ne csak a 
fogyasztói látszatvilág 
felszínes kirakatait bá-
muljuk kábán, hanem 
a magunk és világunk 
valóságát megmutató 
kristálytiszta ablakok 
elé is merjünk odaállni, 
s tetszhessen is, amit 
azon keresztül látunk.
A kötet a szerzőnél 

vásárolható meg.
-tetézi-
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LEADER Egyesület kezdte meg működését Izsákon

Patkós Gyurka

Mint arról lapunk tavaly 
októberi számában beszá-
moltunk, 2015. október 21-én 
izsáki székhellyel megalakult 
a Kolon Menti Leader Egyesü-
let. Az alábbiakban az egyesü-
let munkájáról, működéséről 
olvashatnak részletesen.
A Kolon Menti Leader Egye-

sületet kilenc település önkor-
mányzata, civil szervezetei 
és vállalkozói alkotják, akik 
Bács-Kiskun megye területén 
a megyeszékhely közelében 
működnek és tevékenyked-
nek. A Leader helyi akciócso-
port (továbbiakban: HACS) 
települései a földrajzi össze-
függőség mellett környezeti, 
társadalmi és kulturális szem-
pontból is homogén egységet 
alkotnak, a HACS székhelye 
Izsákon található.

Településeink:
Ágasegyháza - 
www.agasegyhaza.hu
Ballószög - 
www.balloszog.hu
Bócsa - www.bocsa.hu
Fülöpháza - 
www.fulophaza.hu
Fülöpszállás – 
www.fulopszallas.hu
Helvécia - www.helvecia.hu
Izsák - www.izsak.hu
Jakabszállás – 
www.jakabszallas.hu
Orgovány - 
www.orgovany.hu

A HACS egyesületi formában 
való működése biztosítja az 
átlátható, nyilvános műkö-
dést. Az egyesület felépítése, 
a HACS tagságának szfé-
ránkénti megoszlása által 
biztosított a térség közösségei 
és gazdasági szerveződései ér-
dekeinek megfelelő, hatékony 
módon történő képviselete.
A HACS a Helyi Fejlesztési 

Stratégiájában (továbbiak-

ban: HFS) határozza meg a 
tervezési területének legfon-
tosabb fejlesztési szükséglete-
it, a beavatkozási területeket, 
melyek a LEADER pályázatok 
alapját képezik a jövőben. A 
HFS kidolgozása még jelenleg 
folyamatban van, mely során 
arra törekszünk, hogy a helyi 
adottságokat és a közösség 

érdekeit szem előtt tartva a 
térségben rejlő problémákat 
feltárjuk,  az adottságokat és 
lehetőségeket kihasználva a 
térség legfontosabb kihívása-
ira választ, illetve megoldást 
keressünk a LEADER szelle-
miség szem előtt tartásával. 
A HFS a helyi szereplők által 
beazonosított szükségletekre 

adható megoldási javasla-
tokat úgy koordinálja, hogy 
közben figyelembe veszi az 
egyéb térségi, nemzeti vagy 
EU-s programokat és egyéb 
helyi erőforrásokat. Ezáltal 
nagyobb eséllyel képes vála-
szolni az igények és szükség-
letek fokozódó sokféleségére 
és összetettségére, s alakít ki 

szinergiákat a fejlesztések kö-
zött, illetve növelheti a térség-
be, illetve a HACS-hoz kerülő 
támogatási forrást. Célunk, 
hogy csak olyan fejlesztéseket 
támogassunk, amelyek erős 
katalizátor-hatással bírnak, 
fenntartható eredményeket 
produkálnak, hatásuk hosszú 
távon is érzékelhető, illetve 
amelyek megsokszorozhat-
ják az egyéb programokból 
finanszírozott fejlesztések 
hatásait.
A HFS alapján a LEADER 

pályázatok megjelenése 2016. 
év végén várható. Azonban 
a Vidékfejlesztési Program 
központi intézkedései folya-
matosan jelennek meg, me-
lyek a kertészeti ágazat, az 
állattartók, a feldolgozók és 
a kisgazdaságok fejlesztéseit 
ösztönzik elsődlegesen.

