
2018. február 16. Ára: 200 FtXXVIII. évfolyam 2. szám

Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban

2018. január 20-án, telt házas bemutató-
val és táncházzal zárta a félévet az izsáki 
Sárfehér Néptánc Egyesület a Művelődési 
Házban.
Az egyesület mind a hat korcsoportja, és 

csaknem összes táncosa (több mint 100 fő) 
bemutatta tudását, melyet tíz fergeteges 

előadás keretében csodált meg a hálás 
közönség. A színpadon moldvai, szatmári, 
galga-menti, kalotaszegi, somogyi és dél-
alföldi, valamint magyar palatkai táncok 
elevenedtek meg Drozdovszky Dóra és 

Bőtös Barnabás felkészítésének köszön-
hetően. A jövő évben 20 éves egyesület 
ünnepi koreográfiájának egyes részleteit 
is tartalmazta az előadás. A bemutatót kö-

vető táncházban még éjfél után is ropták 
a táncolni vágyó érdeklődők.

Az eseményen a talpalávalót a Suttyom-
ba Zenekar húzta, valamint szerteágazó 
felhozatallal, vendégelőadóként vett részt 
az Ágasegyházi Boróka Népdalkör és Cite-
razenekar, akiket az elkövetkezendő ese-

ményeinkre is szeretettel várunk vissza. 
A büfében a Vino étterem munkatársai 
egész este mérték a „csapra vert hordó” 
éltető tartalmát.
Mindenkinek köszönjük, aki önzetlen 

munkájával, illetve részvételével emelte 
az est hangulatát.     SNE Vezetősége

Félévet zárt a Sárfehér 
Néptánc Egyesület                

Izsáki Színházi Esték 2018

Karitászbál huszadszor

Buszon érkezett 
Arany János emlékezete

Huszadik alkalommal 
rendezett jótékonysági 
bált a Katolikus Karitász 
izsáki csoportja január 27-
én a Vino étterem pincéjé-
ben. A már hagyománnyá 
vált bál teljes bevételét a 
rászorulók segélyezésére 
használják fel.
A vendégeket szépen 

megterített asztal és sok-
sok tombolanyeremény 
várta. Az est első részében 
Gellér Aliz citera kísére-

te mellett Perjés Etelka 
énekével, Mezei Kristóf 
és Perjés Bendegúz kaba-
réjelenettel szórakoztatta 
a bálozókat. Bajkó Zoltán 
plébános Teréz anya gon-
dolatával köszöntötte a 
megjelenteket, miszerint 
nem az a fontos, hogy 
mennyit adunk, hanem 
az, hogy mekkora szer-
tettel tesszük. A huszadik 
Karitász Bál megrende-
zése azt is jelenti, hogy a 

városban lakók elkötele-
zettek a rászorulók meg-
segítésében. Megköszönte 
mindazok munkáját, akik 
támogatásukkal lehetővé 
tették a bál megrende-
zését. 
A vacsorát követően a 

hittanos fiatalok lelkes 
csoportja egy skót táncbe-
mutatóval alapozta meg a 
hangulatot. Az est további 
részében a Retro Duo 
(Majoros Ferás Ferenc és 
Gerencséri Tida Tibor) 
húzta a talpalávalót. A 
tombolasorsolás után még 
sokáig tartott a bál…
A Karitász csoport kö-

szönetét fejezi ki a tom-
bolanyeremények felaján-
lóinak és mindazoknak, 
akik részvételükkel támo-
gatták a bál sikeres meg-
rendezését. Isten áldása 
kísérje életük minden 
napját!                      -fg-

A Petőfi Irodalmi Múze-
um, Arany János szüle-
tésének tavaly ünnepelt 
200. évfordulója alkal-
mából „Arany 200 busz” 
elnevezéssel vándorkiál-
lítást állított össze, amely 
február 12-én Izsákra ér-
kezett. Mint a busszal ér-
kezett múzeumi munka-
társak elmondták, noha 
az évforduló tavaly volt, 
a vándorkiállítás iránt 
olyan nagy az érdeklő-
dés, hogy úgy döntöttek, 
az idén őszig még járják 
vele az országot és a 
szomszédos országok 
magyarlakta területeit. 
Eddig közel százötven 
helyen fordultak meg. Az 
itthoni állomások mellett 
jártak Horvátországban, 
Erdélyben, Felvidéken. 
Mindenütt osztatlan si-
kert aratott nagy költőn-
ket bemutató, közelebb 

hozó tárlatuk. Ennek 
főleg az az oka, hogy az 
egyedi látványvilágú, 
ötletes fainstallációkat 
alkalmazó kiállítás, ver-
sek, képek, különféle do-
kumentumok és relikvi-
amásolatok segítségével 
mutatja be Arany János 
életművét, kapcsolatait, 
költészetének máig ható 
jelentőségét. A buszba 
manuális játékokat és 
digitális eszközöket is 

beépítettek, melyek nem 
csupán szórakoztató él-
ményt nyújtanak, de mé-
lyebb tudást is közvetíte-
nek. Például a faképek 
megérintésével az azok 
melletti képernyőkön 
sok ismeretet találhattak 
az érdeklődők. Délelőtt 
az iskolások, délután a 
szélesebb közönség is 
meglátogathatta a ván-
dorkiállítást.

-te-

A kecskeméti Pótszék 
Társulat február 3-án, 
mutatta be Izsákon Neil 
Simon: Pletykák című 
krimi-komédiáját. Neil 
Simon amerikai dráma-
író és forgatókönyvíró 
kitűnő darabját Szöllősy 
Judit a társulatra szabva 
alkalmazta színpadra. 
Mezei Gábor belsőépí-
tész díszletei és Tolnai 
Ottó rendezése szinte 
részesévé teszi a nézőt a 
történetnek.
Maga a cselekmény a 

gazdag és elkényeztetett 
sznob emberek reakci-
óit mutatja be egy vá-
ratlan, különös helyzet 
kapcsán. Inkább fanyar, 
mint vidám humorral 
úgy mutatja be az embe-
ri gyarlóság játszmáit, 
hogy attól a néző szinte 
ráismer saját hibáira. A 

