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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Várostörténeti jelen-
tőségű esemény zajlott 
szeptember 4-én Izsákon. 
Ekkor került átadásra 
városunk új iskolaépüle-
te. A nem egészen egy év 
alatt - 8400 négyzetmé-

teren - megépült komp-
lexum három szintjén 
24 tanterem, köztük hat 
szaktanterem, egy 1371 
négyzetméteres, három 
részre osztható tornate-
rem, tornaszoba, öltözők, 
iskolai és városi könyvtár, 
tágas ebédlő, higiéniai 
és technikai helyiségek, 
valamint az üzemelte-
tést kiszolgáló korszerű 
műszaki berendezések 
kaptak helyet. A 4,5 milli-
árdos beruházás nyomán 
a térség legmodernebb 
iskolájával gazdagodott 
városunk. A beruházás 
költségeit – melyben a tel-
jes berendezés költségei is 
benne vannak - a magyar 
állam fedezte. Az önkor-
mányzatnak a területet 
kellett biztosítania, amely 
mintegy 70 milliós saját 
erőt jelentett. Az épület 
tulajdonosa az önkor-
mányzat. Üzemeltetését 
a Klébelsberg Központ 
biztosítja.
Az avatóünnepségen 

Mondok József polgár-

mester köszöntötte a 
tanárokat, diákokat és a 
meghívott vendégeket. 
Első mondataival azok-
nak mondott köszöne-
tet akik támogatásával 
megvalósulhatott Izsák 
történetének legnagyobb 
beruházása. Mindenek-
előtt a magyar kormány-
nak és Orbán Viktor 
miniszterelnöknek, hogy 
döntésükkel és a költsé-
gek biztosításával lehe-
tővé tették egy, a kornak 
mindenben megfelelő 
modern iskolaépület lét-
rehozását Izsákon. Alá-
húzta, szintén köszönet 
illeti Lázár János mi-
nisztert, aki a helyszíni 
bejárás után javaslatot 
tett egy szakértői felmé-
résre, ami végül a meg-
lévő felújítása helyett 
egy új épületet javasolt. 
És szintén köszönettel 
szólt Lezsák Sándorról, 
az Országgyűlés alelnö-
kéről, körzetünk ország-
gyűlési képviselőjéről, 
aki a megfelelő időben 

kalauzolta Izsákra Lázár 
Jánost, elindítva ezzel, 
és végig támogatva azt 
a folyamatot, amelynek 
eredményeként ma új 
iskolája van Izsáknak. 
Köszönetet mondott 
azoknak a szakemberek-
nek, munkásoknak, sza-
kiparosoknak is, - köztük 
izsáki alvállalkozóknak 
-  akik nem egészen egy 

év alatt létrehozták a 
szép épületet.
Lezsák Sándor köszön-

tőjének első mondata-
iban arról szólt, hogy 
a város és az izsákiak 
teljesítménye iránti el-
ismerése indította arra, 
hogy egy ilyen beruhá-
zás megszerzése mellett 

lobbizzon. A jövő nem a 
felsőoktatásban, hanem 
a családban, az óvodában 
és az általános iskolában 
alapozódik meg – húzta 
alá, s ez tapasztalatai 
szerint Izsákon rendben 
van. Ezért azt kívánja 
ennek az iskolának, hogy 
a szellemisége maradjon 
a régi. Amit az elmúlt 
évtizedekben a szülők, 
nagyszülők és a pedagó-
gusok megteremtettek 
szellemiségben, nemzeti 
elkötelezettségben, er-
kölcsiségben, a tudás át-
adásának képességében, 
az maradjon a régi. A 
tartalom és a forma egy-
sége nagyon fontos. A 
megőrzendő eddigi tar-
talomhoz most egy új 

forma kapcsolódik, új és 
korszerűbb lehetőségek-
kel. Lezsák Sándor úgy 
fogalmazott, hogy nincs 
tehetségtelen gyermek, 
csak tehetségtelen politi-
ka van, amely nem képes 
jó helyzeteket teremteni. 
Most jó helyzetet terem-
tett a politika azáltal, 
hogy ilyen korszerű, új 
iskolát épített Izsákon.
Avatóbeszédet dr. Solti 

Péter a Klébelsberg Köz-
pont elnöke mondott, aki 
Balog Zoltán miniszter 
nevében is köszöntötte a 
jelenlévőket. Beszédében 
kiemelte, hogy olyan ok-
tató-nevelő munka kap 
most új és korszerű ke-
retet, amely eddigi telje-

sítménye alapján megér-
demli ezt. Az izsáki iskola 
sokszínűségével és kiváló 
szakmai munkájával bi-

zonyította, hogy elköte-
lezett az esélyteremtés 
és a tehetséggondozás 
iránt. Úgy a tanulásban, 
a sportban, mint a művé-

szeti oktatásban. Zársza-
vában arra kérte a diáko-
kat, úgy vegyék birtokba 
ezt a csodálatos épületet, 

hogy tanáraik útmutatá-
sával használják ki an-
nak minden lehetőségét 
oly módon, hogy innét 
elindulva valamennyi-
en sikerrel vághassanak 
neki a középiskola kihí-
vásainak.
Az avatóbeszéd után 

Bajkó Zoltán plébános 
és Nagy Árpád lelkész 
kérték Isten áldását az új 
iskolaépületre, a benne fo-
lyó munkára és az abban 
résztvevőkre. 
Az átadó ünnepség végén 

Gera Árpádné intézmény-
vezető a pedagógusok, a 
diákok és a maga nevé-
ben mondott köszöne-
tet mindazoknak, akik 
közreműködése által egy 
a XXI. századi feltételek-
nek mindenben megfelelő 
korszerű intézményben 
folyhat a jövőben az izsáki 
oktató-nevelő munka.
Az iskola Intézményi 

Tanácsa megköszönve az 
új iskola létrehozásáért 
végzett segítő, támoga-
tó munkáját, az általa 
alapított Szily Kálmán 
Díjjal tüntette ki Lezsák 
Sándort. A díjat a Tanács 
elnöke, Némedi János 
nyújtotta át.
A megnyitó programját 

az iskola tanárainak, 
diákjainak zenei és iro-
dalmi műsora, valamint 
néptáncosaink bemuta-
tója színesítette.
Az avatás zárásaként a 

több mint ezer jelenlévő 
megtekintette az iskolát. 
A szerzett tapasztalatok 
után elhangzott vélemé-
nyek alapján kijelenthe-
tő, mindenkit ámulatba 
ejtettek a látottak.

Tetézi Lajos
Fotó: Faragó Gábor 

és Dudás László

Új iskolában tanulnak az izsáki diákok
Átadták Izsák történetének legnagyobb beruházását

Izsák új iskolája

Lezsák Sándor: „A város, az izsákiak teljesítmé-
nye megérdemel egy ilyen korszerű intézményt!”

Mondok József: „Csak 
a köszönet hangján 

szólhatunk új iskolánk 
avatása kapcsán!”

Dr. Solti Péter: „Peda-
gógusok, diákok együtt 

használják ki az új, 
korszerű iskola adta 

lehetőségeket.”

Az avatószalagot Lezsák Sándor, dr. Solti Péter, 
Mondok József és Gera Árpád Zoltánné vágta át

Legyen áldás az épüle-
ten és a benne munkál-

kodókon

Az avató ünnepség résztvevői érdeklődve járták be az épületet
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Mint ismeretes, a két világháború idején sok templomból vitték el hadicé-
lokra a harangokat, így az izsáki katolikus templomból is. Ezek közül egy 
mind a mai napig hiányzik. Pótlása, egy felajánlásnak köszönhetően ez 
évben megtörténik. November 19-én vasárnap, az új harang védőszentjének 
ünnepén, ünnepi szentmisében kerül felszentelésre a fotónkon látható 
625 kilogrammos Szent Erzsébet-harang. Toronyba emelése után ismét 
négy harang hívja Isten dicséretére az élőket, s búcsúztatja a holtakat. 
Az egyházközség és a felajánlók, felekezeti hovatartozástól függetlenül 
mindenkit szeretettel hívnak a szertartásra. Éljenek minél többen a 
lehetőséggel, hiszen évtizedek, nemritkán évszázadok telnek el egy-egy 
harangszentelés között.

-te-

XXXII. Izsáki Sárfehér Napok, 
Nemzetközi Parafogathajtó Bajnokság,

Országos Fogathajtó Egyéni és Csapatbajnokság,
Nemzetközi Rövidszőrű Német Vizsla Világtalálkozó

2017. szeptember 29-30. október 1.
SzEPtEmBEr 29. PéNtEk
9 óra Fogathajtó pálya: Fogathajtó versenyek díjhajtó számai
10 óra Városháza, Művelődési Ház: Kiállítások kapuinak megnyitása 
13 óra Biczó Csárda: Nemzetközi Rövidszőrű Német Vizsla 
 Világtalálkozó
15 óra  Sportpálya: Sárfehér Kupa utánpótlás labdarúgó torna
17 óra  Vino Étterem: Phul Band műsora
17 óra  Selyemerdő: I. Sárfehér Esti Futóverseny
20 óra  Vino Zörej Music Club: Forró Rágógumi koncert (rockabilly) 
 a belépés díjtalan

SzEPtEmBEr 30. SzOmBat
8 óra Biczó Csárda: Nemzetközi Rövidszőrű Német Vizsla Világtalálkozó
9 óra Fogathajtó pálya: Fogathajtó versenyek maratonhajtó számai
9 óra Vasútállomás: Országos motoros találkozó
10:30  Általános iskola: Körzeti Kórustalálkozó
10 órától Katolikus templomkert: Családi nap gyermekprogramokkal 
11 óra Vino Étterem: Elszármazott izsákiak találkozója
14:30 Kossuth-Rákóczi út: Országos motoros felvonulás
15 óra Szabadtéri színpad: A Mosolyra Hangolók - zenés gyermekműsor
16 óra Sportpálya: Izsák – Harta nosztalgia labdarúgó mérkőzés
16 óra Szabadtéri színpad: Nagy Edmond műsora
17 óra Vino Étterem: Phul Band műsora