pÁLYÁZATÍRÁS, pÁLYÁ-
ZATI TANÁCSADÁS

A Kolon Menti Leader 
Egyesület vállalja ezen 
mezőgazdasági és vidék-
fejlesztési pályázatok elké-
szítését, projekt menedzs-
mentjét és elszámolások 
lebonyolítását. Egyesü-
letünk munkatársai hét 
éves tapasztalattal ren-
delkeznek vidékfejlesztési 
pályázatok elkészítése 
terén, forduljon hozzánk 
bizalommal!
Munkaszervezet alkalma-

zottainak elérhetősége:
Borbényi Laura 
munkaszervezet-vezető 
+3670/3412616
Sendula Anita ügyintéző 
+3670/3879209
Knehr István ügyintéző 
+3670/3412631
Ügyfélszolgálati iroda: 
6070 Izsák, Szabadság tér 

1. 1. emelet

Patkós Gyurka tanyára ment,
a falutól jó messzire.
Két pej lova volt befogva
a nyekergő szekeribe.

Tíz zsák kölest fuvarozott,
hetykén ült a szekér bakján,
s indult vissza a faluba
fácán tollal a kalapján.

Ment a szekér nem is lassan,
s ráfordult a keskeny hídra.
Régi fa híd, recseg-ropog,
tíz zsák súlyát még elbírja...

Alatta a mély kanális
sáros vize, Patkós Gyurka
rá se nézett. Ment a szekér,
le-le esett néhány csutka.

Híd szélén egy korhadt palló
meg is billent, a kerék meg
neki ment a kemény kőnek
a kerékvetőnek, s reccs, reccs,

felborult a rakott szekér,
s lezuhant a kanálisba.
Egyik lova lábát törte,
a másikat felnyársalta

szügyénél törött rúdja.
Égre nézett a négy kerék.
Másnap reggel Patkós Gyurkát
megtalálták, halva szegényt.

Budai Kulcsár János

Mit megfizetni...
Mit megfizetni pénzzel nem lehet,
Az például: az Emberismeret.
De létre mindez csak akkor jöhet,
Ha Magad már teljesen ismered.

Ha adsz időt Magadnak arra is:
Álnak látszó tény: nem mindig hamis...
Hogy oka van, ha őket kérdezed,
Az Emberek miért nem nyílnak meg?

És oka van, ha bárhogy szeretnek,
Távolságot köréd miért kerítnek?
Ha nem ismered még mindig Magad,
A félreértések királya vagy...

Ha megértetted már a lényeget,
Hogy elfogadni Embert hogy lehet?
Hogy mások vagyunk, kell a tisztelet,
Én alázattal azt mondom Neked:

Hogy mindannyian Emberek vagyunk,
És mindenkiben mély nyomot hagyunk...
Mert csiszolatlan gyémántok vagyunk,
Csak csiszoláshoz időt nem hagyunk...

Mert mindenkiben sok szép „csoda” van,
És sajnos sokban kiaknázatlan...
Igyekezzünk megértéssel lenni,
Minden Embert meg tudunk ismerni.

Szekér Istvánné

Szeretem a virágokat 
Szeretem a virágokat, - nem tagadom...
Sok virág kísért már el életutamon...
Óvó néni voltam, - sok szépre emlékszem,
Visszanézve boldogság önti el szívem...

Áldást éreztem én minden szál virágon,
Érdemes volt élnem ezen a világon...
Bármeddig is élhetek, - én nem feledem,
Csillagszemű gyermekeim hozták nekem...

A párom is kedves és nagyon figyelmes,
Ha nem is aktuális, - virággal lep meg...
Minden szál virág súg nekem szépet és jót,
Köszönöm a tőlük jövő sok hálás szót...