Neil Simoni abszurditás 
fura karaktereit kitűnő-
en, kimagasló színészi 
játékkal formázzák meg 
a társulat tagjai. A nézők 
részéről, az egyes jelene-
teket kísérő nevetés és 
feltörő önkéntelen taps 
jelezte, parádés előadást 
láttak: amatőr színját-
szók – profi előadását.
Nyitrai Brigitta, a tár-

sulat vezetője elmondta, 

hogy a Pletykákat, szí-
vesen mutatják be más 
helyszíneken is, és igazi 
állandó társulatként ké-
szülnek minden egyes 
előadásra. Gratulálunk 
és köszönjük a valódi 
színházi élményt!
Az Izsáki Színházi Es-

ték, 2018. február 24-én, 
a Tabdi Amatőr Színját-
szók előadásával folyta-
tódik.                         -fg-
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 Nő az esély – 
Szívvel születő házias ízek

A FEM3 műsorán az Izsáki Házitészta Kft

A TV2 Csoporthoz tartozó 
FEM3 Televízió Fejlesztéspo-
litikai Magazinjának műsorá-
ban mutatták be nemrégiben 
az Izsáki Házitészta Kft-t és 

alapítóját Juhász Sándornét. A 
háromperces anyagban láthat-
ták a nézők az üzemet, uniós 
fejlesztéseiket és Ilonát is, 
aki a családi és a munkahelyi 

összefogásról, megbecsülésről, 
a vállalt munka, valamint a 
munkatársak iránti tiszte-
letről, mint sikerük egyik fő 
zálogáról szólt a műsorban.

Dramatizált könyvbemutató
Mint arról korábban már 

beszámoltunk, Lezsák Sándor 
tavalyi Könyvhétre megjelent  
„Atilla fia, Csaba királyfi” 
című romantikus népszín-
művének térségi bemutatója 
Orgoványon volt. A könyv-
bemutató keretében az or-
goványi színjátszócsoport, a 
helyi általános iskola tanulói, 
tanárai, valamint az orgová-
nyi íjászok közreműködésével 
színre vitték a dráma néhány 
jelenetét. A szereplők között 
- dr. Sőreghyné Muladi Ildikó, 
Drozdovszky Dóra és Bötös 
Barna személyében - izsáki 
közreműködők is színpadra 
léptek a nagy sikerű bemu-
tatón.

2018 természeti értékei

A „KOLON KÁVÉZÓ – Ter-
mészettudományi előadások”, 
a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság (KNPI) és a Fu-
tóhomok Természetvédelmi 
Egyesület (FTE) közös szerve-
zésében zajló előadás-sorozat 
keretében, február 9-én a 
2018-as év természeti értéke-
iről tartott tájékoztatót Mor-
vai Edina természetvédelmi 
mérnök, a Vino Pinceklubban 
megrendezett előadáson. 
Hazánk természeti értékei 

közül néhány, egy évre ref-
lektorfénybe kerül, és egy-
egy rendszertani csoporton 
belül ők viselhetik az „Év 
faja” címet. A sok évtizedes 
hagyományra visszatekintő 
programban, természetvéde-
lemmel foglalkozó szakmai 
szervezetek választják ki 
(időnként a társadalmat is 
bevonva, internetes szava-
zások által) azokat a fajokat, 
melyeknek a bemutatása idén 
nagyobb hangsúlyt fog kapni. 
A program célja, jobban meg-

ismertetni az emberekkel a ki-
választott fajokat, ráirányítva 
a figyelmet a természet szép-
ségeire, a biológiai sokféle-
ségre, és a természetvédelem 
fontosságára.
A 2018-es év, madara – Ván-

dorsólyom, rovara – Óriás 
szitakötő, vadvirága – Kornis-
tárnics, emlőse – Földikutya, 
hüllője – Elevenszülő gyík, 
hala – Balin, fája – Virágos 
kőris, gombája – Süngomba, 
gyógynövénye – Levendula, 
továbbá az év ősmaradványa 
– Balatonitesz-Ammonitesz, 
ásványa – Fluorit, nyersanya-
ga – Alginit.
Az előadáson részletesen be-

mutatásra kerültek az egyes 
fajok, kiemelve a legfőbb 
tulajdonságaikat. A Kolon-
tavi őrkerületben ezek közül 
megtalálható a Kornistárnics, 
az Óriás szitakötő, és az Ele-
venszülő gyík. A Levendulával 
szinte mindenhol találkozha-
tunk. 

-fg-

XX. Jubileumi Karitász bál Izsákon
Az idei évben tartottuk a hu-

szadik Karitász bált Izsákon 
a már jól megszokott helyen, 
a Vino étterem pincéjében. 
A rövidital, kiadós vacsora, 
a vidám műsör, a nyitótánc 
és a jó hangulat most sem 
hiányzott. A jubileumi év 
alkalmából minden vendég 
kapott egy-egy szívhez szó-
ló idézetet ajándékba. Sok 
tombolaajándék gyűlt össze, 
ami ösztönözte a vendégeket 
a tombolajegyek megvéte-
lére. Az idei évben az izsáki 
Majoros zenekar húzta a 
talpalávalót. A tombola és 
pártolójegyek vásárlásával 
sokan hozzájárultak a bál 
bevételének növeléséhez, 
amiből sokak segítségére tu-
dunk lenni. A támogatottak 
nevében a Karitász csoport 
megköszöni az ajándékokat 
minden adományozónak. 

Isten áldása kísérje életük 
minden napját! 
Köszönjük Prikkel László-

nak, a Vino étterem tulaj-
donosának a helyet, és az 
ott dolgozóknak a figyelmes 
kiszolgálást! 
Támogatóink a teljesség igé-

nye nélkül felsorolva: Jóindu-
lat Kft., Alföldi Garabonciás 
Kft., Kovács András Kertigép 
Szaküzlet, Szabadszállási 
István Virág Üzlet, Kovács 
Butik, Csomor Sándorné, 
Libra-Med Bt., Wolf ABC 
Kovács Tamás, Varga István 
Autókozmetika, Izsáki Házi-
tészta Kft. Juhász Sándorné, 
Tulipán Café, Szilvási Imre 
Zöldségbolt, Hopeberry World 
Kft., Fodor Gyöngyi, Nagy-
traktor Kft., Watt-Volt Vill 
Bolt, Gerencsér Gyula Zöldne-
felejcs Presszó, Prim-S 2004 
Kft., Nagyné Fekete Melinda 

SUFNI, ILDI ABC Lantos 
István, Újszásziné Kamasz 
Mónika Ruhajavító, Gera Ár-
pád vállalkozó, Gyallai Éva, 
Márki Nóra, Vincze János, 
Izsák Károlyné, Király Ist-
vánné, Garai Gergő, Bognár 
Gábor, Szabó Gergő, Izsák 
Istvánné, Szalai Katalin, Szal-
ma József, Bencze Sándorné, 
Bránya György, Danyi Csaba, 
Deák Ilona, Hajma Gyula, 
Mankovics Mihály, Gajdácsi 
Istvánné, Törteli Dánielné, 
Ritter Anikó, Terecskei Zsolt, 
Bartuszekné Varga Mária, 
Papp Lukács, Bíró Szilvia, 
Máté Jánosné, Petrovics Rita, 
Hajma Favágó Kft., Páll Éva, 
Vargáné Pál Klára, Nagy Gyu-
láné, Kanizsai Ágnes, Járvás 
Sándorné, Sztana István, 
Juhász Ferencné. 