17 óra Szabadtéri színpad: Ünnepköszöntő - 
 városi kitüntető címek átadása
19 óra Szabadtéri színpad: Sztárparádé – Kökény Attila, Nika, Unique
21 óra  Szabadtéri színpad: Dj’s: Kincsesszabi, Garfieldbandi, Zsé, 
 Conga Live Act: Csoki, Visual: Toomas Yilson 
21 óra  Vino Zörej Music Club: Molyair koncert (blues, rock) 
 belépés díjtalan

OktóbeR 1. VasáRNap
8 óra  Biczó Csárda: Nemzetközi Rövidszőrű Német Vizsla Világtalálkozó
9 óra  Fogathajtó pálya: Fogathajtó versenyek akadályhajtó számai
15 óra  Kossuth és Rákóczi út: Hagyományőrző szüreti felvonulás
15:30  Szabadtéri színpad: Izsáki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 gyermekcsoportjának műsora
15:40  Szabadtéri színpad: az Ágasegyházi Citerazenekar műsora
16 óra  Fogathajtó pálya: A  Fogathajtó versenyek 
 ünnepélyes eredményhirdetése
16 óra  Szabadtéri színpad: Kecskeméti Nótások Baráti Körének 
 nótaműsora
17 óra Szabadtéri színpad: Néptánc gála - Sárfehér Néptáncegyüttes
19 óra Szabadtéri színpad: 
 Sztárparádé – Szandi, Kocsis Tibi, Nagy Feró
21 óra Kossuth tér: Tűzijáték

bORUDVaR, kIRakODó VásáR, GYeRMekJátÉkOk, 
VÉRaDóbUsZ (október 1-jén, 9-13.30-ig a városközpontban)

É R E T T S É G
Szakemberek véleménye szerint 

elérkezett a szőlő nagyüzemi szedé-
sének ideje. Van ebben a döntésben 
egy kis sietség annak meggondolása 
révén, hogy ami már megvan azt 
helyezzük biztonságba, vagy akár 
mások megelőzése, az elsőségre 
törekvés is közre játszhat. Az élet 
minden területén fontos az érettség 
szintjére eljutás. Csak ez az állapot 
biztosíthatja a meg-elégedettséget, 
az örömöt, az élvezetet.
Szinte minden évben megismét-

lődik az utcai fronton lévő szilva-
fáinkkal kapcsolatosan az eset, 
amikor a már kékülő gyümölcsök-
ből szakítanak  - az érettség fokát 
megítélni nem tudók, - akik aztán 
el is dobják a még savanyú termést. 
Tanulság: a korán leszedett termés 
kárba vész az „éretlen gondolkodá-
súak” döntése miatt.
Az érettség hiánya türelemre int 

a gyümölcsök szüretét illetően, de 
az élet minden területén hozandó 
döntések esetében is. Az ember 
érettségét testi kifejlettségén és 
tanultságán túl bölcsességnek ne-
vezzük. Olyan érzésen, ismereten 
és lelkiségen alapuló döntési képes-
séget jelent ez ami hasznos mind 
önmaga számára, mind környezete 
számára. Mint a teremtettség 
csúcspontja, az ember érettsége, 
bölcsessége hivatott megszabni az 
emberiség ügyeit, de a növény- és 
állatvilág adottságainak ésszerű 
hasznosítását is. 
Ennek a feladatnak a teljesítését 

vizsgálva található ma a legtöbb 
aggodalmat okozó és érdemlő 
megállapítás. Mert ugyan hogyan 
lehet az, hogy a többlet termelés 
érdekében gén-módosított élelmi-
szereket ajánlanak a világ népes-
ségének – fogyasztásra, nem tudva, 
milyen hatásai lehetnek később? 
Hogyan van az, hogy olyan nációk 

térnyerését erőltetik Európára, 
amely tizenéves lányokat házas-
életre kötelez?!
Az éretten gondolkodók már az 

ókorban eljutottak annak felisme-
résére, hogy világunk mindenben 
a legnagyobb tökéletességgel áll az 
ember rendelkezésére. A Zsoltárok 
Könyve 104. részében így olvashat-
juk: „Milyen nagy alkotásaidnak 
száma, Uram! Valamennyit bölcsen 
alkottad, tele van a föld teremtmé-
nyeiddel.” Ne szégyelljük megálla-
pítani és kimondani, hogy a keresz-
tyén /”krisztusi”/ kultúra az, amely 
nem csak felfedezteti az emberrel 
a teremtettség csodálatosságát, de 
annak bölcs, érett gondolkodású fel-
használására is készteti azt. Ez az 
életelv és életvitel alapvetően meg-
határozza a renddel, a tisztasággal, 
az önérdek védelmével kapcsolatos 
szabályainkat, - / amelyek különben 
minden kultúrában a történelmi 
időben és a körülmények adottsá-
gaiból eredőben kialakultak,/--de 
ezen felül a teremtő, és kegyelmes 
Isten iránti engedelmességgel még 
mélyebben átgondoltatja döntésein-
ket. /Bárcsak átgondolnánk!!/
Sok ostoba, éretlen döntésünk ká-

ros következményeinek felmérése 
után őszintén kellene önvizsgálatot 
tartani, számba véve: mi is késztet 
az éretlen magatartásra.
Az első a felkészületlenség, isme-

ret nélküliség, amit nem hozhatunk 
fel mentségünkre hibák elkövetése 
és kár okozásunk után, mert ma 
már adott az idő és a mód a ta-
nulásra mind az új iskolánkban, 
mind a templomokban. /Saját 
tapasztalat, hogy a hozzá nem értő 
barkácsolás soha sem hozhat jó 
eredményt!/  Sajnos, vannak olyan 
népek, amelyek nem tanítják gyer-
mekeiket kiskoruktól fogva, - azzal 
az elképzeléssel, hogy tanulják meg 

maguk szükségleteiknek kielégítési 
módját és az önvédelmet is. Maga-
sabb kultúrákban ezekkel van a 
legtöbb baj.
Második a türelmetlenség, a kap-

kodás. A „rohanó világban” min-
denki vágyódik kívánságainak 
gyors teljesülésére. Az át nem 
gondolt tervek és munkák nem 
lehetnek sikeresek!
A harmadik az önzés. Aki magát 

a világ közepének tartja, önma-
gának ítél meg jogot és javakat 
mindent és mindenkit megelőzően. 
A társadalom azonban nem vak. A 
meggazdagodásnak ezt a módszerét 
elítéli, mivel szemlélhette sok ilyen 
ember életében, hogy a gazdagság 
nem tesz feltétlenül boldoggá.
Negyedik, - ami lehetett volna 

az első is, - a hitetlenség, ami-
kor „nem ismer sem Istent, sem 
embert….”valaki. Sajnos, sokan 
vannak ilyenek!
Az „érettség” fogalma szembe 

állítva az éretlenséggel lesz igazán 
szemléletes. Az „éretlen” kellően 
ki nem fejlődöttet jelent, amiben 
megvan ugyan a teljességre jutás 
záloga, de pillanatnyilag használha-
tatlan, sőt káros is lehet. Szellemi 
értelemben komolytalan, felelőtlen 
jelentése is van, amelynek „termé-
ke” a meggondolatlan beszéd és 
magatartás.
Az „érett” fogalom jelenti a testben 

és a lélekben kifejlettséget, a „meg-
állapodottságot”, amelyből eredően 
az ember emberségének lényegét 
tudja adni minden élethelyzetben. 
Tud szeretni, megbocsátani, becsü-
letesen dolgozni, önfeláldozóan élni, 
…  Ezt az állapotot nevezhetjük 
„szüretre érett” állapotnak is.
Boldog ember az, akit ilyen állapot-

ban szólítanak ki a földi életből!
Izsák, 2017. 09. 15.

Bérces Lajos önk. képvislő

Új harang kerül a toronyba
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95. születés-
napját ünnep-
li id. Mondok 
József .  Mint 
i smeretes ,  e 
szép évfordulón 
nemcsak család-
tagjaik, hanem 
a tágabb közös-
ség is köszönti 
a szépkorúakat. 
Orbán Viktor és 
az önkormány-

zat jó kívánságait Bagócsi Károly címzetes főjegyző tolmácsolta 
az ünnepeltnek. Józsi bácsi, aki korának megfelelő jó egész-
ségnek örvend, jólesően fogadta a köszöntést, s felesége, fia, 
Miksa unokája és Bagócsi Károly társaságában szívesen idézte 
életének epizódjait.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...akik már belülről is megnézték, egyet értenek, 

nagyszerű iskolaépületet kapott Izsák. A látottak 
talán azokat is meggyőzték, akik az építés hírének 
hallatán azt kérdezték, ugyan minek ide új iskola? 
Állítólag olyan izsáki is akadt, aki tiltakozó levelet 