Szekér Istvánné
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Böjtös ételek
Puliszkatekercs 

vajban párolt 
brokkolival töltve

Nagy szemű kukoricadarát 
forró, sós vízben kifőzünk 
(1 bögre darához kb. 2 bögre 
víz). 
Fólián 1,5 centi vastagon 

elterítjük, hagyjuk kihűlni. 
Főtt, vajban megforgatott 

brokkolit szórunk a tetejére, 
s mint a piskótatekercset, 
feltekerjük. Teljes hűlés után 
szeletelhető. 
Bundázott, olajban kisütött 

tojáskarikákkal tálaljuk.

Puliszka golyók

A kihűlt puliszkából golyókat 
formálunk úgy, hogy a köze-
pükbe sajtot teszünk, majd 
kevés olajon piros-ropogósra 
kisütjük őket. Kelkáposzta 
főzelékhez, spenóthoz, illetve 
egyéb főzelékekhez is kiváló 
feltét.

Gyümölcsös rizzsel 
töltött palacsinta 

Tejberizst készítünk, apróra 
vágott gyümölccsel ízesítjük, pa-
lacsintába töltjük, gyümölcsös 
vagy akár vaníliás, csokoládé 
öntettel is kínálhatjuk.

Rántott karfiol lecsóval 
töltött puliszkával

 
Hasonlóan készül, mint a 

puliszkatekercs, de ennél a 
kukoricadara lapot lecsóval tölt-
jük. Mellé sós vízben előfőzött, 
lisztben, tojásban, zsemlemor-
zsában megforgatott, bő forró 
olajban kisütött karfiolrózsákat 
kínálunk.

Tárkonyos, 
kakukkfüves leves

Hagymát apró kockára vá-
gunk, megpirítjuk, hozzáadjuk 
a felkockázott sárgarépát, pet-
rezselyemgyökeret, átpirítjuk, 

majd felöntjük vízzel. Sózzuk, 
borsozzuk, beleszórjuk a kocká-
ra vágott burgonyát is. Kakukk-
fűvel, tárkonylevéllel ízesítjük, 
készre főzzük. Mustáros tejföllel 
sűrítjük (mielőtt az egészet bele-
kevernénk a levesbe, kevés forró 
lével keverjük át a mustáros tej-
fölt, így nem csomósodik). Végül 
citromlével is savanyíthatunk 
még rajta egy keveset. 

 Húsmentes
szendvicsek

1./ Vöröshagymát, snidlinget, 
egy kevés zöldpetrezselymet ap-
róra vágunk, elkeverjük vajjal, 
és a kenyérre kenjük. Megsóz-
zuk, a tetejét retek-szeletekkel 
díszítjük.
2./ Vajat citromlével, fehérbor-

ral, felvágott kaporral és tár-
konnyal simára keverünk, majd 
rákenjük a kenyérre. Ecetes 
uborka szeletekkel díszítjük. 

Húsmentes pörköltek

A megszokott gombán kívül 
karfiolból, padlizsánból is főz-
hetünk böjtös pörköltet. A meg-
szokott pörköltalapon puhára 
főzzük őket, majd rizzsel tálal-
juk. Kenyérrel, savanyúsággal 
kiváló étkek.

Húsvét közeledtével a keresztények körében sokan 
tartják a negyven napos böjtöt. Vannak, akik úgy te-
szik ezt, hogy az egész időszak alatt nem fogyasztanak 
húsételeket, míg mások vasárnaponként azért ilyenkor 
is fogyasztanak húst. A böjtölés szinte valamennyi világ-
vallás része, az erre vonatkozó előírások a hívek előtt 
jól ismertek. A böjt fontosságát már a nagy vallásala-
pítók hirdették, tanításuk szerint általa megtisztul az 
ember teste, szelleme és lelke. A vallásosak régen a böj-
töt nagyon komolyabban vették, a keresztények az ima 
szárnyainak nevezték. Az Ó-, és az Újtestamentumban 
a böjt a lélek tisztulása által, közelebb visz Istenhez, a 
hívők szolgálják az Istent, megnyugszanak önmaguk-
kal és harmóniát tudnak kialakítani környezetükkel. 
A böjtölés szinte valamennyi világvallás része, az erre 
vonatkozó előírások a hívek előtt jól ismertek. A kato-
likus vallás közel sem olyan szigorú, mint a judaizmus, 
mert nem tiltja például a húsok, a zöldségek, gabonák 
és bizonyos ételek együtt fogyasztását. Viszont két negy-
vennapos böjtöt ismer, az egyik a tavaszi bűnbánat 
időszakában, a nagyböjt, a másik az advent idején a 
karácsony előtti bűnbánat.
Jézus, mielőtt tanításait megkezdte a pusztában 40 

