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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban

Államtitkári 
kinevezés

Augusztus 20-át ünnepeltük

Nyári fejlesztések
Az április 8-ai választások 

után felállt új Orbán-kor-
mányban Nagy István lett 
az agrárminiszter, míg az 
agrárgazdaságért felelős 
államtitkár – mely posztot 
korábban Czerván György 
töltött be - dr. Feldman Zsolt. 
Az izsáki származású politi-
kust helyettes államtitkári 
kinevezéskor már bemu-
tattuk lapunkban, e mellett 
nyilván sokan személyesen 
is ismerik. Így mostani ki-
nevezése kapcsán – mely-
hez a szülőváros nevében 
örömmel gratulálunk - csak 
agrárszakmai működésének 
rövid összefoglalóját adjuk.
2005-től a Földművelésügyi 

és Vidékfejlesztési Minisz-
térium Jogi Főosztályán 
dolgozott. 2006-tól 2008-ig a 
főosztályon jogi koordinátor, 
majd 2008-tól főosztályve-
zető-helyettes. 2010-től volt 
agrárgazdaságért felelős 
helyettes államtitkár. Az 
európai uniós közvetlen és 
piaci agrártámogatások, 
valamint a nemzeti agrár-
támogatások rendszerének 
működtetésén, a mezőgaz-
dasági termékpályák mene-
dzselésén és a mezőgazda-

sági termeléssel összefüggő 
valamennyi szakmai kérdés 
összefogásán túl koordinálta 
a Közös Agrárpolitika hazai 
megvalósításának folyama-
tait. Az elmúlt években szak-
mai irányításával újult meg a 
mezőgazdasági kárenyhítési 
rendszer, indult meg a szak-
maközi szervezeti rendszer 
kiépülése Magyarországon 
és újult meg a kormányza-
ti agrárkutatási rendszer. 
A különböző agrárágazati 
programok - így a sertés, 
a zöldség-gyümölcs vagy a 
lovaságazat - menedzselése 
mellett ellátta a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal, a Nemzeti Agrárkutatási 
és Innovációs Központ, az 
Agrárgazdasági Kutató In-
tézet és az állami ménesek 
szakmai irányításával kap-
csolatos feladatokat. 

Az Agárdy dűlő burkolt útjának építése is 
folyamatosan halad, jelen állás szerint az ala-

pozás harmadával végeztek a kivitelezők

Befejezéséhez közeledik a városháza felújítása, 
a napokban „lehullott a lepel”, vagyis eltávo-
lították a munkavédelmi „függönyt”, majd az 
állványokat, s most már teljes szépségében 
látható az épület. Voltak, akik felvetették, hogy 
az ablakok szerintük fordítva vannak berakva. 
Valójában nem, így hatékonyabb a szellőzés

Az óvoda épületén belül jó ütemben halad a 
mini bölcsőde kialakítása. Elkészülte után 

nyolc kisgyermeket tudnak majd fogadni

Augusztus 20-án a Kos-
suth téren zajlott a Te-
gyünk Izsákért Egyesület 
szervezésében a városi 
ünnepség. Az új kenyeret 
Bajkó Zoltán plébános 
szentelte meg. Ünnepi 
beszédet Mondok József 
polgármester mondott. 
A megemlékezés után az 
emlékezők megkóstol-
hatták 
az új kenyeret.
Tisztelt Ünneplők!
Augusztus 20. az egyik 

legrégibb magyar ün-
nepnap: Szent István 
király napja, a keresztény 
magyar államalapítás, 
a magyar állam ezer-
éves folytonosságának 
emléknapja. Uralkodása 
idején I. István még au-
gusztus 15-ét, Nagybol-
dogasszony napját avatta 
ünneppé, ekkorra hívta 
össze Fehérvárra a kirá-
lyi tanácsot és tartott tör-
vénynapot. Élete végén a 
beteg király ezen a napon 
ajánlotta fel az országot 
Szűz Máriának, és 1038-
ban ő maga is ezen a na-
pon halt meg. Az ünnep 
dátumát Szent László 
király tette át augusztus 
20-ára, mert 1083-ban 

VII. Gergely pápa hozzá-
járulásával ezen a napon 
emeltették oltárra I. Ist-
ván relikviáit a székesfe-
hérvári bazilikában, ami 
a szentté avatásával volt 
egyenértékű. 
Mária Terézia 1774-

ben országos ünneppé 
nyilvánította augusztus 
20-át. Első alkalommal 
1818-ban rendeztek ün-
nepélyes körmenetet 
Szent István jobbjának 
tiszteletére. 
Első királyunk a magyar 

törzsek szövetségéből ala-
kult fejedelemséget egy-
séges keresztény állam-
má szervezte. Koronát a 
római pápától kért. Ez az 

államalakulat később az 
egész Kárpát-medencére 
kiterjedt, és a 20. száza-
dig változatlan formában 
fennmaradt. István a 
világi hatalom központ-
jává Székesfehérvárt, 
egyházi központtá Esz-

tergomot tette. Az ezer 
éves magyar törvénytár 
István törvényeivel kez-
dődik. Államalapító és 
államszervező műve óri-
ási volt. Nem kevesebbet 
tett, mint a magyarság 
fennmaradását alapozta 
meg.
A szocializmus évtize-

deiben voltak próbálko-
zások, hogy augusztus 
20-dika jelentőségét át-

formálják. Elvéve belőle 
a keresztény elemeket, de 
az emberek ettől függet-
lenül Szent István napja-
ként emlegették mindig, 
s a rá való emlékezést 
tartották az ünnep valódi 
tartalmának. A rend-
szerváltozással változott 
ez a helyzet, 1989 óta 
újra megrendezik a Szent 
Jobb-körmenetet. Szent 
István ünnepének igazi 
rehabilitációja 1991-ben 
történt meg: az 1990-es 
első szabad választások 
nyomán létrejött Ország-
gyűlés 1991. március 5-
én a nemzeti ünnepek 
- március 15., augusztus 
20., és október 23. - kö-
zül Szent István napját 
nyilvánította a Magyar 
Köztársaság hivatalos 
állami ünnepévé. 
Az idősebbek maguk 

is emlékezhetnek, hogy 
István-királykor szegték 
meg a régiek az új kenye-
ret. Kézzel fogható bizo-
nyítékát az évi szorgos 
munkának. És jelképéül 
az élet évről évre való 
megújulásának. Éppen 
ezért a kenyeret sok he-

lyen életnek nevezték. 
Joggal, hiszen, ha kenyér 
van élet is van. Ezért a 
kenyér nem csupán élel-
miszer, hanem jelkép is. 
Az élet jelképe. 
Mi itt Izsákon, a Sárfe-

hér hazájában a kenyér 
mellé oda tehetjük a bort 
is. Ami megvidámítja az 
életet. És odatehetjük 
közös gyarapodásunk 
„terményeit is”. Az új 
iskolánkat, a korszerűsí-
tett és megszépült város-
házánkat, épülő kül- és 
belterületi útjainkat, böl-
csődénket, hogy csak né-
hányat említsek az újabb 
„termésekből”. Tudjuk, a 
történelem viharai soha-
sem kíméltek bennünket. 
De mi megmaradtunk. 