írt az oktatási minisztériumba a terv ellen. Mindezek azt bizonyítják, 
hogy sokféle vélemény alakulhat ki egy-egy ügy kapcsán. Legyen az 
bármennyire pozitív is. Nyilván a kétkedők, vagy tiltakozók vélemé-
nye mögött sem ártó szándék volt. Inkább a régi megszokott, sokunk 
számára kedves épületet sajnálták.
Gondolom, sokan vagyunk úgy, hogy nehezen engedjük el a már jól 

megszokott dolgokat, s elsőre idegenkedünk az újaktól. Ötven éves régi 
iskolánktól is nehéz volt az elválás. De a szakértői felmérés következ-
tetése az volt, hogy megközelítőleg ugyanannyiból lehetett volna azt 
felújítani, mint amennyiből egy korszerű újat megépíteni. Ráadásul a 
költséges felújítás ellenére is maradt volna egy a mai követelmények-
nek már nem igazán megfelelő beosztású, kialakítású épület. Nyilván 
vannak, akik ezt is vitatják, de a beruházást finanszírozó kormány 
ezt a véleményt fogadta el, s döntött az új iskola megépítéséről. Mivel 
a városnak csupán a telket kellett biztosítania a beruházáshoz, míg 
magát a komplett épületet, teljes felszereléssel az állam finanszírozta, 
nagy hiba lett volna a lehetőséget elszalasztani.
Gondolom, látva és megismerve az elkészült komplexumot, Izsák 

lakosságának többsége örül városunk eddigi legnagyobb összegű beru-
házásának. Már csak azért is, mert e beruházás gyermekeink, unoká-
ink, s ezáltal Izsák egészének jövőjébe történt igen gáláns befektetés. 
Remélhetően nem vitatja senki, ha gyermekeinknek lehetősége lesz 
helyben, korszerű körülmények között tanulni, az a város egészének 
jövőjét szolgálja.
Gondolom, azzal is sokan egyet értenek, hogy köszönet jár mindazok-

nak, akik lehetővé tették városunk e mostani gyarapodását. Köztük 
azoknak, akik döntésükkel biztosították az anyagi alapot és azoknak, 
akik munkájukkal e döntés eredményét ilyen nagyszerű formába 
öntötték. Olyanba, amelynek láttán több, már az iskolás korból régen 
kinőtt izsáki fogalmazott úgy az avatóünnepségen, hogy kedve lenne 
újra iskolapadba ülni. Amit akkor többen meg is tettek - persze csak 
néhány percre...

Augusztus 20-ai városi ünnepség

Oldalkocsis motorok és tésztasodrás

Az idén formabontó módon 
ünnepeltük augusztus 20-át, 
amelyhez az immáron hatodik 
alkalommal szervező Tegyünk 
Izsákért Egyesület ezúttal, a 
családiasabb légkör megterem-
tése érdekében, új helyszínt 
választott. A Vino étterem 
véndiófás kertjében lévő kemen-
céhez hívták a város közösségeit 
és polgárait. A kemence tüze és 
a benne sülő kenyér látványa 
és illata meghitt hangulatot 
teremtett az egybegyűltek szá-
mára.
Az ünnepség kezdetén Varga 

István elnök és Sörösné Bol-
doczki Tímea titkár köszöntötte 
a megjelenteket, majd a jelen-
lévők elénekelték a Himnuszt. 
Mondok József polgármester 
ünnepi beszédében emlékezte-
tett a Szent István-i örökségre, 
amely kijelölte európai létünk 
útját, valamint a társadalmunk 
megtartó erejére, a családra, 
amelyben öröm a napi kenyeret 
megosztani.
Hasonló gondolatok jegyében 

hangzottak el versek, Virág 

Lászlótól a cserkészcsapat kép-
viseletében, Balogh Pálnétól a 
nyugdíjas klub és Posztos Len-
kétől a karitász csoport részéről. 
Mezei Kristóf tanuló a zsíros 
kenyérről verselt. A szavalatok 
közben Gellér Alíz és Blanka gi-
tárral kísért éneke tette teljessé 
az ünnepi hangulatot.
A kenyérszentelés szertartását 

Bajkó Zoltán plébános végezte, 
majd Vargáné Nagy Katalin 
emlékeztetett a megszentelt és 
a kóstolásra váró kenyér liszt-
jét adó Királybúzára, melyet 
a tavaly elhunyt izsáki Varga 

Frigyes nemesített. A Sárfehér 
Néptánc Együttes népdalcsokra 
zárta a megszólalók sorát, majd 
az új kenyér szelése és megkós-
tolása következett.
A kenyereket és a sokféle cipót 

Prikkel László a Vino étterem 
ügyvezetője saját kezűleg készí-
tette, és a vendégek előtt sütötte 
ki kemencében. A minőségi 
alapanyagból készült friss ke-
nyér illata és íze valóban szívet 
melengető érzéssel tölti el az 
embert. Különösen, ha tejföllel 
vagy körözöttel ízesítik. Esetleg 
zsíros kenyér – lila hagymával 
lesz belőle. De a friss Vinós 
libatepertővel, vagy Garabon-
ciások sajtjaival is jó választás. 
Jó borral kísérve minden adott 
volt a baráti beszélgetéshez, a jó 
hangulatú együttléthez.
Bár formabontónak tűnik a 

mostani ünneplés, de az ered-
mény megmutatta az összefogás 
erejét, hiszen különböző civil 
szervezetek együttműködése 
révén jött létre ez a rendezvény, 
ami jól segítette a közösség egy-
másra hangolódását.                                

-fg-

A IV. Nemzetközi Oldalkocsis 
Találkozó, Közép-Európa legje-
lentősebb háromkerekű rendez-
vénye, amely idén otthont adott 
az I. Nemzetközi Katonai Moto-
ros Találkozónak is a Kiskunfél-
egyházi Parkerdőben. A három 
napos színes családi programok, 
érdekes nemzetközi bemutatók, 
szakmai előadások, élménytúrák 
és látványos koncertek mellett 
augusztus 10-12. között Magyar-
országon még soha nem látott 
méretű katonai motoros hagyo-
mányőrző kiállítás nyitotta meg 
kapuit a nagyközönség előtt. 
A találkozó nyitó napjának, 

első programja egy vezetett 
oldalkocsis kirándulás volt az 

különlegességet kóstolhattak meg 
a látogatók. A vállalkozó kedvű 
motorosok, játékos körülmények 
között próbálhatták ki a népszerű 
csigatészta kézi sodrását. 
Ónodi Árpád, a találkozó prog-

ramszervezője köszönetét fejezte 
ki a vendéglátóknak a tartalmas 
programért, amely amellett, hogy 
érdekes volt az idelátogatók szá-
mára, még motoros különleges-
séget is láthattak. Juhász Zsolt, 
aki egyébként motorkerékpár 
restaurátor is, bemutatott egy 
működőképes 1946-as Indián-t. 

-faragó-

Izsáki Házitészta üzembe, ahol 
üzemlátogatás, tésztás játékok 
és tésztakóstolás élményében 
lehetett része a több, mit száz, 
többnemzetiségű résztvevőnek. 
Bár, az élelmiszerbiztonsági köve-
telmények miatt, magát a gyártás 
folyamatát csak videón tudták 
megtekinteni, Juhász Zsolt tu-
lajdonos, kereskedelmi igazgató, 
részletes tájékoztatót tartott a 
családi vállalkozás, az Izsáki Há-
zitészta Kft. eredményeiről.
Négyféle, az üzemben készült 

tésztából, a Vino étterem közre-
működésével készült tésztaétel 

Izsák a Vágta Korzón

Városunk már hetedik alkalommal képviseltette magát a Vágta 
Korzón. A 10. alkalommal megrendezett Nemzeti Vágtán induló tele-
pülések pavilonjaikon keresztül mutathatták be a helyileg jellegzetes 
termékeket, illetve szolgáltatásokat, látnivalóikat. Izsák város ezen 
alkalommal három vállalkozással képviseltette magát, illetve varázsolt 
izsáki hangulatot a Korzó egy kicsi szegletébe: Izsáki Házitészta Kft., 
Royalsekt Zrt., Gedeon Birtok. Az ízlésesen berendezett sátorhoz a 
nézelődőkön kívül többen jöttek oda, mint elszármazott izsákiak. De 
voltak olyanok is, akik valami Izsákhoz kötődő élményüket osztották 
meg velünk, és örömünkre sokan voltak azok is, akik városunk termé-
kei, programjai, látnivalói iránti komolyan érdeklődéssel álltak meg 
sátrunknál.                                    Sörösné Boldoczki Tímea

95 esztendő



IZSÁKI Hírek  2017. szeptember 21.4. oldal

Céges családi nap 
izsákiakkal

A futóverseny rendezői

A svájci székhelyű Phoenix 
Mecano vállalatcsoport ma-
gyarországi leányvállalata, a 
mintegy 1000 főt alkalmazó 
Phoenix Mecano Kecskemét 
Kft, 2017. augusztus 26-án 
céges Családi Napot szervezett 
a Benkó Zoltán Szabadidő Köz-
pontban. Az egész napos ren-
dezvényen sokszínű program 
várta a kicsiket és nagyokat 
egyaránt. A futás megszerve-
zésesére és lebonyolítására a 
Kolon Futóklubot kérték fel.
A 300 és 900 méteres, valamint 

a 2,5 és 7,5 km-es távokon, a 
legkisebbektől az idősebbekig, 
mindenki a felkészültségének 

megfelelően állhatott rajthoz. A 
közös, zenés bemelegítés kellő 
hangulatot teremtett ahhoz, 
hogy az is rajthoz álljon, aki 
előzőleg nem is tervezte az in-
dulást. Kiss Zoltán színművész 
közreműködésével bonyolított 
verseny igazi élményfutást 
eredményezett résztvevőknek 
és nézőknek egyaránt.
A Tegyünk Izsákért Egye-

sület Kolon Futóklubja, a 
Kolon Kupa Futóversenyek 
tapasztalatait felhasználva, 
igazodva a Családi Nap alap-
hangulatához, igazi felszaba-
dult örömfutást rendezett. 