napig böjtölt. Máté evangéliuma 11. fejezet 18-ik vers-
ében lehet olvasni Keresztelő János szigorú böjtjéről. Az 
apostoli tanítások hetente 2 napos, egy szerdai és egy 
pénteki böjtölést írtak elő. A II. vatikáni zsinat (1962-65) 
óta viszont már csak a hamvazószerda és a nagypéntek 
kötelező böjtnap.

A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves régi és új vásárlót takarmány és állattartási eszközöket 
forgalmazó boltjaiban.

Tavaszi szezonkezdési ajánlatunk VETÕMAGOK széles fajtaválasztéka
-Tavaszi kalászos és kukorica vetõmagok elõjegyezhetõk

Kiváló minõségû BÁRÁNYTÁPOK és kiegészítõk, valamint 
problémamegoldó készítmények kaphatók

 (Báránytápok 20 000 Ft feletti vásárlása esetén grátisz nyalósó a készlet erejéig.)

Kínálatunkban még megtalálható:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl-,baromfi-, sertés tápok, borjúnevelõ tápszerek, 

koncentrátumok, toxinkötõk.

Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.

A rendelés mértékétõl függõen a termékek kiszállítását is vállaljuk elõzetes egyeztetés alapján.

Állattartási 
eszközök:

6728 Szeged
Dorozsmai út 48.

Telefon: +36 62 556 120

Takarmány:
6791 Szeged-

Kiskundorozsma
Kettõshatári út 6.

Telefon: +36 62 556 130

Nyitva tartás:
Hétfõ-Csütörtök: 07:30-16:00 • Péntek: 07:30-15:00

Babos tészta

Sós, babérleveles vízben 
főtt tarka vagy lila babból 
hagymás alapon pörköltet 
készítünk. A nagykocka 
tésztát sós vízben kifőzzük, 
leszűrjük, majd a hagymás 
babbal elkeverjük.

Lecsós dödölle 

Héjában megfőzzük a bur-
gonyát, áttörjük, majd egész 
tojással, sóval, kevés liszttel ala-
posan eldolgozzuk. Evőkanállal 
forrásban lévő vízbe szaggatjuk, 
kifőzzük, a galuskákat lecsóban 
átforgatva tálaljuk.
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„… szeressétek ellenségeiteket…!”  
/Lukács 6:27./

Gondolatok böjtidőben
- mert olyan homályos a régi
s forog új céllal az öreg bolygó,
egyre nehezebb rajta megélni,
újként, mely a múlthoz hasonló.
A fényből formába öntött Lelkek
igényük töltik, a maguk vágyát,
ölnek, ölelnek, s ahogy szeretnek,
teljesülésük meg nem találják.
 
Mert kimosta belőlük a titkot
a földet víztől választó tenger,
mit egyszer, Valaki tanított
- Ki lelke fény volt, a teste ember!
Szólt naponta tíz „Hegyibeszédet”
kenyérről, útról, vágyról, és fényről
s hogy: mi a testet hordozza lélek,
s újjáteremtő szenvedésről.
          Vonzó lényének a hatása most -
          mit számít idő, és ezredévek!
          Jelenti hogy: „Az út én vagyok,
          az igazság, és az örök élet!”