Karitász Csoport
Nagy Ferencné Etelka

színházi plakát
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…természetesnek vehetjük, hogy mindenkinek van 
valamiféle elképzelése, véleménye mindarról, ami 
szűkebb és tágabb környezetében zajlik. Jó esetben 
úgy gondolja, maga is felelős azok alakulásáért, s ezen 

véleményének akár hangot is ad. 
Gondolom, az is természetesnek vehető, hogy különböző, vagy éppen 

azonos dolgokról, eltérő vélemények formálódnak, s nyomukban viták 
támadnak. Az viszont nagyon nem természetes, ha a vitázó felek vala-
melyike elvitatja a másik jogát véleményének kimondásához.
Gondolom, többen hallottak, olvastak a hódmezővásárhelyi plébános 

esetéről, aki az ottani időközi polgármester választáson nem titkolta, kit 
tart támogatásra méltónak, melyikük esetében várható, hogy a keresztény 
értékrendet képviseli majd munkája során. A magukat előszeretettel de-
mokratának valló körök országos sajtó-ribilliót rendeztek ebből. Dühödt 
vagdalózásukban kicsit sem zavarta őket, hogy ugyanazért rontanak a 
plébánosra, amit ők tesznek, vagyis a maguk elvei (esetükben helyesebb 
az érdekei kifejezés) szerint szólalnak meg. Csak míg a plébános szelíd 
szóval a hívei között tette ezt, támadói országot-világot teleüvöltve estek 
neki. Állításuk szerint ők a „liberális demokraták”, s mivel ezt állítják 
magukról, „hitük szerint” ez így is van. Függetlenül attól, hogy minden 
lépésük e jobb sorsra érdemes eszme megcsúfolása. Az is figyelemre méltó, 
hogy ha nekik tetsző véleményt hallanak egyházi személyektől, akkor 
eszükbe nem jut, megkérdőjelezni, hogy miért is politizálnak „ezek”. 
Szellemi fölényben lévőknek képzelik magukat, pedig nagyon is egyszerű 
az ő gondolkodásuk, tönkretenni bárkit és bármit, akik nem olyanok, és 
nem azokban a célokban hisznek, mint ők. 
Gondolom, sokan értik, hogy a plébános helyére bárki mást is behe-

lyettesíthetnénk, azzal együtt, hogy az említett konkrét eset is fontos, 
hiszen egy nagyon káros szemlélet illusztrációja. Nevezetesen, vannak, 
akik kizárólagos joguknak tartják, hogy minden területen megmondják 
a „tutit”. Ha bárki ellenkezni mer velük, pláne a magyarság érdekeit em-
lítve, az magyarkodó vidéki bunkó. Budapesten mostanában felbukkant 
egy „trendi” szatyorfelirat, miszerint: NEM LÁTSZOL VIDÉKINEK. 
TÖK NORMÁLIS VAGY! Ugye, milyen kedves? Van más is. Mécs János 
Momentumos aktivista: „Vidékiek istenkém, hogy rühellem a vidékieket, 
pedig nem kellene szegényeket, mert liberális vagyok meg minden, szóval 
melegek, cigányok, hajléktalanok, meg egyébként mindenki okés, na de a 
vidékieket nem tudom megszokni.” Spíró György: „Jönnek a dúlt-keblü 
mélymagyarok megint, füzfapoéták, füzfarajongók, jönnek a szarból, 
csönd van. Senki se pisszen.” Esterházy Péter: A csokorba kötött magyart 
szétbontjuk, és éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert 
azokat törjük, vagy kalapáccsal zúzzuk.
Gondolom, eme „figyelemre méltó” megnyilatkozásaikkal nekünk kíván-

tak tükröt állítani, de valójában csak egy átlátszó üveg van a kezükben, 
amelyen keresztül nem magunkat, hanem az ő torz lelküket látjuk...

Egyházközségi farsang 
gyerekeknek

Az elmúlt hetekben, két alka-
lommal is gyerekeknek szervezett 
farsang volt a katolikus Plébánia 
Közösségi Házában. Február 3-án 
szombaton a ministránsoknak volt 
program 9- 14 óráig. Társasjátékok 
vidám együttlét és finom ebéd várta 
őket. Utóbbit a plébános készítette 
ifjú munkatársainak.
Február 10-én délután pedig a 

hittanosoknak volt farsangi össze-
jövetel. A jelentős számú (több mint 
50) gyerek vidám és hangulatos 
délutánt töltött együtt. Többen jel-
mezben jelentek meg akiket külön 
köszöntöttek és ajándékédességet 

kaptak. A kellemes délutánon vi-
dám tánccal, jelmezkészítéssel és 
jó kedvű közösségi, valamint társas-
játékokkal múlatták az időt. Öröm 
volt hallani a jó kedvű gyerekzsivajt, 
amely  még emlékezetesebbé tette 
a napot. Szülök és hozzátartozok 
is részt vettek a programokban, 
ahonnan este végül alig bírták 
kiimádkozni csemetéiket...
A szervezésben és a program 

lebonyolításában mindkét rendez-
vényen részt vett Bajkó Zoltán 
plébános és Mezei István hitok-
tató, valamint szülők, a családos 
csoportból.