-fg-

 P O S T Á N K B Ó L

Tisztelt Szerkesztőség!
Szeretném, ha megjelen-

tetnék írásomat és küldött 
fotómat lapjukban. Tanévzáró 
környékén elindultam meg-
nézni régi kedves iskolámat a 
Gedeon dűlőben. 
Örültem, hogy jó állapotban 

találtam és a környéke is gon-
dozott volt. Eszembe jutott, 
amikor több mint 60 évvel 
ezelőtt, ebben az iskolában 
Bíró István tanító úr kezembe 
adta év végi jutalomkönyvként 
a János vitézt.
Ha olyan valaki olvassa e 

sorokat, aki szintén odajárt, 

annak szívesen fogadnám 
jelentkezését, hogy beszél-
gessünk a régi szép iskolai 
évekről! Telefonszámaim: 06-

78-487-139, 06-20-260-9521.
Köszönettel: 

Fejes Györgyné 
Vörösmarty Julianna

IZSÁKRA  IS MEGÉRKEZETT A TELEKOM  
SZUPERGYORS  INTERNETSZOLGÁLTATÁSA!

Intenzív hálózatfejlesztés 
eredményeképpen két év 
alatt országszerte egymillió 
háztartásba jutott el a Tele-
kom újgenerációs szélessávú 
hálózata. 2017-ben már az 
izsáki ügyfelek is élvezhetik 
a szupergyors internet min-
den előnyét.

Idén is folytatódik a Tele-
kom hálózatfejlesztése or-
szágszerte, Izsákon július vé-
géig 2400 háztartás számára 
nyílt meg a lehetőség, hogy 
használhassa a szupergyors 
technológiát.
Milyen élményeket kínál 

az új hálózat az izsákiak 
számára?
• Elsősorban szupergyors 

internetet, gyorsabban be-
töltődő weboldalakkal, jobb 
letöltési sebességgel; olyan 
érzést, mintha magasabb 
fokozatba kapcsolnának a 
számítógépek. 
• Szélesebb csatornavá-

lasztékot, rengeteg TV-
csatornát, valamint több 
képernyőn is elérhető film-
kölcsönzést. 
• Interaktív tévézést: itt 

is elérhetővé válik az interak-
tív tévézés számos már meg-
lévő funkciója, mint például a 
megállítható és visszateker-
hető élő adás, a felvehető élő 
adás, az elektronikus műsor-
újság, vagy a tévé képernyőjén 
elérhető változatos interaktív 
alkalmazások.

• HD kép- és hangminő-
séget: az élesebb képnek, a 
digitális hangminőségnek 
köszönhetően még élvezete-
sebbé válik a tévézés.

A Magyar Telekom inten-
zív, teljes mértékben saját 
erőforrásból megvalósított 

hálózatfejlesztésének ered-
ményeképp már több mint 2,9 
millió háztartásban elérhető a 
legalább 30 Mbps sebességű 
vezetékes szolgáltatás a Te-
lekom hálózatán. Közel 700 
ezer háztartásban - köztük 
Izsák nagyobb részén - pedig 
Gigabit-képes optikai hálózat 

áll rendelkezésre. A korszerű 
szélessávú infrastruktúra 
kínálta előnyökből a helyi 
vállalkozások is profitálnak, 
hiszen gyorsabbá, rugal-
masabbá válik működésük, 
javul a versenyképességük.

A szélessávú hálózat ki-
építésével párhuzamosan 
folytatódik a 4G mobilhá-
lózat bővítése is, a kültéri 
lakossági lefedettség már 
meghaladta a 98,4%-ot. A 
Telekom mobil és otthoni 
szolgáltatásai így már együtt 
nyújtanak feledhetetlen él-
ményeket az Izsákon lakók 
számára. 

További információ a fej-
lesztésekről a telekom.hu/
fejlesztes weboldalon olvas-
ható.

Ilyen lesz a piaccsarnok

Mint arról lapunkban már beszámoltunk az 
önkormányzat megnyerte azt a 360 milliós 
állami támogatást, amelyből a Kecskeméti 
úton piaccsarnok épül. Jelenleg a közbe-
szerzési eljárás zajlik. Annak lezárulta után 
– várhatóan még az idén - kezdődhetnek a 

munkálatok. Képeink azt mutatják milyen 
lesz majd az új piac.
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„A múltat idézhetjük dallal és tánccal, mert a szokásokat ápolni jó.
Hagyományainkat őrzik nemzedékek, így az utókornak továbbadható.
Állj meg egy percre itt! Ne hagyd veszni értékeit,
Mert jövője annak lehet, ki megbecsüli gyökereit.”
      

Lieber Ilona

Városunkban is voltak, vannak olyan személyek, akiknek fontos a népi 
hagyományok ápolása, és az ő fejükben fogalmazódott meg az ötlet, hogy 
mindez szervezett formában történjen. Molnárné Tóth Ibolya, Dudás László, 
Góhér Zoltán és Rácz Sándor mellé többen csatlakoztunk, akiknek hasonló 
a gondolkodása, értékrendje, így 2012 áprilisában megalapítottuk a Sárfehér 
Néptánc Egyesületet.
Nagy lendülettel kezdtünk bele a munkába. Rövid idő alatt talpra állítot-

tuk a néptánc oktatását, sorozatban szerveztük a sikeres rendezvényeket. 
Sajnos néhányan már kiváltak az aktív munkából, akikre egyébként mindig 
számíthattunk. Nekik külön szeretnénk megköszönni azt a segítséget, me-
lyet önzetlenül nyújtottak. Nem könnyű a civil közösség építése, a mai napig 
tanuljuk!
Célunk a magyar néphagyomány, népi kultúra minél szélesebb körben való 

ismertetése, táncos mozgásvilágának életkortól függetlenül történő elsajátí-
tása, népszerűsítése.
Fontosnak tartjuk a gyermeki kifejező képesség elősegítését, a gyermekek 

nyitottabbá tételét az őket körülvevő világra a táncra nevelés útján, a művé-
szet, műveltség iránti érzékenység megalapozását.

Feladatunk a néptánc oktatás, néptánc és hagyományőrzésre vonatkozó 
rendezvények megszervezése, ezen keresztül is helyi közösségeink erősítése. 
Szeretnénk továbbá, ha táncosaink minél több országos versenyesen, feszti-
válon képviselnék Izsákot.
Egyesületünk tagsága cserélődik, napjainkra 38 főt számlál, és közel 100 

táncos hazai és nemzetközi programjait szervezzük. Büszkék vagyunk rá, 
hogy már 7 olyan „családunk” van, ahol a szülők és a gyermekek is tagjai 
valamelyik tánccsoportnak. Az elmúlt öt év alatt mintegy 60 (!) különböző 
rendezvényt szerveztük. Tagjaink (a táncoktatók kivételével) semmilyen 
juttatást, költségtérítést sem kapnak.
Egyesületünket önkormányzati támogatásból, tagdíjakból és tagi hozzájáru-

lásokból tartjuk fenn, és egyre sikeresebbek vagyunk pályázatok írásában is. 
Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki pénzzel, tárgyi eszközzel, 
saját munkájával, egyéb felajánlással, vagy egyszerűen csak rendezvényeinken 
való részvétellel segíti törekvéseinket. Egyúttal szeretnénk körünkbe meghívni 
mindenkit, kiknek a fent leírtak szimpatikusak, és ebben a tevékenységben részt 
kívánnak venni. Várjuk táncot tanulni a gyerekeket, felnőtteket egyaránt! Külön 
szeretettel hívjuk a leendő elsősöket, másodikosokat, különösen a fiúkat!

A szinte évről-évre megrendezésre kerülő programjainkról szavak helyett inkább a képek beszéljenek!

Legnagyobb rendezvényeink egyike a félévzáró táncbemutató és 
táncház

Az egyesület legelső rendezvényeinek egyike a Zöldágjárás volt

A kiszebáb elégetése után, még az időjárás is jobbra fordult!

„Egy vödörnyi elég lesz…?”

A Sárfehér Néptánc Egyesület ötéves jubileuma



IZSÁKI Hírek  2017. szeptember 21.6. oldal

További képek a www.facebook. com/sarfeherneptanc oldalon lát-
hatók.

A májusfát a fiúk most nem titokban állították

A pünkösdi királyválasztáson a vállalkozó kedvű fiatalok összemér-
hetik erejüket, majd jön a jól megérdemelt jutalom!

Családi napon az egyesület apraja és nagyja különböző feladatok-
ban mérte össze az erejét

Forró hangulatban telt a táborok minden napja

Az új kenyér ünnepén kis táncosaink a régen volt aratások hangula-
tát idézték meg

„Érik a szőlő…”, majd szorgos kezek leszedik…. 

Lassan elkészülnek, majd „kisülnek” a Márton-napi libák

Az „Adventi kuckóban” szorgos kezek készítik a karácsonyi megle-
petéseket
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  v a L L Á S

Gyülekezeti hírek
- Szeptember 24., 14.30: református istentisztelet a kisizsáki ökumenikus kápolnában.
- Október 30-án (hétfő), 17 óra: bűnbánati-előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban.
- Október 31-én (kedd), 17 óra: ünnepi, úrvacsorás istentisztelet a reformáció 500. évfordulóján.
- Szeretettel várjuk a gyermekeket és ifjakat: szombatonként (18.00) ifjúsági bibliaórára, vasárnapon-

ként (10 óra) gyermek-istentiszteletre.

Református múltunk 93.