Ami bizonyítja, hogy első 
szent királyunk állam-
alapító munkájával jó 
fundamentumot épített. 
Ezen nyugszik mai ál-
lamiságunk is. Benne a 
kisebb egységek, építőkö-
vek, az önkormányzatok 
is. Stabil önkormány-
zatok, stabil állam. Ez 
a jó működés alapja. Mi 
itt Izsákon mindig arra 
törekedtünk, hogy olyan 
építőkövei legyünk a ma-
gyar államiságnak, amely 
nem gyengíti, hanem 
erősíti a közös építményt. 
Ezen dolgozunk tovább-
ra is. Köszönöm, hogy 
meghallgattak, további 
szép ünnepet kívánok, 
kóstolják egészséggel a 
megáldott új kenyeret. 
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Tisztelt Izsáki Lakosok!

Izsák Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. 
évi nyolcadik ülését 2018. 
augusztus 2-án tartotta 
meg. Első napirendi pont-
ként a testület elfogadta 
a városháza energetikai 
korszerűsítésének kiegészí-
tő munkáinak elvégzését. 
A munkák elvégzéséhez 
szükséges nettó 4.713.701 
Ft előirányzatot a 2018. évi 
költségvetési tartalék terhé-
re biztosította. 
Másod ik  nap i rend  ke -

retében a testület megtár-
gyalta a munkagép értéke-
sítési pályázat elbírálásá-
ról szóló előterjesztést és 
döntött, hogy a tulajdonát 
képező ATLAS gyártmányú, 
1304 típusú, 136M31964 
gyári számú,1983. gyártási 
idejű emelőgépet (marko-
lót) bruttó 1.600.000 (egy-

millió-hatszázezer) Ft-ért 
eladja a TRANS-ERRO Kft. 
részére.
A harmadik napirendi pont 

keretében a testület meg-
tárgyalta a  Nemzetközi 
Fogathajtó Verseny izsáki 
helyszínének biztosításá-
ról szóló előterjesztést, és 
döntött, hogy a tulajdonát 
képező, Fogathajtó pályát 
ingyenesen használtba adja 
a 2018. 08. 20. – 2018. 08. 29. 
közötti időszakban, a Mobil-
Event Kft. (6000 Kecskemét, 
Badacsony utca 9.) részére, 
nemzetközi fogathajtó ver-
seny lebonyolítása céljá-
ból, melynek feltétele, hogy 
Izsák Város Önkormányzata 
a verseny támogatójaként 
fog megjelenni a rendezvény 
hirdetéseiben.

Bak Nándor 
aljegyző

Megjelent a 1364/2018. 
(VII.27.) számú kormány-
határozat, amely tartal-
mazza, hogy a Kormány 
egyetért azzal, hogy a téli 
rezs icsökkentésben ko -
rábban nem részesült, a 
vezetékes gáz- vagy távfű-
téstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások is 
egyszeri természetbeni tá-
mogatásban részesüljenek 
a fűtési költségek viselésé-
vel összefüggésben.
 A  kormány az  önkor -

mányzatokat felkérte, hogy 
tegyék lehetővé ,  össze -
s í tsék  és  továbbítsák a 
Belügyminisztériumnak 
az igénybejelentést a téli 
rezsicsökkentés korábbi 
intézkedéseiben nem része-
sült, gáz- vagy távhő-szol-
gáltatási szerződéssel nem 
rendelkező háztartások 
tekintetében.
A Korm. határozat alapján 

háztartásonként (háztar-
tás: az egy lakásban együtt 
lakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező szemé-
lyek közössége) egy darab 
igénybejelentés nyújtható 
be a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Iro-
dájában, legkésőbb 2018. 
október 15. napjáig, amely 
határidő elmulasztása jog-
vesztő.
Az igénybejelentő nyilat-

kozaton rögzíteni szüksé-
ges az igényelt fűtőanyag 
fajtáját, amely később nem 
módosítható. A kizárólag 
elektromos fűtési móddal 
rendelkező háztartások 
nem jogosultak az igény-
bejelentésre.
Az igénybejelentő lap és 

annak melléklete letölthe-
tő a www.izsak.hu oldalról, 
i l l e tve  a  Polgármester i 

Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodájában beszerezhető.
A támogatás kif izetése 

nem pénzben történik! A 
Korm. határozat szerint a 
természetbeni támogatás 
a fűtőanyagra vonatkozik, 
a támogatás nem fedezi az 
egyéb, például a szállítási, 
darabolási költségeket.
Az igénylő személynek az 

adott háztartás a bejelen-
tett lakhelye, vagy a beje-
lentett tartózkodási helye 
kell, hogy legyen.
Az igénybejelentés fel -

tétele,  hogy a bejelentő 
háztartása korábban téli 
rezsicsökkentésben nem 
részesül t !  A  támogatás 
azon háztartások részére 
igényelhető, melyek gáz- 
vagy távhő – szolgáltatási 
szerződéssel nem rendel-
keznek és korábban téli 
rezsicsökkentésben nem 
részesültek.
Az igénybejelentés további 

feltétele, annak tudomásul 
vétele a bejelentő részéről, 
hogy az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság 
ellenőrzi, hogy a bejelentő 
háztartása korábban téli 
rezsicsökkentésben nem 
részesült!
Ha a vizsgálat eredmé-

nyeként valószínűsíthető, 
hogy  az  igénybe je lentő 
rosszhiszeműen járt el, az 
önkormányzatnak szabály-
sértési,  vagy – minősítő 
körülmény fennállása ese-
tén – büntetőeljárást kell 
kezdeményeznie.
Kérem tá jékoztatásom 

szíves tudomásul vételét, 
a határidő és a feltételek 
pontos betartását!
Izsák, 2018. 08. 09.

Mondok József 
polgármester

Augusztusi csillaghullás
Már elsáppad a rózsa
bár,- tetőzik még a nyár,
s búcsúzni száll a drótra 
a fecskemadár.