Irodalmi Kávéház 2018

Árvai Istvánné Bukovszki LiliJuhász Csenge Juhász Lajos

Péter Debora K. Szabó BenedekMagyar GyulánéVlaszkáné

Lévai Bernadett Kapás ZoltánnéMezei Kristóf Tóth Klára

Balogh PálnéDr. Bozóky ImrénéVarga István Szokolay Zoltán

A tavalyi sikeres debütálás 
után, idén ismét irodalmi 
estre várták a szervezők az 
irodalombarátokat. Azokat, 
akik szívesen elmondták 
kedves versüket, s azokat is, 
akik szívesen meghallgatták 
azokat. Több mint hetve-
nen töltöttek együtt közel 
két órát. Közülük húszan 
szerepeltek a programban. 
Az alábbi, Faragó Gábor 
fotóiból összeállított, „arc-
képcsarnokkal” idézzük és 
örökítjük meg a szép este 
emlékét.
Köszöntőt Tetézi Lajos 

mondott, idézve a sikeres 

Ungor Anett, Szabó Zsanett

Perjés Kenéz, Perjés Bendegúz

tavalyi indulást, s méltatva 
a Magyar Kultúra Napját, 
mely idén is apropóját adta 
az estnek. 
K. Szabó Benedek izsáki 

származású, aranykoszorús 
versmondó előadásában fel-
állva hallgatták meg a részt-
vevők a teljes Himnuszt, 
melynek 1823. január 22-ei 
befejezéséhez kapcsolódik a 
Magyar Kutúra Napja.
Az est végén dr. Bozóky Im-

réné ötletgazda, az elhang-
zottakat méltatva, emlék-
lapok átadásával köszönte 
meg a szervezők nevében, a 
közreműködők szereplését.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
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Gondolatok 
Hamvazószerdán

Böjt jön a farsangi bálok után,
zene, s pár lépés tánc volt csupán.
Bár, farsangi mámorral vagy telve,
Lélekmagad! Állj, s hallgass a csendre.
Hatások, formák, zsíros örömök
rezgés hat át, a volt romjai között.
Keresgélsz még, visszajáró szépet,
A csendnek hangjait, még, nem érted.
 Csak tered van, vágyad, s örömed,
 a csend hangjait sem ismered!
 A csend mélységét, mely, az a közeg,
 hol, örömed, és békéd megleled.
Arc merül fel mondhatatlan messze,
 mintha, mintha most, előtted lenne,
 kötődsz hozzá, erősen sóvárogsz,
 hangoltságod dönti el hatásod.
 
 Kint reked az e-világi lárma,
 arcodra néz, mintha, szólni vágyna.
 Te szólítod meg, halál csendesen:
 „Várom válaszod: Ki vagy Te nekem?
 Hangja, a mélyből, rajtam áthatol,
 Csak én értem, ahogyan, válaszol:
 „Vagyok éltető erőd, és lételem
 Gyere közel, és, beszélgess velem!
Vagyok Fény! Tenyér simogatása,
Szeretni jöttem, ide, a világba,
Szeretni jöttem, most is itt lakom,
föld minden sejtjén, s minden csillagon
Szeretni, most is keblemre hívlak,
figyelj reám, mert, szeretni tanítlak!
Keresztutam volt, fájdalmas, és véres,
tanuld meg útját, a szenvedésnek!

Időfolyamba mennyi vércsepp hullt?
Mennyi vér kell, ahhoz, hogy megtanuld,
hogy, nincs más út, mely felfelé vezet,
csak, mint az enyém, olyan szeretet!
Ha majd, vállad véres lesz, s sebes,
akkor érted meg szenvedésemet.
Nincs más igazság, s nem is volt soha:
hogy: Felfelé visz minden Golgota!

 Magyar Gyuláné
 2018. febr. 12.

  v a l l á s

Nagyböjti útravaló-Jézussal együtt a 40 nap során
A böjti időszak alkalmat kí-

nál számunkra, hogy azokról 
az erényekről elmélkedjünk, 
amelyek az evangéliumban 
találhatók, és amelyek az éle-
tünket formálják. Az egyházi 
évnek ez az időszaka a vallási 
hagyományoknak megfelelő-
en az imádság, a bűnbánat és 
az irgalmasság cselekedetei-
nek az ideje. Elkísérjük Jézus 
Krisztust Jeruzsálembe, Őt, 
aki szeret minket, és megbí-
zik bennünk. Ezért arra hív 
minket, hogy egészen közelről 
kövessük Őt a keresztútján. 
Eközben mindig a szemünk 
előtt van a feltámadása. A mi 
életünk egy állandó keresztút; 
Krisztussal haladunk állo-
másról állomásra. A szeretet 
ereje hajt minket előre. 
Az irgalmasság forrása az Is-

ten. Mert az Atya megszánta 
a nyomorúságunkat, és a Fiát 
elküldte. „Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta oda, hogy aki 
hisz benne, az el ne vesszen, 
hanem örökké éljen.” (Jn 
3,16) És Jézus Krisztus a földi 
élete során az irgalmasság 
megtestesítője volt.
Megbocsájtott a bűnösöknek, 

betegeket gyógyított, az éhe-
zőknek enni adott, és meghalt 
értünk a kereszten és feltáma-
dott. „Ilyen módon - Krisztus-
ban és Krisztus által - Isten 
különlegesen láthatóvá válik 
könyörületében” „ (II.János 
Pál, Dives in misericordia, 
2). „Mert Isten szeretete”, így 
mondja Szent Pál, „kiáradt 
szívünkbe a nekünk ajándé-
kozott Szentlélek által.” (. 
Róm 5,5). Tehát a Szentlélek 
teszi érezhetővé részünkre az 
irgalmasságot. 
Életünk Isten irgalmasságá-

nak ajándéka. Dicsőíthetjük 
Őt, és megköszönhetjük neki, 
mert szeretetből teremtett 
minket, és kezünket fog-
va szeretettel vezet minket. 
II. János Pál számtalanszor 
emlékeztetett minket arra, 
hogy a szeretet erősebb, mint 
a félelem. A bűnöknek és a 
gonosznak határt szab Isten 
irgalmassága. 
Az irgalmasság tanújának 

lenni azt jelenti, hogy az 
irgalmas Istent saját tapasz-
talatunkból ismerjük, azt az 
Istent, aki türelmes és jóindu-
latban gazdag. Sokat segíthet, 
ha az irgalmasságról szóló 
példabeszédeket Lukács evan-
géliumából kézbe vesszük, és 
Isten rejtett arcát felfedezzük 
bennük. (Lk 15).
Ez az Isten a szerető Atya: 

megkeresi az elveszett bá-
rányt, várja a fiát.
Isten velünk mindegyikünk-

kel is így viselkedik. Végtelen 

szeretettel szemlél minket. 
Gondosan vigyáz ránk. Tü-
relmesen követ minket. És 
amikor butaságot csinálunk, 
akkor elénk siet, hogy válla-
ira boruljunk, és hogy ismét 
biztonságban hazavezessen 
minket. 
Galateaiaknak azt hirdeti: 