Élethez az út göröngyös, és nehéz,
Itt az idő! Indulj el rajta
verejték önt el, és szenvedés,
de tudd: a boldogság olyan fajta:
Hit kell hozzá, tűrés, és kereszt,
s beteljesül a boldog vágya
a forgó bolygón lélekként vezet,
szenvedj érte, és nem lesz hiába!

Magyar Gyuláné 
2016.

Az Izsák COOp Zrt. 
2016. februári akciós ajánlata!

Minden héten változó akciós kínálattal várjuk 
vásárlóinkat boltjainkban!

Kedden és csütörtökön friss csomagolt csirke, 
kacsa, liba, pulyka árut, illetve darált húst 
kínál a COOp ABC. Rendelést felveszünk a 

termékekre.

Akció a 7. sz. Coop ABC-ben 
„Többet olcsóbban!”

Coop vaníliacukor 8 g 10 db 150,- 100,- 1250 Ft/kg

Coop sütőpor 12 g 10 db 150,- 100,- 1000 Ft/kg

Coop puding 40 g minden íz 5 db 225,- 150,- 750 Ft/kg

Coop kókuszreszelék 100 g 3 db 537,- 435,- 1450 Ft/kg

Coop konyhakész rizs 250 g 2 db 318,- 300,- 600 Ft/kg

Coop fűszerkeverék 40 g 2 db 218,- 180,- 2250 Ft/kg

Gyermelyi 500 g tészta 336 Ft/cs  egységár: 672 Ft/kg

Gyermelyi 250 g tészta 229 Ft/cs  egységár: 916 Ft/kg

A zöldség-gyümölcs napi áron kapható élelmiszer boltja-
inkban.

Kiadó üzleteink!

Italboltok: alsó és felsővárosi. Volt bútorbolt 
egyben, illetve külön-külön is. Központunkban 
irodák bérelhetők. A felsővárosi élelmiszerbolt 

és a volt húsbolt kiadó.

Érdeklődni: Izsák, Dózsa tér 1. sz. 8-16 óráig. 
Telefon: 76/374-211, 30/9459-928. 

A kétpólusú világban állan-
dóan jelen van az ellenség-
kép. A nagy ÉN, és mindenki 
aki azon kívül van. A Mi 
igazságunk, és minden más, 
aki rajtunk kívül élni akar, 
sokféle indíttatásból „ellen-
séggé” válik. A „keresztyén” 
Európa romlása éppen en-
nek a jelenségnek hatványo-
zódása révén igazolódik nem 
csak pártpolitikai síkon, de 
a migránsok tömeges, erő-
szakos nyomulásával is.
Meg kell vallanunk, Krisz-

tusunk, hogy a tőled eltá-
volodott lelkiségünkben 
a Te felszólításod: „sze-
ressétek ellenségeiteket!” 
–  az életnek csak kis terü-
letén, inkább csak a hozzád 
hűséges egyének életében 
érvényesül, - de így az is 
igazolódik, hogy e témában 
való bizonytalankodásunk 
és kételkedésünk ellenére 
mégis lenne lehetőségünk 
a szófogadásra! Ez lenne a 
járható út!
Járjuk körül ezt a témát 