Az egyházi életben vannak eseménydúsabb és 
csendesebb időszakok. Így állhatott elő régen is, 
hogy akár egy egész esztendő is eltelt különösebb 
intézkedés szüksége nélkül. Nyilván, a fenti eset-
ben inkább az anyagi ínség fékezte a szükséges 
fejlesztések elvégzését, ami előtt még a címkórságot 
már kifogástalanul gyakorló egyházi felsőbbség 
is meg kellett hajoljon. Ugyanakkor, nekünk is 
mérlegelnünk kell a magunk idejében, Isten előtti 
felelősségtudattal, hogy a kikerülhetetlen szegénység 
vagy a fukar önzés gátol minket abban, hogy meg-
adjuk, amit éppen utódaink iránti felelősségünk 

„1823. április 6-án. A Nagy 
Tiszteletű Visitator uraknak 
április 4-én nálunk volt létekkor 
szó lévén oskolánk rectorának 
(értsd: tanító – N.Á.) további 
közöttünk való maradásáról vagy 
nem maradásáról, de a dolog a 
Consistoriális tagok (értsd: pres-
biterek – N.Á.) kevés száma miatt 
akkor még nem határoztathatván: 
meghagyni méltóztattak a Nagy 
Tiszteletű urak, hogy a legköze-
lebbi alkalmatossággal a dologról 
értekezzünk és miben lett megál-
lapodásunkról  Nagy Tiszteletű 
Pro Senior Császár L. Pál urat 
hivatalosan tudósítsuk:
Erre nézve a kitett napon az 

Elöljároknak tellyes Gyűlésében, 
bé szóllíttatván némellyek a Köz-
rendből is, elvégeztetett: hogy os-
kolámk rectora Kis György ő ke-
gyelme nálunk tovább is marad, 
azzal a feltétellel azomba, hogy 
olly számos gyermekek között 
egy ember munkájának nintsen 
reménylett láttatja, azomba az 
Ekklésiának még most arra sem 
fundusa sem módja nints, hogy az 
oskolát két tanító között osszuk 
meg: hívjon oskolánk rectora a si-
keresebb tanításnak okáért maga 
mellé a téli napokra segíttséget, 
melly újj terhének hordozásá-
ban, ha ezen mód a sikeresebb 
tanításra hasznos lejénd, az 
Elöljáróság Ekklésiánk tsekély 
tehettsége szerént segíttségét 
igéri. De nem formál más felől 

magának az Ekklésia, az Oskola 
Rectornak ezen maga kötelezésé-
ből jutott arra, hogy akar ő, akár 
más jövendőben, maga mellett, 
a magafizetéséből, annak nagy 
megcsonkitásával rendes vagy 
esztendős preceptort tartson.
Ezen Consisitorialis határozás, 

a meghagyás szerént közöltetett 
a Nagy Tiszteleű Pro Senior úrral 
április 8-án.
A Nagy Tiszteletű Prosenior 

úr  Gyűlésünknek véle közölt 
fellyebbi határozását a Tractuale 
Consistoriumra (mai értelemben: 
egyházmegyei tanácsra – N.Á.) 
vivén, ott referálta, melly Relati-
onak következésében ért hozzánk 
a Tractuális Gyűlés végével, 
melly levelében a Tractuális 
szék meghagyásából Dabi László 
Kapus Sámuelt nékünk nem téli 
segítségre, hanem egész Eszten-
dei jövedelemre Praeceptornak 
ajánlotta:
De ki lévén Ekklésiánk Casszája 

a sok és terhes építésbéli költ-
ségek által egészen merítve, és 
még újjabb épületekre is lévén 
Ekklésiánknak szüksége, nem 
lévén még fundusunk is a hol más 
Tanítónak építhetnénk, végre a 
Helybeli R. Catholica Ekklésia is 
oskolát akarván építtetni, és abba 
két tanítót állítani bé: jónak sőt 
szükségesnek láttuk erre nézve 
a sok: Földes uraságok tejendő 
határozásait elvárni, hogy t.i. a 
második tanító honnan fizette-

tik? Mert ha a mint reményljük a 
Közönségesből: akkor jussa lessz 
Ekklésiánknak is kivánni, hogy 
második Tanítónk hasonló kép-
pen a Közönségesből fizettessen. 
Illyen okokra nézve, mellyeket 
a N.T. Prosenior úrral közlöt-
tünk, az ajánlott Tanítót el nem 
fogadtuk, melly okainkat a N.T. 
Esperest úr is helyben hagyni 
méltóztatott.
1823. április 27-én. Tellyes 

Gyűlésben. Eltelvén az Ekklésiai 
Esztendő, Curator Czirkos János 
uram számadása megvizsgálta-
tott, s minden rendben helyben 
hagyattatott. Ugyan akkor az Ér-
demes Előljáróság kérésére 3-dik 
Esztendőre is felvállalta Czirkos 
János ő kegyelme a Curatorságot, 
melléje Egyházfinak Kováts Ist-
ván rendeltetvén.
Ugyan ezen Gyűlésben Ekklé-

siai Elöljáróknak elválasztattak 
Ürgei Szabó Mihály és Ns. Balog 
János, Ns. Fekete István és Öreg 
Szegedi István helyekbe, kik 
gyengélkedéseik miatt ezen tisz-
tes Hivatalról önként lemondot-
tak. Az újjonnan választattak az 
Isten Házában feleskedtettek.
Ebben az egész Ekklésiai Esz-

tendőben semmi nevezetes dolog 
magát, melly miatt Gyűlést kel-
lett volna tartani, elő nem adta, 
míg nem… ( következik az 1824. 
április 4-i bejegyzés – N.Á.).
(P.IV.: 100-101.ol.)

 közli: Nagy Árpád
megkövetel?! Mert olykor a „Közönséges” sem elég 
mindenre, hiszen az is csak abból az odaadásból áll 
elő, amit közösen teljesítünk. 
Mindezeken túl, a tartalom is fontos, mert a falak és 

a körülmények rendelkezésre is állhatnak, ha a lélek 
és látás nem adatik, netán nincs hova érkezzen…
Ha pedig minden „összeáll”, akkor az egyik becsü-

lettel letöltött szolgálati esztendő után, jöhet a másik 
– amíg bemehetünk Atyánk megígért nyugalmába. 
Annak érdeméért, Aki az örök Élet iskolájába a maga 
vérén járat minket!                                                                                           

-na-

IKEM hírek
- Szeptember 23-án (szombat), 16 órától: Poór Miklós vetített előadása: A pozsonyi csatáról, helyszín: 

gyülekezeti ház (Kálvin tér 1.).
- Október 13. (péntek), 16 óra: a velencei döntés évfordulóján koszorúzás a Lajtabánság emlékműnél.
- Október 28.(szombat), 16 óra: Dr. Szalai Attila: „Sepsi Csombor Márton Nyugat-Európai útjain”, 

helyszín: gyülekezeti ház (Kálvin tér 1.).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Változás a katolikus 
egyházközség élén

Futás
Fut a gyermek a labda után
leszegett fejjel, tűzpirosan,
se lát, se hall, csak egyre rohan.
Guruló labda lett a világ,
szüntelen űzi, hajtja a vágy,
száz utcán, téren, ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át,
gyönyörű szépen, s balga-bután
fut a gyermek a labda után.

Fut az ember az élet után...
Leszegett fejjel gyötri magát
kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába előtt,
vagyon gurul a vágya előtt,
hírnév, dicsőség álma előtt.
Rohan utánuk éveken át,
a fogyó úton, életen át,
száz utcán, téren, ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át,
gyönyörű szépen, s balga-bután
fut az ember az élet után...

Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát, és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele vére!
Ott fut az utcán, ott fut a téren,
egész világon, sok ezer éven,
sok mérhetetlen, megérthetetlen,
keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével, kiontott vérrel,
viszonozatlan mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után...

Füle Lajos

Dr. Bábel Balázs Kalocsa-
kecskeméti érsek augusztus 
1-jével Izsákról Kiskunhalas-
ra helyezte Talapka István ka-
nonok apátplébánost. Utolsó 
izsáki szentmiséjén a családos 
csoport, a karitászcsoport, 
a ministránsok és a hívek 
búcsúztatták. Virágokkal 
és meleg szavakkal megkö-
szönve kétéves szolgálatát és 
Isten áldását kérve további 
működésére.
Az új plébános, Bajkó Zoltán, 

Pálmonostoráról érkezett 
Izsákra. Első izsáki szent-
miséjén sekrestyése és az 
egyházközség csoportjainak 
üdvözlése mellett a hívek 
közösségének köszöntését és 
jókívánságait dr. Bozóky Imre 

alpolgármester tolmácsolta. 
Az augusztus 20-ai városi 
ünnepségen már Bajkó Zol-
tán szentelte meg az ünnepi 
kenyeret. Az új plébánost 
lapunk következő számában 
mutatjuk be.

MEGEMLÉKEZÉS
Emlékezünk

SZILÁGyINÉ MEZEI 
KLÁRA

földrajz-rajz szakos tanár-
nő volt izsáki lakos

halálának 3. évfordulójára

„Telnek a hónapok, múlnak az évek
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.”

Szerető családja

„Én Istenem, az idő, hogy szalad!
Ma még vagyunk, holnap már nem leszünk,
Múlt és emlék minden megmarad.”
/Wass Albert/

HAJMA KRISZTIÁN

3. évfordulójára emlékezünk.
Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
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Búcsú dr. Rigó József Zsolt főorvostól

Dr. Rigó József Zsolt emlékére

Felsőfokon
Vágyak! Teljesületlenségek!
Szép káprázatok - mondod: Élet!
Muszáj harcok, megfelelések
Szolgálat, és az elrendelések,
Eredmények, és próbák - nehéz
változás, s építő szenvedés,
és egy kevés átható öröm,
s túl vagy már a forgó körön!
Letellett a megbízatásod,
Őt, Aki küldött, megtalálod,
Aki, magából élet darabot
küldött, utat, és sorsot adott!
S irányt, mely felfelé vivő létra,
Rend, Béke, s Harmónia a célja!
Ott állsz a küszöbön, felsőfokon,
túl haladva élet álmokon.
Fény követ, rajtad is átható,
Ez már egy más dimenzió!
Elhagytál mindent, mi fénytelen,
mesterséges szó, és fényelem.
A nagy fényben önmagad látod,
s mit itt hagytál, a földvilágot
Hiányzol! Űr marad utánad
visszarezgő szavaid fájnak!
Te! Gyógyítója szenvedésnek!
Istennek hálát adunk érted.