„Fiának hitében élek, aki 
szeretett engem és feláldozta 
magát értem.” (Gal. 2,20b); 
az efezusiaknak az „irgalmas-
ságban gazdag” Istenről ír (Ef 
2,4). Istennek ez az irgalmas 
pillantása az, ami úgy láttatja 
velünk embertársainkat, mint 
ahogy Krisztus látja őket. 
A keresztény megtanulja 
embertársait Jézus szemével 
látni. 
Ezért írja XVI. Benedek 

pápa: „Az ő barátja az én 
barátom. A külsőn keresztül 
tekintek a belsőbe a szeretet 
gesztusára várva - az oda-
fordulásra [...] Krisztussal 
nézek, és többet adhatok 
másoknak, mint a kívülről 
szükségesnek tűnő dolgokat: 
a szeretet pillantását, mert 
erre van szüksége [...] Csak az 
én készségem arra, hogy em-
bertársamhoz forduljak, hogy 
szeretetet nyújtsak neki, tesz 
engem is érzékennyé Isten 
felé. Csak az embertársaim 
szolgálata nyitja fel szememet 
arra, hogy meglássam, hogy 
Isten mit tesz értem, és hogy 
szeret engem.” (Deus caritas 
est, Nr.18).
Arra vagyunk hivatottak, 

hogy gyakoroljuk az irgalmas-
ságot. Kalkuttai Teréz anya 
gyönyörű imát alkotott erről 
a küldetésről. A legjobb módja 
annak, hogy a saját keresz-
tünket elfelejtsük az, hogy 
segítsünk mások keresztjét 
hordozni - ahogyan ezt a Ci-
renei Simon tette. 
„Uram, ha éhes vagyok, küldj 

nekem valakit, aki éhezik.
Uram, ha szomjas vagyok, 

küldj nekem valakit, akinek 
vízre van szüksége.
Ha fázom, küldj valakit, aki-

nek melegre van szüksége.
Ha szenvedek, küldj nekem 

valakit, akinek vigaszra van 
szüksége.
Ha nagyon súlyosnak ér-

zem a keresztemet, engedd 
valaki másnak a keresztjét 
hordozni.
Ha szegény vagyok, adj mel-

lém egy nélkülözőt.
Ha sietek, küldj valakit, aki 

az időmet igénybe veszi.
Ha megaláznak, adj alkalmat 

arra, hogy dicsérjek valakit.
Ha bátortalan vagyok, küldj 

valakit, akit bátoríthatok.
Ha mások megértését óhaj-

tom, küldj nekem valakit, aki 
az én megértésemre vágyik.

Ha gondoskodásra vágyom, 
küldj valakit, akiről én gon-
doskodhatok.
Ha csak magamra gondolok, 

tereld a figyelmemet valaki 
más felé.
Tégy minket méltóvá arra 

Uram, hogy szolgálhassuk az 
embertársainkat.
Ne csak a napi kenyeret add 

meg nekik a mi kezünkön 
keresztül, hanem irgalmas 
szeretetünket is, ami a te 
szereteted képmása.” 
Embertársaink szolgálata 

nem elvont, hanem nagyon is 
konkrét. emberi és keresztény 
cselekedet. Maga Krisztus 
tanít minket az utolsó ítélet 
leírásával: „Bizony mondom 
nektek, amit e legkisebb test-
véreim közül eggyel is tet-
tetek, velem tettétek.” (Mt 
25,40
Mindnyájunknak szenvednie 

kell a mindennapi életben 
az embertársaink hibáitól. 
Rajtunk áll, hogy ezeket türe-
lemmel viseljük-e el, és hogy 
ezek megszentelnek-e minket, 
vagy dühösek leszünk, vagy 
egyszerűen rezignáltan ves-
szük-e tudomásul. 
A türelmes elviselésük azt 

jelenti, hogy nagy tökéletes-
séggel szeretünk. „A szeretet 
türelmes...” (1Kor 13,4). Az 
igazi türelem a szeretetből 
fakad. Ahogyan az apa a gyer-
mekét kézen fogva vezetve 
készíti fel az élet nehézségeire 
és vizsgáira, úgy fog kézen 
bennünket is Isten, és úgy 
alakítja a szívünket saját szí-
véhez - a jó Pásztor szívéhez 
- hasonlóvá. Sajnos azonban 
mi nem mindig csak „hibá-
kat” vétünk, hanem néha 
olyan magatartásmódokat 
követünk, ami embertársaink 
méltóságát közvetlenül sérti. 
Ebben az esetben háromféle 
dolgot tehetünk. A károkat 
lehetőleg elkerülni, az em-
bertársunknak segíteni, meg-
javulni, és okosan háttérbe 
vonulni, és nem mutatkozni. 
Urunk a megszentelődé-

sünkhöz vezető lehetőséget 
ezüst tálcán kínálja nekünk. 
Isten olyan embereket helyez 
mellénk, akiknek a hibáit tü-
relmesen viselhetjük el! 
Néha olyan nehézségekbe 

vagy helyzetekbe kerülünk, 
amelyeket nem tudunk meg-
változtatni, amelyek gyötör-
nek, és amelyektől szenve-
dünk. 
Pázmány Péter: „A termé-

szet a tövisek közé rekeszti 
a gyenge rózsát, nem azért 
hogy szaggassa bántalmazza, 
hanem hogy oltalmazza.” 
Isten bennünket is néha meg-
próbáltatások közé rekeszt 
nem örömét leli ebben hanem 

megoltalmaz .
Embertársainkat felvállalni 

és szeretni olyannak, amilye-
nek, és nem olyannak, ami-
lyennek én szeretném látni. 
Ha Isten éppen ezt az embert 
rendelte mellém, ha Isten en-
gedi, hogy éppen ő éljen vagy 
dolgozzon a környezetemben, 
akkor meg fogja adni a szük-
séges kegyelmet ahhoz is, 
hogy el tudjam fogadni, hogy 
szeretni tudjam olyannak, 
amilyen. 
De ennek feltétele az is, hogy 

ismerjük sajátmagunkat is, 
hogy felvállaljuk magunkat 

jó és kevésbé jó tulajdonsága-
inkkal együtt, és hogy minden 
nap dolgozzunk magunkon, 
mindig kezdjük elölről, és 
mindig jobbak és jobbak le-
gyünk. 
Egy francia költő sorait idéz-

ve:” Ne féljetek azoktól, akik 
azt kiáltozzák nincs Isten és 
titeket hívőket kinevetnek 
és gúnyolnak. Mert éjszaka 
visszatérnek a lelkük mélyén 
elásott Isten-sírjukhoz és ott 
zokognak.”.
Szívből megbocsátani azok-

nak, akik megbántanak 
Bajkó Zoltán plébános
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„Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
elváltál azoktól, akiket szerettél!
Szívünkben itt él emléked örökre,
mosolygós arcod itt marad szívünkben!”

 id. KAMASZ ANDRÁS
halálának 17. évfordulójára.