A hűvös hajnalokban
az ég alja kék, s vörös,
s lassú ütemben dobban
szűkült vérkörök

ami, talán, még élet, 
bár,- nem hajt már futni sem,
most hullik le a rózsa,
s az életem.

Valahol hegedű szól,
a lelkemben talán?
sikoltó lélekvonón,
még, üzen a nyár:
 
Halk szepegéssel sírja
a lélek hallja csak:
„Betelt, mi meg volt írva
a csillagok alatt.

Kék virág selyem szirmát,
Tán, - nem is volt az selyem,
s a lélek rejtett titkát
mit, a nyártól üzent:

Virág, a szín, a fények
egy tulajdonban vannak
Ki adta: Annak!

Magyar Gyuláné 
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Gondolom...
 Madárriasztás madárral

...nemcsak az éppen iskolás gyermekek szülei, ha-
nem sokan mások is el-el gondolkodnak azon viták 
kapcsán, amelyek évtizedek óta arról szólnak, hogy 
mi is legyen az alaptanterv része. Magyarán, mi-
lyen ismereteket közvetítsenek az iskolák. A vita, 

amely talán soha sem dől el abban csúcsosodik ki, hogy mi az a hasz-
nos ismerethalmaz, amely fontos, s mi az ami kevésbé. Egyszerűnek 
is tűnhet a kérdés, de nem az! Mert vajon fontos lehet-e ma, hogy egy 
gyerek megtanulja az egyszeregyet? Hiszen ott az okostelefon, rajta 
a számológép. Megismerkedjenek-e Jókai Mór, Mikszáth Kálmán 
Móricz Zsigmond, vagy éppen Fekete István írásaival, regényeivel, 
melyekről a mai vitázók egy része azt állítja nehézkes nyelvezetű, 
korszerűtlen olvasmány mindahány, ezért el kell hagyni a tantervből 
Jobb esetben csak érintőleges foglalkozni velük.
Gondolom, azért okostelefonunk birtokában sem árt, ha nélküle is 

ki tudjuk számolni, hogy kilencszer három huszonhét. Az elme pal-
lérozására sem utolsó egy ilyen „attrakció”, de különösen hasznossá 
lesz, ha mondjuk egy üzlet pénztáránál fejből is „levágjuk”, amikor 
a kilencszer hármat harmincnégyként akarják elszámolni. Ahogy az 
sem válik kárunkra, ha az említett író óriások gondolataiból valami 
fel-fel dereng a fejünkben. Például Fekete István következő sorai, 
melyek a családi szeretet el nem múlásáról, éltető erejéről üzennek 
örök érvényűen: „Odasimultam öregapámhoz, mint a hajtás a vén 
fához. Talán arra gondoltam, hogy évek múlva hozzám simul majd 
így valaki, aztán meg őhozzá, de el nem fogyunk soha-soha... - talán 
arra, hogy nekem adja nagyapám karja melegét, mellyel átkarolva 
tartott, hogy továbbadhassam annak, aki utánam jön.” Vajon az ilyen 
és ehhez hasonló gondolatok valóban nehézkesek, korszerűtlenek?
Gondolom, kevesen mondják, hogy azok. De(!), hogy ezt hitelesen 

ki is mondhassák, ahhoz meg kellene ismerni ezeket. Ám, ha kihagy-
ják a tantervből, vagy eleve be sem tették, akkor mi marad? A pőre 
praktikum, ahol a nagyapára nem a fentiek szerint emlékeznek majd 
az utódok, hanem mint valami teherre?
Gondolom, egyetérthetünk abban, hogy nehéz jó választ adni az 

alapkérdésre: mi kerüljön a tantervekbe? Nem venném a bátorságot, 
hogy egy sommás választ fogalmazzak meg erre. Viszont a magam 
tapasztalatait hitelesen ide citálhatom, talán valamit elárulhatnak. 
Diákként a mi korosztályunk is állandóan zsörtölődött, hogy mi a 
fenének kell annyi mindent megtanulni. Emlékszem, azért szurkol-
tunk, hogy hátha megszüntetik az érettségit (voltak akkoriban is 
ilyen hangok). Nem szüntették meg, s ma már tudom, jól tették. Az-
tán jött a főiskolai, egyetemi követelményrendszer, amellyel szintén 
hadakozni próbáltunk, de mi „vesztettünk”. Ma már tudom ez is így 
volt rendjén. Az azóta eltelt évtizedek többszörösen bebizonyították, 
hogy az akkoriban oly feleslegesnek tűnő ismeretek a legváratlanabb 
helyzetekben segíthetnek. Olyan rég elfeledett dolgok tűnhetnek elő 
elménk mélyéről, melyekről nem is sejtettük, hogy még ott vannak. 
Tíz évet rádióztam, műsoraink kilencvennyolc százaléka élő adás 
volt, stúdióbeszélgetések közismert politikusokkal, művészekkel, 
vagy betelefonáló hallgatókkal. Szerteágazó témák, amikre lehetet-
len előre teljesen felkészülni, hiszen egy-egy kérdésből másik tucat 
következett. Nos, én ekkor tapasztaltam, sőt éltem meg nagyon is 
azt, hogy valójában nincs feleslegesen elsajátított ismeret, mert e 
„feleslegek” előbukkanása nélkül komoly bajban lettem volna egy-
egy beszélgetés kapcsán...

A gyümölcs és szőlőtermesz-
tők számára komoly aggoda-
lom és kártételek „tárgya” a 
seregély. Az egyébként hasz-
nos, s nem utolsósorban vé-
dett, rovarokat, rágcsálókat 
pusztító madár akkor tesz 
kárt a termésben, amikor a 
megnövekvő fű, aljnövény-
zet miatt nem találja meg-
szokott táplálékát. Ilyenkor 
csapataik akár pár perc alatt 
„leszüretelnek”. A gazdálko-
dók különféle praktikákkal, 
hangágyúval, riasztó vijjogást 
előállító szerkezetekkel pró-
bálják távol tartani a kéretlen 
„szüretelőket”, sajnos gyak-
ran kevés sikerrel.
Augusztus 5-én és 6-án az 