Magyar Gyuláné 2017. szept. 9.

Szeptember 4-én váratlanul 
elhunyt dr. Rigó József Zsolt 
háziorvos, Izsák ügyvezető 
főorvosa. Hirtelen halála meg-
döbbentette a város lakosságát, 
hiszen gyógyító munkája és 
közéleti szerepvállalása okán 
mindenki ismerte, tisztelte. E 
tiszteletet a rendelője ajtajába 
helyezett virágok, mécsesek jól 
mutatják, ahogy a halálhírét 
bejelentő Facebook bejegyzés 
alatt sorjázó kommentek is.
Rigó doktorral jó barátságban 

voltunk. Váratlan halála en-
gem is megdöbbentett. Izsákra 
kerülése óta ismertük egymást. 
Az elmúlt évtizedek alatt hasz-
nos és jó hangulatú beszél-
getéseink voltak, amelyeknek 
immár örökre vége szakadt. Be-
tegként is megfordultam nála, 
s mindig gyógyulást hozó, 
pontos diagnózist kaptam. 
Szívesen olvasta lapunkat, 

benne külön is a Gondolom 
című rovatomat, amelyek tar-
talmával, mint többször el-
mondta, nagyon egyetértett. 
Gyakorta ajánlotta mások 
figyelmébe az Izsáki Híreket és 
ezeket az írásokat. 
Volt egy közös tervünk, hogy 

elviszem repülni, ugyanis na-
gyon érdeklődött a repülés, és 
a helyi repülőklub működése 
iránt. A sárkánytól idegenke-
dett, de a repülőgéppel való pró-
bával már egyre jobban megba-
rátkozott. Sikeres fogyókúrája 
csak erősítette az elhatározását, 
hogy egyszer beül mellém. Sem 
ő, sem én nem sejthettük, hogy 
sietnünk kellett volna.
Ha valakitől örökre búcsú-

zunk, kutatva keresünk emlé-
kezetünkben olyan gesztusokat, 
szavakat, mondatokat, ame-
lyekkel megidézhetjük a távozót. 
Rigó doktorral kapcsolatban 
sokak, köztük betegei, barátai, 
tisztelői őrizhetünk ilyeneket. 
A hétköznapi találkozásokból, 
a baráti öszszejövetelekből, a 
rendelőben történtekről. Amíg 
ezeket nem feledjük, kicsit ő is 

velünk marad.
Szeptember 14-ei búcsúztatóján 

zsúfolásig megtelt a katolikus-
templom. A tömeg és a virágok 
halma mutatta annak a tisztelet-
nek a fokát, amellyel dr. Rigó Jó-
zsef Zsolttól búcsúztak szerettei, 
barátai, betegei, tisztelői. Köztük 
e sorok írója: 

Tetézi Lajos

Az önkormányzat nevében 
Mondok József polgármester 
mondott búcsúbeszédet.
Kedves gyászoló család!
Tisztelt búcsúzók!
 Megdöbbentő és szomorú hírt 

kaptunk szeptember 4-én. 68 
éves korában tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Dr. Rigó József 
Zsolt háziorvos, Izsák ügyvezető 
főorvosa. Tőle búcsúzunk. 
Nehéz pillanatok ezek, hi-

szen végső búcsúzásra jöttünk. 
Rigó doktorral nap mint nap 
találkoztunk, s most mégis az-
zal kell szembesülnünk, hogy 
ezeknek a találkozásoknak 
örökre vége. Különösen nehéz 
e tényt elfogadni, amikor ilyen 
hirtelen történik mindez. És 
olyan emberrel, akihez szinte 
valamennyi izsákinak köze volt, 
akit mindenki ismert, s akit 
sokan szerettek. Jól bizonyítják 
ezt azok a mécsesek, virágok, 
amelyek halálhírét követően 
azonnal megjelentek rendelője 
ajtajának küszöbén. 
Dr. Rigó József Zsolt 1989. 

július 1-jével került körzeti 
orvosként Izsákra. Betegei ha-
mar megkedvelték, ahogy ő is 
az izsákiakat, így nem csoda, 
hogy gyorsan izsákivá lett. Itt 
telepedett le, és itt teljesedett 
ki gyógyító szakmai pályafutá-
sa is. Hatékonyan gyógyította 
pácienseit és ügyvezető főorvos-
ként eredményesen irányította, 
szervezte a helyi egészségügyi 
szolgálat munkáját. De a gyó-
gyításon túl is foglalkoztatta 
az izsáki emberek sorsa. Így 
közéleti szerepet is vállalt. A 
rendszerváltást követően négy 
ciklusban képviselővé választot-
ták az izsákiak. A képviselő-tes-
tület a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnöki posztjával bízta 
meg több ciklusban. Ezen minő-
ségében szintén sokaknak segí-
tett. A sport iránt is elkötelezett 
volt, így a helyi sportkör elnöki 
tisztét is betöltötte egy ideig.
Rigó doktor egy társaságot 

kedvelő, komoly baráti kör-
rel rendelkező személyiség 
volt. Baráti összejöveteleik 
nagyban neki köszönhetően 
mindig jó hangulatban teltek. 
Iróniába csomagolt kritiká-
ival gyakorta csipkedte meg 
társait. Azonban ezt mindig 
úgy tette, hogy a kritizáltak 

mégsem nehezteltek rá. Ezzel 
együtt szerették.
Három évtizedes izsáki mun-

kája során sokak egészsége 
felett őrködött lelkiismeretes 
odaadással. Sokunk köszönheti 
neki gyógyulását, egészségét. 
Gyakorta gondoljuk, hogy egy 
orvos nem is lehet beteg. Persze 
tudva, hogy ez csak egy naiv 
gondolat, hiszen az orvosok is 
pont úgy megbetegedhetnek, 
mint bárki más. Zsolt életében is 
jöttek a betegségek. Amelyekből 
örömünkre rendre felépült. És 
felépülve azonnal mások gyógyí-
tásába fogott. Mondta is, hogy ő 
a rendelőjéből fog kihalni. Most, 
szeptember 4-én, e nehezen elfo-
gadható tény megtörtént.
Szomorúan és döbbenten bú-

csúzunk. Hirtelen távozása csak 
erősíti fájó hiányát. 
Kedves Zsolt! Hiányozni fogsz. 

Gyógyító munkád, humorod, 
önzetlen segítséged, kritikáid 
is hiányozni fognak. Emlékedet 
barátsággal és szeretettel őriz-
zük. Nyugodj békében!

A betegek nevében Kocsis 
Zoltán búcsúzott.
Tisztelt Főorvos Úr!
Tisztelt dr. Rigó József Zsolt!
Elszorult szívvel állok most 

hamvaid előtt, mert lelkemben 
egymással birkózik a beteg és 
a barát mivoltom. Háziorvo-
som voltál, de a közel 40 éves 
barátságunk akkor kezdődött 
amikor friss diplomás orvosként 
az uzovicsi laktanyában – ahol 
Te egészségügyi tiszt én pedig 
polgári alkalmazott voltam 
– találkoztam Veled.
Ettől az időponttól ha megje-

lentem a rendelőben nem csak 
az aktuális diagnózisomról kap-
tam tájékoztatást, hanem szót 
váltottunk mindennapi életünk-
ről is és a testi kezelés mellett 
tartalmas lelki útmutatásokat 
is kaptam. Olyan orvos voltál, 
aki tudta, hogy az „ép test - ép 
lélek„ elvet a mindennapokban 
is alkalmazni kell, mert egységet 
képeznek. Több betegtársamtól 
is hallottam, hogy ők is része-
sültek ebben a gyógymódban 
és lehetőségeidhez képest se-
gítettél az egyéni problémák 
megoldásában is.
Tisztelt Főorvos Úr!
Kedves Barátom!
Még mindig nehéz elképzelni, 

hogy már nem vagy köztük, 
mivel úgy éreztem, hogy Te nem 
lehetsz beteg, rajtad nem fog a 
kór. Tudnod kell, hogy azt nem 
feledik el soha, akit szeretnek. 
Mi, az itt maradók tisztelünk 
és szeretünk Téged! Isten veled! 
Nyugodj békében. 
Dr. Rigó József Zsolt izsáki 

búcsúztató szentmiséjét Bajkó 
Zoltán plébános celebrálta. Örök 
nyugalomra szűk családi kör-
ben az ágasegyházi temetőben 
helyezték, ahol Podmaniczki 
Imre korábbi izsáki plébános 
búcsúztatta. Személyes hangú 
beszédében nemcsak lelkipász-
torként, hanem magánember-
ként és betegeként búcsúztatta 
Rigó doktort.

A pingpongos barátok nevében 
Bagócsi Károly címzetes főjegyző 
idézte meghatott hangú búcsúz-

tatójában az együtt megélt 
emlékeket, s köszönt el a közös 
jó baráttól.