Felesége, gyermekei és unokái

„Nélküled szomorú az élet, 
Bárhova tekintek, 
ott képzellek Téged.”   

CSÉPLŐ GYULA
halálának 2. évfordulójára.

Szerető felesége

„Emléked szívünkben örökké élni fog,
felejteni téged soha nem tudunk.”

 ID. BÁtRI BALÁZS
névnapja és halálának 

8. évfordulójára fájó szívvel 
emlékeznek:

Felesége, gyermekei, unokái és dédunokái

MEGEMLÉKEZÉS   v a l l á s

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS
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Mesemondó verseny 
az alsó tagozaton

Február 6-án délután iskolánk alsós munkaközös-
sége mesemondó versenyt rendezett. 
A megmérettetésre minden osztály a legjobb me-

semondóját nevezte be. A versenyzők jelképesen 
megmászták az égig érő mesefát, kiszabadították a 
sárkány fogságából a királylányt, s ezzel kezdetét 
vette a verseny. A zsűri és a vendégek tíz ügyes kis 
mesemondó előadását hallgatták meg. Míg a zsűri 
meghozta a döntését, addig a gyerekek kézműves-
kedéssel és drámajátékokkal töltötték az időt. 
A következő eredmények születtek ezen a varázs-

latos délutánon:
1.-2. évfolyam:
I. Fazekas Krisztián 2.c
II. Csernák Zora 1.a
      Jurászik Janka  2 .a
III. Papp Emma 2.b
      Stégermájer Luca 1.b

3.-4.évfolyam:
I. Mezei Márton  4.a
II. Magó Noémi  3.a
     Sőreghy Lili 3.b
III. Csomor Emma 3.c
     Virágh Letti 4.b

Gratulálunk mindenkinek! 
A legjobbak a járási tankerületi versenyen képvi-

selhetik iskolánkat.

Farsang 2018.

Az idei iskolai farsang új környezetben, az iskola 
aulájában került megrendezésre február elején. 
Az előző évekhez hasonlóan most is szép számmal 
jelentkeztek jelmezesek az alsó tagozatról: nagy-
szerű és hihetetlenül ötletes maskarások egész 
sora vonult fel: volt csokiautomata, búvár, polip, 
ajándékcsomag, tükörtojás lilahagymával, tündérek, 
vadnyugat hősei, kiskutya, rajzfilmek szereplői. A 
zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, mire dobogóra 
állította a legjobbaknak ítélt jelmezeseket, hiszen 
117 beöltöző volt.
A felső tagozatosok már csoportos jelmezekkel, 

vidám jelenetekkel, népmesei előadással és tánccal 
szórakoztatták a közönséget. Köszönetet szeretnénk 
mondani a Szülői Munkaközösség aktív tagjainak, 

a szülőknek, akik évről-évre szendviccsel, sütemén-
nyel kedveskednek a gyerekeknek.

Kézilabda
Február 11-én Tiszaföldváron rendezte meg a Ma-

gyar Kézilabda Szövetség, a Kézilabda az iskolában 
Sulikézi fesztivál fiú U9 korcsoport első területi 
csoportmérkőzéseit. Az izsákiak két mérkőzést 
játszottak, Kiskunhalas és Kistelek ellen. Kézise-
ink igazi csapatjátékkal, élménymeccseket játszva, 
mindkettő mérkőzésüket megnyerték! 
A csapatot volt kedves tanítványunk, megszállott 

kézilabdás sportolónk, Vida Hanna is elkísérte, 
aki játékvezetőként is közreműködött a rendezvé-
nyen.

Csapattagok: Botka-Vincze Richárd, Polyák Ádám, 
Bonea Konstantin, Vida Patrik Énok, Vincze Árpád 
Bence, Kresznerits Ákos, Horváth Jenő, Kovács 
Barnabás és Ungor Áron

Szabó József

Torna
Két továbbjutásos versenyen vannak túl a III-IV 

korcsoportos fiú tornászaink. Január 13-án ren-
dezték meg Kiskunhalason a Diákolimpia megyei 
döntőjét. Tornászaink az összetett csapatversenyben 
2. helyezést értek el, ezzel továbbjutottak a területi 
döntőbe. Egyéni összetett versenyben Bárdi Áron 
második, Vida Jonatán pedig ötödik helyezett lett. 

2018. február 11-én Szegeden, a Torna Diákolim-
pia országos elődöntőjében versenyeztek torná-
szaink. Rutinosan tornáztak, az összetett csapat-

versenyben a dobogó harmadik fokára állhattak 
fel! Ezzel az eredménnyel továbbjutottak az 

országos döntőbe! 
Az egyéni össze-
tett versenyben 
Bárdi Áron a ha-
todik legeredmé-
nyesebb verseny-
ző lett! 
C s a p a t t a g o k : 

C s ő s z  T a m á s , 
Bárdi Áron, Ben-
csik István, Vida 
J o n a t á n ,  T ó t h 
Marcell és Csépe 
Bence.

Szabó József 

 A megyei döntő 2, helyezett csapata

Az országos elődöntő 3. helyezett csapata

Bárdi Áron
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Ultiverseny harmadszor 
a Birkás Borházban

Önkormányzati hírek
Az előző tájékoztató óta két testületi ülést 

tartott Izsák város Képviselő-testülete. A 
rendkívüli testületi ülés (2018. január 8.) 
megtartását olyan aktuális döntések indo-
kolták, ahol a határidő kötött volt.
Az első napirendi pontnál a Képviselő-testü-

let támogatta az önkormányzat támogatási 
programjainak megvalósítására vonatkozó 
kérelmek benyújtását, a 2018. évi járási 
startmunka mintaprogram keretében belvíz-
elvezetés és mezőgazdasági földutak karban-
tartása - mint szociális ráépülő programok 
– vonatkozásában. Ez esetünkben 12 fő 
foglalkoztatását teszi lehetővé és folytatjuk 
a korábbi években megkezdett közmunka 
programokat.
A második napirendi pontban egy új megál-

lapodás megkötése volt indokolt az Innoterv 
Magyarország Zártkörűen működő rész-
vénytársasággal, mivel a Szegedi Ítélőtábla 
Gf. III. 30.039/2016/5. számú ítéletében 
meghatározott fizetési kötelezettségekből 
a Belügyminisztérium 78.273.152 forintot 
egyszeri támogatásban átvállalt, így az Ön-
kormányzatnak 4.119.640 Ft fizetési kötele-
zettsége maradt. Az elszámolási határidő és 
a kapcsolódó beszámoló miatt volt szükség 
a döntés meghozatalára.
Az első munkaterv szerinti ülésre 2018. 