Izsáki Hegyközség anyagi tá-
mogatásával és szervezésében, 
a Falcon Kft. közreműködésé-
vel egy a térségünkben újnak 
számító módszert mutattak 
be, a sólymokkal való seregély 
riasztást. A Falcon Kft. veze-
tője, Krekács Zoltán és három 
társa négy sólyommal és egy 
héjával érkezett Izsákra, s a 
Páskomon, valamint az 52-es 
főút menti területeken végez-
tek bemutató riasztást. Mint 
elmondták, erről a riasztási 
módról elsősorban azt kell 
tudnunk, hogy amint bármely 
más madár, a kártevő madár 
is a természetes ellenségétől 
fél a legjobban. A természetes 
ragadozó puszta felbukkanása 
is komolyabb eredményeket 
ér el, mint a szőlősgazda vad-
riasztó készülékekkel való 
minden erőfeszítése, hiszen 
a seregélyek igen intelligens 
állatok, s hamar rájönnek, 
hogy a lárma önmagában 
nem veszélyes számukra, s 
nyugodtan lecsapnak az így 
védett területekre.. Viszont 
a sólymok pár megreptetése 
után megfigyelhető, hogy a 
kártevő madarak eltűnnek 

az így védett területekről. 
Átszoknak máshová, vagy 
táplálkozási formát váltanak, 
mert enniük mindenképpen 
kell valahol. 
A módszer nem olcsó, hi-

szen a sólymoknak is komoly 
értékük van, s minden beve-
tés egyfajta veszélyt jelent 
a sólyomra nézve is, amely 
egyébként általánosságban 
nem fogja el a seregélyeket, 
hanem elzavarja őket. Ta-
pasztalatok szerint néhány 
nap alatt jelentkezik az ered-
mény,. Persze ehhez az kell, 
hogy a adott időben jöjjenek 
is a seregélyek. Izsákon éppen 
kisebb invázió volt a bemutató 
idején, de azért sikerült némi 
ízelítőt adni a módszerből. 
Ahogy Krekács Zoltán fogal-
mazott, a sólyom nemcsak tá-
madja a seregélyeket, hanem 
hosszasan hajtja is őket. Ha-
sonlata szerint nem mindegy, 
hogy a kutya megugat, vagy 

hazáig kerget.
A módszer működőképes, a 

Falcon Kft. a ferihegyi repü-
lőtéren is sikerrel alkalmazta 
a felszálló pályák madármen-
tesítésében, emellett gyümöl-
csösökben, valamint  szőlők-
ben is eredményesek voltak, 
pl. Tokajban. Viszont a magas 
napi költségek, s a seregélyek 
megjelenésének esetlegessé-
ge (ha éppen nem jönnek, a 
solymászok napidíját akkor 
is meg kell fizetni) komoly 
kérdőjeleket jelentenek. A 
riasztó szerkezetek olcsók, 
s mindig bevethetők, míg a 
madarászok helyszínre szer-
vezése és finanszírozása nem 
egyszerű, s drága. A kérdés 
és a probléma adott, a válasz 
talán egy nagyobb összefo-
gásban lelhető meg, amikor 
több gazdálkodó, nagyobb 
területen venné igénybe a 
solymászok szolgáltatását.

-te-

Napközis focitábor

Közel három évtizede kezd-
te Ungor Pál a nyári gyer-
mek focitáborok szervezését. 
Ő az, akiről aligha van olyan, 
aki ne tudná Izsákon, hogy 
megszállottja a futballnak. 
A sportág helyi működteté-
séért végzett munkásságát 
már méltattuk lapunkban. 

Ahogyan a nyári focitábo-
rokról is többször beszá-
moltunk, hiszen hangulatos 
napokat biztosít évről-évre 
a jelentkező gyerekeknek. 
Egyben megoldja számos 
szülő gondját is egy hétre, 
hiszen reggel 8-tól délután 
fél ötig biztos helyen tudhat-

ják szünidős gyermeküket, 
ahol még ebédet is kapnak. 
Mindezt önköltségesen, a tá-
borvezető pedig ingyenesen 
végzi munkáját. A korosztály 
mindig vegyes volt, ahogy 
fiúk és lányok is jelentkez-
hettek a táborba. Idén is ovis 
kortól tizenhárom éves korig 
érkeztek résztvevők a július 
30-tól augusztus 3-ig tartó 
táborba, összesen harminc-
öten. Napi kétszeri játékos 
edzés, ebéd, majd egy-egy 
kirándulás színesítette a 
programokat a Madárvártá-
ra, illetve a Horgásztóhoz. 
A Madárvártához Turcsán 
István fogataival oldották 
meg a „fuvart”, amely már 
önmagában is külön élmény 
volt a gyerekeknek.
Mint Pali elmondta, min-

den évben várt esemény és 

kikapcsolódás számára is a 
tábor, s hálás mindazoknak, 
akik bármilyen támogatással 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 
minimális költségtérítés 
mellett eltölthessenek egy 
élménydús hetet a gyerekek 
vele az izsáki focipályán, a 
focitáborban.
Külön is köszönetet mond 

Molnár Endrének az üdí-
tőkért ,  ásványvizekért , 
Prikkel Lászlónak az ebéd 
kijuttatásáért a pályára, 
Jankovics Istvánnak, s a 

Madárvárta munkatársai-
nak a programokért, Szalai 
Benedeknek a buszfuvarért, 
mellyel a Horgásztóhoz jut-
tatja ki a gyerekeket már 
több éve.
A focitáborok bizonyos ér-

telemben kapcsolódnak a 
helyi utánpótlás neveléshez 
is, de igazában nem ez az el-
sődleges cél, hanem a játékos 
együttlét, de ha feltűnik egy-
egy tehetséges palánta, Pali 
nem téveszti szem elől.

-te-
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Jogosultság
Már öt éve történt, hogy ked-

ves kutyánk gyógyíthatatlan 
betegségben elpusztult. Állat-
szeretetünk miatt is, meg mivel 
kell egy házőrző, elhatároztuk: 
menhelyen lévők közül válasz-
tunk másikat. Nagyon aján-
lottak ott egy közepes méretű, 
selymes, vörös szőrűt, amit 
hivatalosan fel is vállaltunk. 
Mindent el-mondtak róla, csak 
azt nem, hogy előző gazdájánál 
lakásban tartott kedvenc  volt. 
Nálunk sem tudta megszokni 
a kinti létet, és egyre jobban 
hatalmába vette az egész lakást. 
Ott fekszik le, ahol neki tetszik, 
- kivéve az ülőbútorokat! – nem 
ritkán a folyósón keresztbe, 
úgy, hogy át kell lépnünk. Csak 
legszükségesebb esetben keltjük 
fel, közölve vele: Útban vagy!
Ha a hozzánk tartozó állatnak 