nem csak fontosságára te-
kintettel ,  de önmagunk 
megismerése érdekében is. 
Az első kérdés ez legyen: 
mi tesz „ellenséggé”? Mert, 
ugye ellenség van bőven, 
aki ellenfél, veszélyeztető, 
ellenszenves, visszatetsző, 
gyűlölt.. .  Ezek mind kis 
színvonalon hatnak először, 
de a „lelki lejtőn” felerősöd-
hetnek akár a gyilkosságig 
is. Először egy „kis” irigy-
ség, aztán a féltékenység, 
majd a haragot követve be-
tör lelkünkbe a gyűlölet, ami 
aztán igazán súlyos tettekre 
is kényszeríthet. Sorra véve 
néhány indulatot, lássuk, mi 
tesz valakit, vagy valamit 
ellenséggé? Az ellenségkép 
megfestője lehet a velünk 
szembeni ROSSZAKARAT. 
Búvópatakként jelentkezik 
dolgaink intézése közben, 
és nagyon nehéz kikutat-
nunk a kezdő okot, (aminek 
néha mi magunk is részesei 
lehetünk). Ellenségeskedést 
szülhet az IRIGYSÉG, amely 
belsőnkben szűnni  nem 
akaró méltatlankodással 
kutatja: miért van ez így!? A 
VESZÉLYEZTETETTSÉG 
a harmadik ellenség-képző 
erő. Az agresszió elszen-
vedésének lehetősége,  a 
sarokba-szorítottság - vagy 
teljes bénaságba dönt, vagy 
bátor ellenállásra kény-
szerít, - ez utóbbi egész-
ségesebb válasz, de ehhez 
felkészültség szükséges. 
Az ISMERETLENSÉG is 
ellenségünk, mert benne 
meghatározhatatlanság és 
kikutathatatlanság húzódik 
meg, mint általunk legyőz-
hetetlen erő. A vele való 
harcunk hatásos eszköze az 

ismeretszerzés, megbízható 
tanító tanácsainak elfoga-
dása. Az ÉRDEKEINKET 
SÉRTŐK is ellenségünkké 
válnak, megindítva ben-
nünk azt a harcot, aminek 
felhasznált eszközeit nem 
mérlegeljük jól, hogy vajon 
megéri-e? A „nem adom!”, 
„Nem engedek!” konoksága 
kiszámíthatatlan károkat 
okozhat.
Mások HATALOMRA JU-

TÁSÁNAK IGYEKEZE -
TE is ellenségünkké válik. 
Különösen akkor, ha aka-
dályoznak ezzel  minket 
terveink megvalósításában, 
és megadásra akarnak kény-
szeríteni. Válaszunk erre 
– magyaros vérmérséklettel 
- a harc, az ellenállás. Vala-
mit tennünk kell, valamit 
adnunk kell, áldozatot vál-
lalva, vagy engednünk kell, 
megalkuvással, ez a kétféle 
válaszunk lehet, harmadikat 
a krisztusi felszólításig nem 
ismerte az emberiség!
A többféle ellenségkép a 

maga sokszínűségével arra 
tanít, hogy legyünk mindig 
éberek, vigyázók, felkészül-
tek a veszélyekkel és táma-
dásokkal szemben. Alapfel-
adatunk a fiatal nemzedék 
tagjait tanítgatni, mert jövő-
jük biztosítása érdekében el 
kell jutniuk a reális élet-lá-
tásra, amit ha tankönyvből 
nem is, vagy nem szívesen, 
de a téli madáretetőn táplál-
kozók szüntelen tekingető 
mozdulataiból megtanul-
hatják: Vigyázz! Az élet 
dolgait világosan ismerő, 
látó magatartás alapeleme 
a vigyázás, de a védekezésre 
való felkészülés már a kö-
vetkező feladat! De tudnunk 
kell, hogy a védekezésnél 
az ellentétek megoldására 
törekvés járhatóbb és kisebb 
áldozatokkal járó út!
Nem lehet békességre, nyu-

galomra, biztonságra ju-
tás a fizikai lét célja. Csak 
elméletben kidolgozott a 
kiegyenlítődésre, egyszín-
vonalúságra, egyenlőségre 
való törekvés. Más oldalról 
kell megközelítenünk el-
lenségeinket, mégpedig azt 
átgondolva, hogy például: 
a bírálónk valóban egyben 
ellenségünk is?, vagy: aki 
kárt okoz nekünk, feltétlen 
ellenségünk?...  – Megvizs-
gálandó: Baj-e, ha a másik-
ban csak ellenséget látok? 
Vajon a földi síkú egymás-
közti civakodás, gyűlölkö-
dés, veszekedés és harc kell, 
hogy az emberiség egyedüli 
életeleme legyen?
Ezen gondolatok juttatnak 

el a címben szereplő felszólí-
táshoz: „szeressétek ellensé-
geiteket!” Alkalmazható- e 
a szeretet az ellenségünk 