február 6-án került sor. A napirend előtt a 
testület elfogadta 10 határozat végrehajtá-
sáról szóló polgármesteri jelentést és a tett 
intézkedéseket jóváhagyta.
Az első napirendi pontként „Izsák Város 

2018. évi költségvetésének megtárgyalá-
sa(1)” előterjesztés szerepelt. Az anyagban 
(elkészítése a koncepcióhoz hasonlóan nem 
kötelező) bemutattuk a koncepció benyúj-
tása óta bekövetkezett változásokat, ponto-
sítottuk a bevételeket és javaslattal éltünk 
a fejlesztések vonatkozásában. Kritikaként 
elhangzott, hogy ez inkább koncepció, mint 
konkrét terv, de álláspontom szerint a közel 
30 oldalon részletesen bemutattuk a jelent-
kező bevételeket és azokat a kiadásokat, 
melyre a testületnek ráhatásai lehetnek.
Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy 

a foglalkoztatottak bérét jogszabályok 
határozzák meg, a munkaadókat terhelő 
járulékok kötöttek, a dologi kiadásoknál 
meghatározóak közműdíjak, így nagyon ki-
csi mozgástér van az intézmények szakmai 
beszerzéséhez és a szükséges karbantartások 
megtervezéséhez. Végül egyhangú szavazás-
sal a testület az alábbi határozatot hozta:
 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete Izsák Város 2018. évi költségvetésé-
nek 1. számú változatát az alábbiak szerint 
fogadja el:
- A 2018. évi költségvetés tervezett bevételi 

főelőirányzata: 957.815.000 Ft
- A 2018. évi költségvetés tervezett kiadási 

főelőirányzata: 957.815.000 Ft
- ebből: Működési kiadások főösszege:                                 

501.347.000.-Ft
a) személyi jellegű kiadások: 216.403.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 43.515.000 Ft
c) dologi kiadások 190.877.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 33.662.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 16.890.000 Ft
Fejlesztési kiadások főösszege: 445.926.000 Ft
 Tartalék: 5.271.000 Ft.”
A második napirendi pont „ A Roma Nem-

zetiségi Önkormányzattal kötött együtt-
működési megállapodás felülvizsgálata, a 
nemzetiségi önkormányzat tájékoztatója a 
2017. évi munkájáról és a 2018. évi tervei-
ről.” megtárgyalása kötelező feladat, amit 
a nemzetiségek jogairól szóló törvény ír elő. 
A napirend tárgyalásán Radics Péter elnök 

úr kórházi kezelése miatt nem tudott részt 
venni. Az előterjesztést a testület egyhangú 
szavazással elfogadta.
A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

„Közszolgáltatási szerződés megkötése a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére„ szintén szükséges volt, mivel 
Somogyi István 6070. Izsák, Kossuth Lajos u. 
89. szám alatti vállalkozóval korábban meg-
kötött szerződés hatálya lejárt. Mivel a szol-
gáltatás biztosítása kötelező önkormányzati 
feladat, így az új szerződés 2020. december 
31. napjáig került megkötésre.
Negyedik napirendi pontként „Izsák Város 

Rendezési terve és Építésügyi Szabályzata 
módosításának előkészítése” napirend szere-
pelt. Szükséges a piactérhez kapcsolódó terü-
letek átsorolása, a Kiskunsági Nemzeti Park 
által építendő oktatási- ökoturisztikai központ 
megépítéséhez a besorolás módosítása, vala-
mint egy- egy lakossági, illetve vállalkozói kez-
deményezés is érkezett a csatornapart, illetve 
egy erdőterület besorolásának végrehajtására. 
Pályázati feltétel a Város Integrált Település-
fejlesztési stratégiájának elkészítése is. 2018. 
január 1-jétől új adatbázisok is igényelhetők, 
így azzal kapcsolatban is döntést hozott a 
Képviselő-testület az alábbiak szerint:
,,Izsák Város Önkormányzat Képviselő-

testülete elrendeli az Integrált Településfej-
lesztési stratégia elkészítését és a hatályos 
településrendezési eszközök felülvizsgálatát, 
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 
28/A.§ (2) bekezdés b.) pontja szerint kötele-
zettséget vállal, hogy az átvett adatbázisokat 
és adatokat kizárólag a fenti dokumentumok 
elkészítéséhez használja fel. Felkéri a Pol-
gármestert, hogy a kérelmet nyújtsa be és a 
dokumentumok elkészítésével kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg.„
Az egyebek napirendi pont keretében Mon-

dok József polgármester az alábbiakról adott 
tájékoztatást:
- Utca névváltozásra a katolikus és a refor-

mátus egyház is tett javaslatot. Április 8-a 
után fogják megvalósítani,
- LED világítás korszerűsítését decemberben 

befejezték. 9 új lámpahely került felszerelés-
re, komoly szakmai fejlesztés valósult meg,
- 42 millió Ft-ot kaptak a külterületi utak 

javítására,
- A Gorkij utca egyirányúsítva lett. Jelezték, 

problémát jelent, hogy kerékpárral nem tud-
nak behajtani a Katona József utca felől. Egy 
kiegészítő tábla ki lesz helyezve és kerékpár-
ral mindkét irányból be lehet hajtani. 
- Nagy László bádogos által készített dísz át-

kerül a Városháza oromzatára. Ha 100 ezer Ft 
anyagköltséget fizetnének, még 2 darab díszt 
készítene. (A Képviselő-testület egyhangúan 
támogatta a polgármester javaslatát.)
A továbbiakban két képviselő is kérte a 

felfestett átkelőhelyek védelmét, az iskola, 
illetve a Tulipán előtti szakaszon, mivel a 
gépkocsivezetők nincsenek tekintettel a 
gyalogosokra.
A polgármester úr válaszában ígéretet tett 

a problémák megoldására, ugyanis virágos 
ládák kihelyezésével véleménye szerint azok 
megoldhatók.
A zárt ülésen két napirendi pont szerepelt. 