van joga, - meg nem gondolt 
engedékenységgel megkapva 
tőlünk a jogosultságot, - hogy ott 
nyújtózkodjon el a szőnyegen, 
ahol akar, - hogyan kell ember-
társainknak a világban jogot 
biztosítani mind ahhoz amit ők 
szeretnének? Kell vizsgálnunk 
a lehetőségnek és a jogosság-
nak viszonyát!  A bevezető kis 
történetből bontakozhat ki a 
mondanivaló lényege, t.i. abban 
egy „befogadás” történt. Befo-
gadottságát mindenki érezheti, 
akár fizikailag a térben, szere-
tetközösség által a családban, 
nemzetiséghez tartozás által 
a szülőföldön, lelkiségünkben 
a személyes megszólítottsá-
gunkkal a felismert és elfoga-
dott Mindenható gondviselése 
által. A befogadottság olyan 
meghatározó, annyira teret, 
lehetőségeket nyitó, hogy en-
nek az érzésnek hiánya az 
embert teljesen gyökértelenné 
és kiszolgáltatottá teszi. Nem 
tudja, ki is valójában, kihez 
tartozik igazán, „szabadon”, 
kötöttség nélkül kóborol az 
életben, önmaga ítélete szerint 
határozva meg lehetőséginek 
- normál emberi szabályokat 
sutba dobó - célját és határát. 
Saját helyének, „szerencséjé-
nek”, boldogulásának, boldogsá-
gának keresése veszélyes, akár 
kontinenseken át vezető utakra 
és vállalkozásokra is kényszerí-
ti. Az emberiség történelmének 
több eseménye igazolta ennek a 
vándorlásnak „hasznosságát”, 
mert az évszázadokon át össze-

gyűjtött anyagi javak sokasága, 
vagy hosszú kísérletezés után 
nyert tudományos eredmény 
néhány hónap alatt azok kezébe 
került, akik nem dolgoztak meg 
érte. Akár a középkor rabló 
hadjárataira gondolunk, vagy az 
elmúlt évek eseményeire, ami-
kor – szemünk láttára,- szinte 
olvasni sem tudók mindegyike 
kezében okos telefonnal tájé-
kozódott bevándorlási útján! /A 
segítés szándékával – bármilyen 
eredményt megosztani, - em-
berséghez tartozó magatartás, 
azonban ellenszenvet keltő a 
rablás felismert lehetőségének 
kihasználása, mert nincs jo-
gossága. /VII. Parancsolat: „Ne 
lopj!”/
Elsősorban nem a rablás jog-

talanságára szeretném felhívni 
a figyelmet, hanem jogosultsá-
gunk komolyan vételére. Példa-
ként hozom fel a Római Biroda-
lomban élők veszélyhelyzetben 
kimondott, - sokszor életet is 
mentő, - hivatkozását: „Római 
állampolgár vagyok!” – Ez az 
egyszerű mondat az egész biro-
dalom területén a legnagyobb 
védettséget jelentette. Nekünk 
is vannak ilyen lehetőségeink, 
amelyek segítségünkre lehetnek 
életünk védelme és gazdagabbá 
tétele érdekében. Ellentétben 
azzal a felfogással amely szerint: 
„Van jogod függetleníteni ma-
gad mindenféle hatástól, hiszen 
egyedül magad ura vagy!” – újra 
fel kell fedeznünk jogosultsága-
inkat.
Újra induljunk ki a befoga-

dottság állapotából, sorra véve, 
hogyan kellene hatásának 
érvényesülnie az egyén és a 
legnagyobb emberi közösség 
életében is. A jogosultság szó 
képzett főnév, de, hogy közmeg-
állapodással jött-e létre, vagy 
felsőbbrendű lelki bölcsesség 
hatására fogalmazódott meg, 
lehetőségeket szabályozva, nem 
tudható. Jelentése ugyanis 
gazdag tartalmú, mert benne 
sejlik a jog meghatározója, az, 
hogy miben segít, használ az 
alkalmazása, és az is, hogy 
kik, hogyan éljenek vele saját 
életük biztonsága, gazdagítása 
érdekében. Nem mindenkire, 
csak azokra érvényes, akik „be-
fogadottak”, illetve azokra, akik  
„jogot formálnak” az általa biz-
tosított előnyökre. A mindentől 
és mindenkitől függetlenségben 

élőknek nincs, aki jogokat bizto-
sítson, de nem is lehet igényük 
semmilyen jogra. Az önmaguk 
törvénye szerint élők önzően 
csak magukra vannak tekintet-
tel, önmaguk által megszabott 
határok közé szorítottak.
Akinek „befogadója” van, an-

nak kötelezően engedelmesség 
a feladata. Az ember gazdája a 
Teremtő, aki megszabta köte-
lességeit és jogait. Jogosult az 
emberiség „uralkodni a terem-
tettségen”, /I.Móz. 1:28/b/és 
feladataként: „művelje és őriz-
ze” azt. /I.móz.2:15./ Újra és 
újra fel kell hívni az emberiség 
figyelmét erre a jogosultságára 
és kötelezettségére, mert önző 
módon egyre jobban megfeled-
kezik megbízója szándékéról, az 
együtt-munkálkodás tervéről. 
Az ember másik ilyen jogosult-
sága a teremtettségbe „bekó-
dolt” szaporodás, amely minden 
élettel bíróban megtalálható a 
növekedésben és az új életek 
megjelenésében. A női nem kap-
ta jogosultságként ezt. Európa 
népeinek hanyatlása azt mu-
tatja, hogy könnyelműen nem 
élnek ezzel a jogosultsággal!
Az új életek, a csemeték, a gyer-

mekek is kaptak egy jogosultsá-
got azon felül, hogy kikövetelik 
maguknak a fejlődésükhöz 
szükséges dolgok biztosítását, 
t.i. az, hogy engedelmesen fi-
gyeljék az előttük járók életét, 
amely által tapasztalatokat 
gyűjthetnek. Ebben a témában 
is nagy az elmaradás! A gyer-
mekek követelőzők és szüleiket 
irányítani akarók. Nem csoda, 
ha jól megjegyzett tanulságok 
nélkül vágnak neki saját életük 
tervezésébe!
Sok téma mellőzése után még 

egy, befogadással kapcsolatos 
élettér, amely jogosultsággal 
jár, ez pedig a haza védelmének 
ügye. „Ez éltetőd, s ha elbukál, 
Hantjával ez takar...” írja Vörös-
marty a Szózatban, mintegy bi-
zonyítva, hogy a haza mennyire 
befogadó. Fiatalok, de mindenki 
is tartsa alapvető jogosultsá-
gának a haza védelmét! Igye-
kezzünk alapos felkészüléssel! 
Kontinensünkön több százezres 
fiatal férfiakból álló, harcedzett, 
bújtatott hadsereg vár ellenünk 
is végzendő támadásra.
Lehetőségeink adottak, legye-

nek jogosultságaink is értékel-
tek és gazdagítók!
Izsák, 2018-08-09. 