Búcsúznak a pingpongos barátok

Az izsáki pingpongos baráti 
közösség egyik meghatározó sze-
mélyiségétől búcsúzik. Dr. Rigó 
József Zsolt három évtizeden át 
volt tagja a társaságnak. Sajátos 
humorával, oda-oda szurkáló 
megjegyzéseivel senkit sem kí-
mélt a társak közül. Gyakorta 
mondta nekik „Dobjátok fel már 
rendesen azt a labdát!”, - ami 
természetesen nem csupán a 
pingpong-labdának szólt, hanem 
átvitt értelemben, egy-egy prob-
léma kezelésének is. A csapat 
két címzetes főjegyzőjének, dr. 
Hauzmann Jánosnak és Bagócsi 
Károlynak „dobott” előszeretettel 
ilyen „labdákat”. Nem mulasztot-
ta el azt sem, hogy a csapattár-
sakat diagnosztizálja, persze azt 
is a megfelelő évődő, vagy éppen 
karcos stílusban. Kívülről néha 
túl kritikusnak mutatta magát, 
de belül valójában csupa szív em-
ber volt. Így jellemzik barátai. A 
szerdai pingpongos összejövetelek 
kihagyhatatlan alkalmak voltak 

számára, ahogyan a csapat többi 
tagja számára is. E találkozások 
immár nélküle zajlanak. Emlé-
ke viszont a társakkal marad 
mindaddig, amíg ez a baráti 
közösség él. A közös emlékek 
összekötő szálai, amelyeket a 
nagy pingpong csaták, a komoly 
és vidám beszélgetések, a vidéki 
mérkőzések, a közös vacsorák 
formáltak erőssé, soha el nem 
szakadnak.
A közös jó barát távozása utá-

ni első összejövetelükön erről 
beszéltek barátai. Szomorúan, 
de a vidám eseményeket sem fe-
ledve idézték a közös emlékeket. 
Tudják, barátjuk is így tenne. 
Ahogy fogalmaztak, páratlanok 
lettek, hiszen nyolc fős csapatuk 
hétre csökkent. A páros mér-
kőzéseken Kalmár Ferenccel 
játszott együtt Zsolt, de ahogy a 
barátok fogalmaztak a jövőben 
nem csupán ő lesz „páratlan”, 
valamennyien azok lesznek egy 
kicsit nélküle.                -tetézi-

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

DR. RIGó JóZSEF ZSOLT 
búcsúztatásán részt vettek, iránta érzett 

szeretetüket, tiszteletüket jelenlétükkel és 
virágaikkal kifejezték, elvesztése felett érzett 

fájdalmunkban velünk éreztek.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS



IZSÁKI Hírek  2017. szeptember 21.9. oldal

Önkormányzati hírek
Izsák város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete ez évi 11. ülését 2017. 
augusztus 29-én tartotta. Az ülés 
meghívója és az előterjesztések a 
szokásnak megfelelően elektronikus 
úton kerültek kiküldésre a testületi 
tagok részére. Sajnálatos módon a 
testületi ülésen derült ki - mivel ek-
kor jelezték-, hogy két képviselő nem 
kapta meg az összes anyagot. 
Ugyancsak sajnálatos dolog, hogy 

a Jogi - Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság 2017. augusztus 28-ára 
összehívott ülése határozatképtelen-
ség miatt elmaradt, így a pénzügyi 
tárgyú előterjesztések bizottsági 
véleményezése elmaradt. Ennek meg-
felelően Kutas Tibor bizottsági elnök 
kezdeményezte, hogy a „Tájékoztató 
a 2017. évi költségvetés végrehajtá-
sának I. félévi alakulásáról, a 2017. 
költségvetési rendelet módosítása” 
napirendet ne tárgyalja a Képviselő-
testület.
Az ülés megnyitása után Góhér 

Zoltán és Kutas Tibor képviselők kez-
deményezték, hogy az Innoterv Zrt-
vel kapcsolatos napirend nyilvános 
ülésen kerüljön megtárgyalásra. (Az 
ülés előtt adtam át a zárt és nyilvános 
ülés tartásával kapcsolatban kiadott, 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal által összeállított anyagot.) Mivel 
a napirend folyamatos tárgyalásának 
egyik írásban is rögzített – képviselői 
beadvány szerint – célja a felelősség 
megállapítása és vizsgálat lefoly-
tatása, így fenntartottam korábbi 
álláspontomat a zárt üléssel kapcso-
latban, amit a Képviselő-testület is 
támogatott.
A testület az ülés elején elfogadta a 

polgármester úr által előterjesztett 
„Jelentés a lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról„ előter-
jesztést, amely 12 határozattal kap-
csolatos intézkedésekről adott szá-
mot. Ezt az anyagot nem kapta meg 
Kutas Tibor képviselő úr. A testület a 
tett intézkedéseket jóváhagyta.
Egy új napirendi ponttal bővült az 

ülés napirendje, mivel döntést kellett 
hozni „ A helyi identitás és kohézió 
erősítése„ ( TOP-5.3.1-16) elnevezésű 
pályázat benyújtásáról.
Az első napirendi pont „Beszámoló 

az adóigazgatási munkáról, új telepü-
lési adó bevezetésének lehetőségei„ 
előterjesztés volt, amit munkatársa-
immal együtt készítettem el. Sajnos 
az első félévi adóbevételi terv telje-
sítése – különösen helyi iparűzési 
adó vonatkozásában- az utóbbi évek 
egyik legrosszabb százaléka. Sajnos 
néhány „nagyadós” nem tudta teljesí-
teni kötelezettségét. Új települési adó 
bevezetésére  - 2018. január 1-jétől 
– várhatóan nem kerül sor. Az azon-
ban elhangzott az ülésen, hogy a GDP 
országos növekedése településünkön 
nem érzékelhető, sőt az előzetes szá-
mítások szerint nálunk csökkenni fog 
a központi költségvetési támogatá-
soknál alapul vett „adóerő-képesség„ 
mértéke is. 
Ezért az a döntés született, hogy „A 

hátralékok beszedésével kapcsolatos 
munkát tovább kell folytatni és töre-
kedni kell arra, hogy az adóalanyok 
a kivetett adót a tárgyévben megfi-
zessék.” 
Éppen ezért tisztelettel kérem 

az Adóalanyokat, hogy legkésőbb 
október közepéig rendezzék adóbe-
fizetésüket, mert az adóhatóságnak 
kezdeményezni kell a végrehajtási in-
tézkedéseket. (gépjárműadó esetében 
– forgalomból történő kivonás, ipar-
űzési adó esetében – a működéshez 
szükséges engedélyek visszavonásá-
nak kezdeményezése, stb.) Mindezek 
miatt már most vegyék fel a kapcso-
latot munkatársaimmal.
A hulladékgazdálkodási szabályok 

módosulása, a társulási alanyok 
változása, illetve az ezzel kapcsolatos 
működési mechanizmus átalakulása 
miatt tárgyalta a Képviselő-testület 
a  „Társulási megállapodás a Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási ás 
Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás létrehozásáról„ szóló előter-
jesztést. A testület, a továbbiakban is 

fenntartotta a 67/2017.(06.26.) számú 
döntését és az időközben bekövet-
kezett módosításokat jóváhagyta. 
Felhatalmazta a polgármester urat, 
hogy a társulási megállapodást aláír-
ja. A terv szerint az új társulás 2017. 
szeptember 29-tól működik.
A harmadik napirendi pont a BÁCS-

VÍZ Zrt. – mint közműszolgáltató 
– által elkészített „Gördülő Fejlesztési 
Tervek 2018-2032.” napirend volt. 
Ennek elkészítését jogszabály írja 
elő. A lényege, hogy a víz- és szenny-
vízszolgáltatások után fizetett bérleti 
díj minden évben visszaforgatásra 
kerüljön a műtárgyak felújítására, 
karbantartására és szükség szerint 
beruházások végrehajtására. A ter-
veket a testület elfogadta.
A következő napirend a „Település-

képi arculati kézikönyv és a település-
képi rendelet készítésével kapcsolatos 
feladatok” című tájékoztató volt. 
Korábbi tájékoztatásunknak és a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően 
elkészült Izsák város arculati kézi-
könyve, mely közzétételre került a vá-
ros honlapján is (www.izsak.hu). Ezt 
az anyagot Góhér Zoltán képviselő 
nem kapta meg, amit az ülésen azon-
nal pótoltam egy nyomtatott példány 
átadásával. Az anyag lényege az volt, 
hogy a korábban elfogadott ütemterv 
végrehajtásáról adjon tájékoztatást és 
felhívja a figyelmet a lakossági (közös-
ségi) aktivitás szükségességére.
Tisztelettel kérem Izsák város La-

kosságát, hogy kísérje figyelemmel 
az önkormányzati rendelet megal-
kotásával kapcsolatos eseményeket, 
mivel annak az a célja, hogy az itt élők 
minőségi épített környezetben, saját 
elképzelései szerint megalkotott – de 
a jogszabályokkal koherens – szabá-
lyok szerint fejlesszék a települést. 
Mindenképpen lesz még szeptember 
hónapban lakossági fórum, amelyről 
időben tájékoztatást kapnak plakát, 
honlap, ITV hirdetés útján. 
Mivel nyert a piaccsarnok projekt és 

ennek megépítéséhez kapcsolódik egy 
közösségi parkoló kialakítása is, így 
szükséges volt a Bihari u. 4. szám alat-
ti ingatlan tulajdonjogi rendezése és 
ez csak közérdekű kisajátítási eljárás-
sal válik teljessé, mert 1/6-od tulajdoni 
rész esetében nem tudtuk felkutatni 
az egyik örökös tartózkodási helyét. 
A Képviselő-testület meghozta az 
eljárással kapcsolatos döntéseket, az 
eljáró hatóság a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal.
A hatodik napirendi pont a „LED 

közvilágítás korszerűsítése és üze-
meltetése„ című előterjesztés volt. A 
kiviteli tervek elkészültek, a beruhá-
zás értéke 83 millió forint, melyhez 
egy lízingfinanszírozás kapcsolódik, 
ahol a visszafizetési fedezetet a költ-
ségmegtakarítás és az állami központi 
támogatás jelenti. Itt azért nem szü-
letett döntés, mert felmerült, hogy 
a pénzügyi finanszírozáshoz igen 
magas kamatköltség kapcsolódik, így 
a döntés szeptember 19-ére várható. 
A téma fontosságát az adja, hogy több 
új lámpaigény is felmerült (Hold utca, 
Bartók Béla utca, Kinizsi köz, stb.), 
amit már csak az új rendszerben 
lehetne megvalósítani.
Izsák város Önkormányzata egy 