A testület a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően döntött a kk. Budai gyerekek 
étkezési díja ügyében. A másik döntés az 
Izsákért Közalapítvány megszüntetéséhez 
kapcsolódott. 

 Bagócsi Károly címzetes főjegyző

A győztesnek járó kupát Cseke Péter színművész a 
Kecskeméti Katona József Színház direktora vehette 

át Birkás Menyhért házigazdától
A Birkás Bor és Pálinka Ház 

2018. február 10-én, a ”Bor 
és az Ulti napja” címmel, 
egész napos rendezvény ke-
retében szervezte meg a III. 
Ulti Versenyt. A résztvevők 
program keretében finom 
falatok és borkóstolás mellett 
versenyszerűen ultiznak. A 
versenyt, a 2006-ban megala-
kult Magyar Ultiszövetség ál-
tal elfogadott játékszabályok 
szerint és az online elérhető 
Ultiverseny Párosító Program 
felhasználásával bonyolítot-
ták le. 
A játékosokat Birkás Meny-

hért igazgató, a bajnokság 
házigazdája köszöntötte, fel-
elevenítve az ultijáték törté-
netét és a játékszabályokat. 
A verseny 12 partiból álló 
fordulókból állt, amelyben, az 
addigi eredmények alapján, 
számítógépes programmal 
állították össze az egyes for-
dulók párosítását. Ennek a 
rendszernek a hallatlan elő-

nye, hogy minden versenyző 
egyenlő számú partit játszik, 
és kevésbé játszik szerepet a 
szerencsés lapjárás. 
A Birkás Bor és Pálinka Ház 

III. Ulti Versenyén huszonkét 
fő vett részt és öt forduló után 
hirdettek eredményt:
1. Cseke Péter (Kecskemét 

– Brácsa ULTI Baráti Kőr) 
2. Kristóf Gáborné (Szabad-

szállás) 
3. Takács József (Kecske-

mét) 
A helyezettek oklevelet és 

ajándékcsomagot kaptak. A 
győztes neve felkerült „Bor 
és az Ulti napja” Vándorser-
legére.
A körmérkőzéses rendszer 

az utolsó partiig nyílttá és 
izgalmassá tette a versenyt. 
A játékosok, a reggel kilenc-
től – délután négyig tartó 
rendezvényen, végig kellemes 
hangulatban, oldott légkörben 
játszhatták kedvenc játéku-
kat.                                   -fg-

Nagyon sok szeretettel 
köszöntjük 

Tóth Mihály bácsit 
- nagypapámat - 

93. születésnapján, 
unokája Máté, menye, lánya 

és szerető családtagjai!

BEZÁRÁS ELŐTTI 
VÉGKIÁRÚSÍTÁS  
A BÚTORBOLTBAN! 
 
MEGÉRI BENÉZNI! 

 

  30% - 50 %        
  KEDVEZMÉNY!!! 

NÉMET, MINŐSÉGI HASZNÁLT 
BÚTOROK, SZŐNYEGEK, LÁMPÁK, ÁGY, 
ÍRÓASZTALOK, MOSOGATÓ, 
DOHÁNYZÓ ASZTALOK, ÉS EGYÉB 
LAKÁSFELSZERELÉSEK. 

 
Izsák, Kossuth L. u. 60. (Állatpatika udvarában) 
HÉTFŐ - PÉNTEK: 8.00 -16.00-ig  
Tel.: 30-329 0970 
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A HÁZIoRVoSoK üGYELEtI ELÉRHEtŐSÉGE
Hétfőtől csütörtökig 12-16 óráig, pénteken 12-13 óráig 

hívható az ügyeletes háziorvos a 06-20-962-4594-es 
telefonszámon.

A II. sz. háziorvosi rendelő (Kossuth tér 6.) 
új rendelési rendje

orvos: Dr. Kovács Nóra
Hétfő: 12:15 - 16 óráig

Kedd: 8 – 11:45-ig
Szerda: 10:45 - 13 óráig

Csütörtök: 12:15 - 16 óráig
Péntek: 11:15 - 14 óráig

A KÖZPoNtI oRVoSI üGYELEt ELÉRHEtŐSÉGE
Hétfőtől-csütörtökig 16 órától másnap reggel 8 óráig

Pénteken 13 órától másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és ünnepnapokon

8 órától másnap reggel 8 óráig 
SZABADSZÁLLÁS, Mindszenty tér 5.

telefonszám: 76/353-324
Kábeltévé ügyelet

Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-80/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400

Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

 Temetkezés
Jóindulat 

Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
az izsáki alsó és felső katolikus 

temetők üzemeltetője

Irodáink: 
Izsák, Kecskeméti u 3. H-P: 8-12
Kecskemét, Nyíri u 4. H-P: 8-15

Ügyelet éjjel – nappal!
Molnár László: 06/20/311-3572
Nagyné Emike: 06/30/963-9222

HIRportál tavaszi 
programajánló

Természetjárás:
* Víz világnapi túra a Kolon-tónál – 2018. március 17.
* KÖFITT túra a Kolon-tónál – 2018. március 31.
* Három Határ Találkozó – 2018. április 30.
* Szikes túra (Fülöpszállás) – 2018. május 5.
* Lepkés este (Soltszentimre) – 2018. május 11.
* Fülemülék éjszakája (Izsák) – 2018. május 12.
* Orchidea túrák (Páhi) – 2018. május 12, 19, 20, 26

Sport:
* STRÁZSA teljesítménytúra (Szabadszállás) – 2018. április 7.
* PETŐFI teljesítménytúra (Izsák, Kiskőrös) – 2018. április 28.
* Pusztafutás (Solt) – 2018. április 29.
* HÁROM HATÁR teljesítménytúra (Izsák) – 2018. május 19.
* KOLON KUPA futóverseny – 2018. május 26.

Rendezvény:
* SZEMÉTGYÜJTÉS – 2018. március 24.
* IZSÁKI TÉSZTAMAJÁLIS – 2018. április 29.
* FUTÓ-FŐZŐ-LOVAS MAJÁLIS – 2018. május 26.
* Strullendorfiak látogatása Izsákon – 2018. május 24-28.

Részletes információ elérhető a programtárban: 

Anyakönyvi Hírek

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Innokom Nonprofit Kft.

Felelős kiadó: A Kft. ügyvezetője
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