Bérces Lajos

Polgárőreink
támogatása

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség és az Országos Polgár-
őr Szövetség között létrejött 
támogatási megállapodás 
alapján, a Megyei Labdarúgó 
Szövetség Igazgatóságának 
koordinálásával, százhúsz-
ezer forintos támogatásban 
részesítették az izsáki Ko-
lontó Polgárőr Egyesületet, 
mely összegből az Izsáki 
Sárfehér SE. megyei másod-

osztályú futball csapatának 
mérkőzésein nyújtanak ren-
dezvénybiztosítási szolgálta-
tást, illetve ehhez szükséges 
eszközöket szereznek be. A 
polgárőrök örömmel vették 
a támogatást, hiszen eddig 
is vállaltak ilyen feladato-
kat, s a mostani támogatást 
ez irányú tevékenységük 
pozitív visszaigazolásként 
értékelik. 

Továbbtanulók támogatása
Az Önkormányzat ebben az évben is támogatja 

az alacsony jövedelemmel rendelkező családok 
tehetséges gyermekeinek középiskolai és felsőfokú 
tanulmányait.
Amennyiben kiírásra kerül a Bursa Hungarica 

pályázat, akkor a főiskolára, egyetemre felvételt 
nyert hallgatók részére ebből a forrásból kerül 
biztosításra a támogatást. A középiskola utolsó 
évfolyamára járó tanulók esetében is elsősorban 
e támogatási formából kívánunk segítséget nyúj-
tani, mivel itt az önkormányzati forrás mellett 
állami rész is megjelenik.
Középiskolásoknál – akik nem tartoznak a fenti 

körbe – csak olyan tanulók nyújthatnak be támo-

gatási kérelmet, akik legalább négyes átlag feletti 
tanulmányi eredményt értek el. A Képviselő-testü-
let várhatóan októberi ülésén dönt a támogatások 
odaítéléséről. Mindazok, akik ilyen tanulmányi 
támogatást igényelnek ezen irányú kérelmüket a 
Polgármesteri Hivatalban 2018. szeptember 17. 
napjáig nyújthatják be. A támogatási kérelemhez 
csatolni kell a család jövedelemigazolását, iskola-
látogatási igazolást és az előző félévi tanulmányi 
eredményről szóló igazolást (leckekönyv másolat, 
vagy intézményi tanulmány eredményigazolás). 
Kérem, hogy munkaidőben Tóth Otília munka-
társamat keressék ügyintézés céljából.

Bak Nándor aljegyző

 Férfi röplabda 
válogatottak 

hétvégéje Izsákon
Férfi röplabdások, Váloga-

tottak Hétvégéje elnevezésű 
tornájának adott otthont az 
Izsáki Sportcsarnok augusz-
tus 11-12-én. A versenyt, a 
játékoskeretek következő 
nemzetközi megmérettetésre, 
versenyszerű körülmények 
között történő felkészítése 
és a röplabda népszerűsítése 
céljából szervezte a Magyar 
Röplabda Szövetség. 
A versenyen, a már néhány 

hete Izsákon edzőtáborozó 
U18 és U16-os válogatottak 
„A” és „B” csapattal, valamint 
a Senior 45+ válogatott vett 
részt. Az öt csapat izgalmas, 
körbeverésekkel tarkított, 
három szettes mérkőzéseken 
mérte össze tudását. A tornát 
az U18 „A” csapata nyerte a 
Senior 45+ válogatott és az 
U18 „B” csapat előtt, díjazá-
suk érem és oklevél volt.

-fg-
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS MEGEMLÉKEZÉS

Hálás szívvel
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

id. SERES MIHÁLY

temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek.
  A gyászoló család

Református múltunk 102.

Váradi István lelkipásztor 1819-től 1828 júni-
usáig volt az izsáki gyülekezet lelkipásztora. Az 
1828. június 1-re utaló feljegyzés azt igazolja, 
hogy a rendelkezésünkre álló jegyzőkönyvi 
gyűjteményes kötet (protokollum) korábbi 
önállóan létező iratok gyűjteménye, melyek 
már nem állnak rendelkezésünkre. Ez a tény 
is igazolja, hogy a régiekről való emlékezetünk 
mentése sohasem hiábavaló. Feltéve, hogy jön(-
nek) még olyan következő nemzedékek -ha Isten 
időt ad még e világnak-, akik okulni szeretné-
nek az atyák erényeiből, hibáiból.
Ezen időszak záró bejegyzéseiből kiderül, hogy 

IKEM 
hírek

- szeptember 22.(szom-
bat), 16.00: Kovács Sán-
dor tart előadást „Az 
ismeretlen Kárpátalja” 
címmel. Helyszín: refor-
mátus gyülekezeti ház. 
Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

„1828. március 28. Erre a 
napra írta volt N.T. Esperest 
Polgár Mihály úr, hogy ekklé-
siánkat meg fogja látogatni. 
Mellyre nézve a Prédikátor 
az ekklésia elöljáróit megszó-
líttatván, hogy az Esperest 
úr megjelenésekor jelen len-
nének; várakoztak minden 
délután két óráig, a mikor 
ki-ki hivatalos dolga után 
eloszlottak.
Az Esperest úr azomba estve 

felé megérkezvén; amidőn az 
elöljárók közül az egyházfi 
tsak Horváth Péter ő kegyel-
mét találta volna; mivel az 
Esperest úr más nap jókor 
szándékozott útját folytat-
ni: Curator Szabó Mihály és 
Horvát Péter ő kegyelmektől 
az ekklésia állapotjáról tuda-
kozódván; mikor mindeneket 
jó rendben látott volna lenni; 
a charitatiumok (adományok 
– N.Á.) summáját felvette, s 

ezzel a visitatiot elvégezte, 
tellyes megelégedését jelent-
vén, elébb még az oskolát is 
megtekintvén.
1828. április 30. Eltelvén az 

ekklésiai esztendő, összve hi-
vatta a Prédikátor az ekklésia 
elöljáróit, hogy Curator Szabó 
Mihály ő kegyelme számadása 
revideáltasson, és mivel elbot-
sáttatását kérte, helyébe más 
curator választasson.
Candidálta tehát a Prédi-

kátor Czirkos János, Takaró 
Mihály és Balog János elöljá-
rókat, a kik közül a votumok 
többségét Czirkos János ő 
kegyelmét érte. Egyházfi Lom-
bár János is kérvén elbotsát-
tatását, helyébe Gyallai János 
választatott, és ezután mind a 
ketten a következett vasárnap 
hivataljokba feleskettettek.
Megvisgáltatott Szabó Mi-