hatástalanítására? (Csalá-
dunk egy kisgyermeke ha 
valami rosszat tett, átölelte 
édesapja nyakát ezzel  a 
vallomással: „Apa, nagyon 
szeretlek!” …) Használha-
tó-e a szeretet a harag és 
a feszültség enyhítésére? 
Történelmi csaták marad-
tak el, - nem éppen azzal 
az üzenettel, hogy „nagyon 
szeretünk benneteket!”, -  
de mindenki hasznára volt a 
megbékélés! Az igazi békes-
ségért áldozatot kell hozni, 
és ez a szeretet áldozata. 
Csak az érzéketlen lelkű, 
velejéig megromlott ember 
életében hatástalan!
Ami igazán különös ebben 

a felszólításban az, hogy a 
többféle görög „szeretet”- 
szó közül itt az szerepel 
amivel a Teremtő minket, 
embereket szeret. Mondhat-
nánk - magunkat mentve, - 
azért nem tudjuk teljesíteni 
a feladatot, mert lehetetlent 
kíván! Hogyan kívánhat tő-
lük olyant, amit csak Ő tud 
tenni?! Hogyan, és miért is 
szeret Ő minket? Előlege-
zett szeretettel. Látja, hogy 
milyen sérültek, békétlenek, 
árvák, gyengék vagyunk 
és ebben az állapotunkban 
szeretettel ölel át, mert szá-
nakozik rajtunk!  „Ő előbb 
szeretett!”(I.Jn 4:19.)
Ennek a „módszernek” 

alkalmazásával tudjuk el-
lenségeinket elviselni, hor-
dozni. Rájuk gondolva azzal 
rendezzük viszonyunkat, 
hogy mondjuk magunk-
ban, vagy ki is mondhat-
juk:  Ismerünk!  Tudjuk, 
kik vagytok! Tudunk sok 
szenvedéstekről, bajotokról, 
gyengeségetekről, hibátok-
ról, terhetekről! Ezzel fölébe 
kerekedhetünk az ő nagysá-
guknak. Lelepleződik az ő 
„erősségük”, de magunk is 
megenyhülhetünk szánako-
zásunk által.
Amikor olvasunk, vagy 

hallunk embertársaink kri-
minalisztikában szereplő 
cselekedeteiről, indulatosan 
marasztaljuk el őket, min-
den szörnyűséges büntetést 
is kiszabva nekik, de amikor 
ezek börtönbe kerülnek, 
kiderül, milyen szánalmas, 
sajnálatra méltó alakok is 
ők, akik vágynak egy kis 
meghallgatásra,  egy kis 
szeretetre!
Ez év böjti heteiben iga-

zán újra tanulhatnánk az 
ellenségeinkkel kapcsolatos 
keresztyéni magatartást is, 
hogy ne szűnjön meg tel-
jesen, és váljon elfelejtetté 
keresztyén európaiságunk, 
hitünk meg erősödjön enge-
delmességünk által.
Izsák, 2016. 02. 09.

Bérces Lajos  képviselő
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Tisztelt 
Izsákiak!
március 3-án 

17 órakor képviselői 
fogadóórát tartok a
Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt 
szeretettel várok!

Tetézi Attila

Bálásruha- és cipővásárt tar-
tunk március 11-én pénteken 
8-11 óráig az izsáki Művelődé-
si Házban. Nagy választékkal, 
alacsony árakkal várjuk vá-
sárlóinkat!.

 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

Kiadó 
üzlethelyiség

a főutcán!
Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben  

(volt virágbolt). 
40 négyzetméter + raktár + mosdó 

+ udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik 

Névnapja alkalmából 
MezeiNé Fejszés zsuzsaNNát 

szeretettel köszönti 
Csaplár Anett Kitti és Traki Mami.

Névnapja alkalmából 
MezeiNé Fejszés zsuzsaNNát 

szeretettel köszönti 
Csaplár Anett Kitti és Traki Mami.