pályázatot nyújtott be, melyre 93,244 
köbméter puhafa támogatást nyert el, 
melynek nettó értéke 578.113 Ft. A 
támogatás célja a rászoruló lakosság 
részére szociális tűzifa biztosítása, 
mivel a város nem vehet részt abban 
a kormányzati pályázatban, amit csak 
5 ezer fő alatti települések részére 
írt ki. Az önkormányzatnak annyi 
kötelezettsége van, hogy a fát saját 
költségén szállítsa el Kiskunhalasról. 
Erről kellett nyilatkoznia a Képviselő-
testületnek.
Tudomásunkra jutott, hogy a Nem-

zeti Vagyonkezelő értékesíteni kíván-
ja a Városháza 81/400-ed részét, ami 
valójában a régi pártiroda területe. 
Itt nyilatkozni kellett a vásárlási 
szándékunkról, mivel nem lenne 
célszerű „idegen, vagy külső” tulajdo-
nos befogadása az épületbe. Végleges 
döntést a Képviselő-testület a vételár 

ismeretében fog hozni. A vételárat 
az eladó által felkért szakértő fogja 
megállapítani.
Kilencedik napirendi pont keretében 

a testület „A KNP telekvásárlási 
kérelme” előterjesztésről döntött. A 
Kiskunsági Nemzeti Park pályázatot 
nyert egy oktatási központ megépíté-
sére, amit a strand,  illetve a labdarú-
gó pálya mögötti, nádas művelési ágú 
– jelenleg használaton kívüli területen 
a 1615/21. hrsz-ú ingatlanon kíván 
megépíteni. A nemzeti park, vételi 
szándékot jelentett be az önkormány-
zati tulajdonban lévő területre és 
nettó 1.420.000 Ft. vételárat kínált 
a területért.
A napirend tárgyalásakor két kép-

viselő az eladás ellen foglalt állást, 
mivel szerintük fejlesztési terület 
nélkül marad a város, illetve azt 
javasolták, hogy más helyen épüljön 
meg a tervezett létesítmény. Érvként 
elhangzott részükről, hogy az objek-
tum használata esetén az Izsákiak 
Kolon- tavi használati lehetőségei 
további korlátozásra kerülnek. A 
testület az értékesítést támogatta.
Tizedik napirendi pontként a Képvi-

selő-testület döntött „A helyi identitás 
és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16) 
elnevezésű pályázat benyújtásáról. 
A pályázat lényege közösségi progra-
mok megvalósítása, fejlesztési tervek 
kidolgozása és az együttműködések 
erősítése. A gesztor Bócsa település 
lesz, a projektben Orgovány, Izsák, 
Fülöpszállás és Ágasegyháza telepü-
lések vesznek részt. A pályázathoz 
önerő nem kell.
Egyebek napirendbent Mondok 

József polgármester úr a következő 
bejelentésekkel élt:
- A Piéta szobrot felvették a Megyei 

Értéktárba,
- Két fővel bővül a kollégák száma: 

Rábaköziné Kovács Andrea szept. 15-
től, Németh Nikoletta pedig szeptem-
ber 1-jével kezdi meg munkáját,
- A legközelebbi testületi ülés szept-

ember 19.-én lesz,
- Az új iskola avatására szeptember 

4.-én 17 órakor kerül sor.
Az ülés következő részében szóban 

ismertettem a Képviselő-testület 
2017. év első felében zárt ülésen 
hozott határozatait. Ezt a város hon-
lapján korábban már közzétettük, de 
az ülés elején kiosztott anyag szerint 
ezt szóban is meg kell tenni.
A nyílt ülés zárása előtt a testület 

egy újabb szavazással megerősítette, 
hogy  „Az Innoterv Zrt. felé keletke-
zett fizetési kötelezettség körülmé-
nyeinek vizsgálata” napirendet zárt 
ülésen kívánja megtárgyalni.
Az előterjesztés lényege, hogy a 

2017. június 27-i ülésen tárgyalt 
jegyzői jelentésemhez Kutas Tibor 
bizottsági elnök úr írásos észrevétel 
(hozzászólás) csatolását kérte, mely-
ben kérdéseket fogalmazott meg, 
illetve véleményt mondott az általam 
leírtakról. A testület akkor arra kért 
fel, hogy a kérdéseket válaszoljam 
meg és az elkészített anyagot terjes-
szem újra a testület elé.
A feladatot végrehajtottam, de ki-

nyilvánítottam, hogy a továbbiakban 
az ügyben nem kívánok részt venni, 
mivel az illetékes Jogi – Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottságnak van 
arra felhatalmazása és kötelessége.
 Ha a bizottságnak érdemi javaslata 

van, akkor azt terjessze a Képviselő-
testület elé. 
Álláspontom szerint eddig sem kellett 

volna ebben az ügyben eljárnom, így 
nem kaptam volna meg azt a minő-
sítést, hogy én csak az időt húzom. A 
Képviselő-testület az alábbi döntést 
hozta: „Izsák Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 72/2017.(06.27.) 
számú határozat végrehajtásával kap-
csolatos jegyzői előterjesztést elfogad-
ja. Határidő: azonnal. Felelős:  Bagócsi 
Károly címzetes főjegyző.”  Már csak 
zárójelben kívánom megjegyezni, hogy 
az ügyben jelenleg is hatósági vizsgá-
lat folyik és annak lezárásáig érdemi 
döntést meghozni nem lehet.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Tisztelt Izsákiak!

Az új iskola épületében a tanulók biztonsága és a beépített 
értékek megóvása érdekében portaszolgálat működik. 
A hivatalos ügyintézés a titkárságon folyamatos. 
Minden kedves érdeklődő látogatót szívesen látunk nyílt 

napunkon 2017. szeptember 30-án 15-18 óráig, vagy előzetes 
bejelentkezés alapján egyéb időpontban is.

Tanulóink, nevelőtársaim és 
az intézmény összes dolgozója 
nevében szeretném megköszön-
ni azt a széleskörű társadalmi 
összefogást, amellyel elősegítet-
ték az új iskola épületébe való 
beköltözésünket!
Felhívásunkra és a Szülői 

Munkaközösség mozgósítására 
szülők, nagyszülők, tanulók, 
önkormányzati dolgozók tu-
catjai jelentek meg szeptember 
ötödikén kora reggel a sport-
csarnok, a Gorkij utcai kisiskola 
és a felsővárosi régi óvoda épü-
lete előtt, hogy segítségünkre 
legyenek az intézmény két 
évvel ezelőtt elraktározott 
holmijainak átköltöztetésében. 
Többen jöttek kisteherautóval, 
traktorral, utánfutóval, hogy 
átszállítsák új helyére a több, 
mint ezer dobozból álló felsze-
relésünket. 
Több száz kéz kemény mun-

kája nyomán és szülő-pedagó-
gus-gyermek példás összefo-
gása révén a súlyos dobozok és 
egyéb holmik néhány óra alatt 

a helyükre kerültek, hogy a 
hét többi napján ugyanilyen 
összefogással a szorgos kezek 
kicsomagolják őket és otthonos-
sá tegyék a tantermeket.
A munkából részt vállaló ta-

nulókat igazgatói dicsérettel 
jutalmazni tudom, azonban 
Önöknek kedves felnőtt Segí-
tők, csupán egy kollektív kö-
szönetet mondhatok önzetlen 
munkájukért! 
Köszönettel:

Gera Árpád Zoltánné
  intézményvezető
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Arany Mikrofon
Nemrégiben egy budapesti eseményen 

szép elismerésben részesült Grijnovitz 
Anikó izsáki énekesnő. A meglepe-
tésekkel teli alakalomról így mesélt 
lapunknak: „Szeptember 2.-án Buda-
pesten, a Foci Söröző étterembe voltam 
hivatalos Tolnai András nótakirály 3. 
koronázására. Az a megtiszteltetés ért, 
hogy engem kértek fel a koronázás utáni 
ünnepi énekre. Melyet nagy örömmel 
vállaltam. Semmit sem sejtve mentem 
az ünnepi estre, amikor nagy meglepetés 
ért. Orsós György rendezvényszervező, 
az étterem tulajdonosa, Arany Mikrofon 
díjjal jutalmazta az énekesi pályán eddig 
elért sikereimet, munkásságomat. Az 
is életem egyik legszebb, legmeghatá-
rozóbb pillanata volt, amikor Tolnai 
András megkért üljek le vele szemben 
és csak nekem énekelte a New York 
című dalt. Aki ismeri a dal mondanivalóját, az megérti mit is éreztem! 
Könnyeimmel küszködöm a mai napig, ha e megható eseményre gondolok. 
Köszönöm Orsós Györgynek, Oláh Katalinnak és a közönségnek a jutalmat 
s a szeretetet! Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, 
hogy annak értéke is van!” 

Szeptember 27. szerda
19:00: Megyei Krónika
19:30: Iskolaavató

Szeptember 28. csütörtök
19:00: Megyei Krónika (ism.)
19:30: Iskolaavató 
(ism.)

Október 4. szerda
19:00: Sárfehér Napok 2017. 
1. rész

Október 5. csütörtök
19:00: Sárfehér Napok 2017. 
1. rész (ism.)

Október 11. szerda
19:00: Sárfehér Napok 2017. 
2. rész

Október 12. csütörtök
19:00: Megyei Krónika
19:30: Sárfehér Napok 2017. 
2. rész (ism.)

Termény-
kiállítás

Kérjük a termelőket járul-
janak hozzá egy-egy láda 
gyümölccsel, szőlővel a 
Sárfehér Napok termény-
kiállításához. Mutassák be 
városi ünnepünkön milyen 
szép szőlőt gyümölcsöt, 
s egyéb terményeket ter-
mesztettek idén. Szándéku-
kat a 375-900-as telefonszá-
mon, illetve személyesen 
a városházán, s lapunk 
szerkesztőségében (a volt 
okmányirodai helyiségben) 
jelenthetik be.