hály őkegyelme számadása, 
melly hiba nélkül valónak ta-

láltatván, a további számadás 
terhe alól felmentetett.
1828. június 1. Megfogyván a 

deszka az ekklésia padlásán, 
ezenfelül a czinterem földje 
igen gödrös lévén: arról volt 
szó, hogy mennyi deszkát kell-
jen venni, és hogy a czinterem 
közepét keresztül jó volna 
négyszögű faragott kövekkel 
ki rakni, hogy ki ne kopódna. 
Végeztetett: deszkát a környül 
állásokhoz képest, és a men-
nyit okossága szerént jónak 
lát, vegyen a Curator, ezen 
kívül hogy 100 darab négy 
szegű kő és egy szál fenyő is 
vevődjön, meghatároztatott.
1828. június 1-ő napján tar-

tatott ekklésiai gyűlésen kí-
vül, hogy néhai Tiszt. Váradi 
István úr életében több gyűlés 
tartatott volna, arról semmi 
jegyzés nincs.”
(P.IV.: 113 – 114.ol.)

(közli: Nagy Árpád)

az egyházlátogatás körülbelül úgy zajlottak, 
mint manapság. A jó rend őrzésére és ellen-
őrzésére minden időben szükség is lesz, mert 
az Ige fényében, ez az egyik ismertetője az igaz 
egyháznak.
Ami a gyülekezeti tisztségek viselésének fe-

lelősségét, súlyát illeti, sohasem bizonyult az 
könnyűnek. Akár egy egyházi évben mérték a 
ciklusokat, akár többen, ami döntő: a hűség és 
tisztaság, amíg a megbízatás tartott. Akinek 
pedig az a megtiszteltetés jutott, hogy a szol-
gálatból hívta Haza az ÚR, fakadjon áldás 
emlékéből.                                                  -na-

Gyülekezeti hírek
- augusztus 18-án, 18.00: bűnbánati, előkészítő istentiszte-

let a gyülekezeti házban
- augusztus 19-én, 10.00: új kenyérért való hálaadó isten-

tisztelet, úrvacsora
- szeptember 2-án, 14.30-kor: istentisztelet Kisizsákon az 

ökumenikus kápolnában
- szeptember 1-én, 18.00: bűnbánati, előkészítő istentiszte-

let a gyülekezeti házban
- szeptember 2-án, 10.00: tanévkezdésért való hálaadás, 

úrvacsora

Emlékezünk

HAJMA KRISZTIÁN

halálának 

4. évfordulójára,

akit még mindig 

hazavárunk!
Szerető családja

Örökségünk és 
reményünk – 

Szent István életünk 
és nemzetünk 
oltalmazója!

Nemzetünk egyik legjelen-
tősebb ünnepe Szent Ist-
ván napja, augusztus 20. Az 
egyetemes magyarság ezt az 
ünnepet a földkerekség bár-
mely országában megünnepli 
és emlékezik első szent kirá-
lyunkra.
Szent István király minden 

időben, minden történelmi 
korban, minden politikai 
rendszerben utat mutatott, 
a Szent Jobb óvva figyelmez-
tette a magyar nép vezetőit 
minden időben!
A ma ünnepelt Szent István 

király több mint 1000 évvel 
ezelőtt a hit útján indította el 
a magyar nemzetet. Egy olyan 
úton, amelyen a becsületesen 
végzett munka, a felelősség-
vállalás, mások szolgálata, az 
előrelátás számítanak mér-
földköveknek. Egy olyan úton, 
amelyen a krisztusi tanítás 
senki számára nem marad 
elmélet, hanem gondolko-
zásmódunkat és mindennapi 
cselekvésünket meghatározó 
erővé válik. Egy olyan úton, 
amelyen az Istenbe vetett hit 
ösztönöz minket arra, hogy 
levessük az önzés köntösét, 
és a szeretet új ruhájába 
öltözzünk. Egy olyan úton, 
amelyen egymást erősítjük a 
hitben és segítjük a továbbha-
ladásban.
A hit és a hit szerinti élet az a 

szilárd alap, amire országunk 
jövőjét építhetjük. Látnunk 
kell, hogy a hívők helyzetét 
nehezíti egy olyan társada-
lom, amelyben a hitetlenség 
számít magától értetődőnek, 
a hit pedig igazolásra, véde-
lemre szorul. Az Egyház és a 

hívő emberek elleni méltatlan 
támadások ennek jelei. A hí-
vőknek sok esetben meg kell 
küzdeniük azokért a jogokért, 
amelyek elméletileg minden 
embert megilletnek. Még ha 
akadnak is olyanok, akik két-
ségbe vonják, Magyarország 
hívő emberek hazája, akik 
számára Szent István király 
és a többi magyar szent hite 
követendő példa. Ne csak a 
földi ország építésén fáradoz-
zunk, hanem Isten országát 
is építsük, amelynek szikla-
alapja a hit.
„A keresztény remény nem 

nosztalgia. Vágy és valóság” 
„Szűz Mária a Hold, vissza-

tükrözi a Nap fényét. Vilá-
gossága nem a sajátja, Szent 
Fiától kapja. A Napba nehéz 
belenézni, de ha a Holdra 
tekintünk, látjuk a Nap vis-
szaverődő fényét” – de szó volt 
a hit adta boldogságról, arról, 
hogy „Istennél van hely mind-
annyiunk számára” és hogy 
„Mindannyiunk szívében hely 
van Isten számára”.
Megmaradásunk záloga 

Szent István királyhoz való 
ragaszkodásunk és hűségünk 
lehet, érezzük át tehát ennek 
a súlyát az ünnep kapcsán. 
Akkor is, amikor felhúzzák 
a nemzeti lobogót; akkor is, 
amikor a Szent Jobb körme-
netet látjuk és részt veszünk 
az ünnepi misén; akkor is, 
amikor az éjjeli boltozatot a 
tűzijáték fényei világosítják 
be; és akkor is, amikor fel-
csendül az „Isten, áldd meg a 
magyart!”