Február 23. kedd
14:00: Közvetítés a képviselő-
testület üléséről

Február 24. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Közvetítés a képviselő-tes-
tület üléséről és a közmeghallga-
tásról (felvételről)

Február 25. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05: Gazda Esték – A seregély
19:45: Oltalom Alapítvány elő-
adása

Március 2. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Gazda Esték – Védekezés 
a seregélyek kártétele ellen
19:45: Oltalom Alapítvány elő-
adása (ism.)

Március 3. csütörtök
18:00: Kölyök TV.
19:05:  Gazda Esték – Informá-
ciók az új növényvédelmi szabá-
lyokról
20:00: Oltalom Alapítvány elő-
adása

Március 9. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Gazda Esték – Védekezés a 
seregélyek kártétele ellen (ism.)
19:45: Oltalom Alapítvány elő-
adása (ism.)

Március 10. csütörtök
18:00: Kölyök TV. 
19:05: Megyei Krónika
19:35: Gazda Esték – Informá-
ciók az új növényvédelmi szabá-
lyokról

Március 16. szerda
18:00: Kölyök TV. (ism.)
19:05: Március 15-ei városi ün-
nepség

Március 17. csütörtök
18:00: Kölyök TV. 
19:05: Március 15-ei városi ün-
nepség (ism.)
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ÜGYELETEK
A HÁZIORVOSOK ÜGYELETI ELÉRHETŐSÉGE

Hétfő: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Kedd: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes
Szerda: 12-16 óráig Dr. Bíró Sándor

Csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
péntek: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor

Tel.: 06-20-962-4594

A KÖZpONTI ORVOSI ÜGYELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől – csütörtökig: 16 órától

pénteken: 13 órától
Szombat-vasárnap: 0-24 óráig

Az ügyeleti irányítás KUNSZENTMIKLÓSRÓL történik. 
Telefon: 76/351-222

Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911
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Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423
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Születtek: Bóni László (anyja neve: Polgár Mária), Ács 
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neve: Balogh Mónika), Rácz Noel József (anyja neve: Ku-
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Tímea), Kovács Konrád Antal (anyja neve: Csősz Bettina), 
Törteli Zalán (anyja neve: Szabó Eszter)
Házasságkötés: Bihari Sándor és Márton Zsuzsanna, 
Takács Csaba és Csorba Katalin
Helyesbítés előző számunkból, házasságot kötöttek: Rőfi 
László és Kovács Eszter
Meghaltak: Zeleni László – 53 éves – Izsák, Csemiczky 
utca 6., Bodza Pálné sz: Tapodi Irén – 70 éves – Izsák, Jó-
kai utca 1., Peiner Jánosné sz: Vörösmarti Julianna – 73 
éves – Kisizsák, Akácfa utca 30., Kovács Lajosné sz: Iglói 
Ida – 71 éves – Izsák, Kodály Z. utca 22/B., Kathi Imre 
– 81 éves – volt izsáki lakos, Damásdi Károlyné sz: Szabó 
Terézia- 87 éves – Izsák, Kölcsey F. utca 8., Cséplő Gyula 
- 79 éves - Izsák, Jósika u. 4.

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

TERMUL SÁNDOR
halálának 4. évfordulójára fájó 

szívvel  emlékezünk.

„Az a sír a temetőben egy szomorú emlék
Ha tehetném, drága lélek minden nap mennék                  
Mit adhatok neked, gyertyát, és virágot
Te már fentről nézed az egész világot”

Szerető családod   

CSŐSZ SÁNDOR 
halálának 27. évfordulójára.

Mert akinek bánata van, 
minden reggel könnyes szemmel ébred. 

Mert nem tudlak feledni Téged.

Feleséged és családja

Neked jutott a csend és a nyugalom.
Nekünk pedig a könny és a fájdalom.

Megemlékezés
ID. BÁTRI BALÁZS

halálának 6. évfordulójára

Emlékeznek: 
felesége, gyermekei, unokái és dédunokái