Bajkó Zoltán
plébános

Osztálytalálkozó
2018. szeptember 8.-án osztálytalálkozót 

szervezünk a Gedeon dűlői volt tanyasi ál-
talános iskolában. Szeretettel várjuk azok 
jelentkezését, akik egykor ide jártak vagy 
itt tanítottak. Gyülekező 9:30.-tól.
Részvételi szándékukat a következő el-

érhetőségek valamelyikén jelezzék:06-20-
260-9521 vagy 78-487-139 Fejes Györgyné, 
született Vörösmarti Julianna
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A Gyermekjóléti- és Családsegítő 
Szolgálat nyári táborai

Nagyátfogás a Madárvártán

Szafarin az Ezüst Gólyák

Idén is nagy lelkesedéssel 
szervezte Szolgálatunk a mára 
már hagyománnyá vált nyári 
napközis táborokat. 
A lovas-tábor a Turcsán-ta-

nyán, a peca-tábor az Izsáki 
Horgász- és Pihenőparkban 
került megrendezésre. A két-
szer egyhetes, ingyenes tá-
borban naponta 20 fő feletti 
gyermeklétszám, főleg Szol-
gálatunk látókörében lévő 
gyerekekből tevődött össze. 
A lovastáborban a gyerekek 

minden nap lovas szakembe-
rek segítségével merülhettek 
bele a lovaglás, lóápolás, lótar-
tás rejtelmeibe. Emellett még 
más programok is színesítet-
ték a foglalkozásokat, mint 
például az íjászat, lovas kocsi-
kázás, vagy a strandolás. 
Peca-táborunk, Jankovics 

Istvánnak, a Horgásztó tu-
lajdonosának köszönhetően 
kiváló lehetőséget biztosított 
a horgászat szerelmeseinek. A 
nem mindennapi lehetőséget 
kihasználva, néhány szülő 

elkísérte gyermekét, hogy 
tanítsa a halfogás különböző 
módszereit. Itt főként az ön-
fegyelem és az elcsendesedés 
gyakorlásával szembesül-
hettek a gyerekek. Termé-
szetesen, amikor az időjárás 
melegebbre fordult, minden 
gyermek csobbanhatott a 
Horgásztó gyönyörű meden-
céjében.
Táboraink fő célja, lehetősé-

get nyújtani és lelkesíteni a 
gyerekeket e két nagyszerű 

sportra, nem utolsó sorban 
pedig, hogy szakadjanak el a 
mobiltelefonok és számítógé-
pek által nyújtott káros hatá-
soktól, a virtuális világtól. 
Több gyermek tér a későb-

biekben vissza a táborok 
helyszínére, már szüleikkel  
és örömmel tölt el bennünket, 
amikor látjuk, tapasztaljuk, 
hogy nem hiába dolgoztunk.

Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

A Nagyátfogás, a „nagy-át-fo-
gás”, a Kolon-tavi Madárvárta 
nagyszabású madárgyűrűzési 
programja. Az 1999-ben, 600 
m-es hálóval, elkezdett madár 
befogás még csak a Kolon-tó 
egyharmadát fogta át. 2002-ben 
viszont további hálósorokkal 
lett kiegészítve, ami már a tó 
teljes kelet-nyugati irányú ke-
resztmetszetét átfogja. Az így 
kialakított 1600 méteres hálósor, 
Európa leghosszabb egybefüggő 
hálósora. Tavasszal szombaton-
ként mintavételi „kisátfogások” 
zajlanak. A Nagyátfogás viszont, 
minden év július 10. és július 24. 
között (tizenötnapos intervallum 
alatt) végzett nagyszabású ma-
dárgyűrűzési program, melyen 
a nádhoz kötött énekes madarak 
vonulási és költési helyzetéről 
kapnak átfogó képet. Erre az 
alkalomra az ország minden tá-
járól érkeznek madarászok és a 
segítőkkel együtt, mintegy 50-70 
fő vesz részt a programban.
A Nagyátfogás alatt három 

helyen folyik a gyűrűzés, a Ma-
dárvártán, a középső hálóhelyen 
lévő kilátótoronynál, és Nagyte-

leki gyűrűzőhelyen. Ezeken a he-
lyeken egy gyűrűző szakember 
mellett, főleg az első napokban 
több madárszedő dolgozik. A 
munka már a napfelkelte előtt, a 
hálók leengedésével elkezdődik, 
majd öt órától kezdve óránként 
gyűjtik be kis vászonzsákokban 
a madarakat. A gyűrűzéskor a 
madár megkapja a számozott 
alumínium karikáját, és rögzítik 
a legfontosabb adatait. Naponta, 
a nagy meleg megjelenésével zár-
ják össze a hálókat, mert ebben 
az időszakban ritkul a madarak 
mozgása.
A mostani Nagyátfogás alkal-

mával összesen több mint ötezer 
madár kapott gyűrűt. Már az 
első napon, a korábbi hatszázas 
átlaghoz képest, több mint 900 
befogott madarat fogtak. Az 
eredményekből látszik, bár a 
márciusi hideg nem kedvezett 
a korán érkezőknek, de a töb-
bieknek nagyon jól sikerült az 
idei költés. 
A Kolon-tavi Madárvárta a 

továbbiakban is folytatja az 
alap hálósoron a monitorozást, 
valamint esténként, külön fel-

állított hálókon a lappantyúk 
gyűrűzését, amelyekre szívesen 
fogadják az érdeklődőket.
A madárgyűrűzés egy kutatási 

módszer, ami a madarak egyedi 
jelölésén alapul. A sorszámozott 
gyűrűkkel megjelölt madarak 
minden egyes megfigyelése, 
visszafogása vagy kézre kerülése 
sokat árul el életükről, különö-
sen mozgásukról, vonulásukról. 
Mindezek nagyon fontos háttér 
információk a természetvédelem 
számára, hogy közelebb jussunk 
az egyik leglátványosabb termé-
szeti jelenség, a madárvonulás 
megismerésében. A standar-
dizált módszereken alapuló 
mintavételezés során megfogott, 
megjelölt és vissza fogott mada-
rak adatainak felhasználásával 
nyert eredmények a költőállo-
mányok olyan jellemzőire en-
gednek következtetni, amelyek 
szükségesek a populációválto-
zások hátterében húzódó okok 
felderítéséhez (pl. túlélési való-
színűségek, a teljes élettartamra 
vonatkozó reprodukciós siker). 
Magyarországon 1908 óta fo-

lyik madárgyűrűzés. A Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület 1976 óta ad otthont 
a Madárgyűrűzési Központ-
nak, ahol a beérkező adatok 
rendszerezése, digitalizálása, 
a megkerülések kiegészítése, a 
riportok elkészítése, és az adatok 
archiválása folyik. A Madárgyű-
rűzési Központ tartja a kapcso-
latot a külföldi központokkal, 
továbbá szervezi a jelölőgyűrűk 
gyártását, vásárlását, segíti a 
gyűrűzőket és a kutatókat pl. 
a fogóeszköz és egyéb eszköz 
beszerzésében.                       -fg-

Az Ezüst Gólya Nyugdíjasklub 
tagjai már számtalanszor bebi-
zonyították a szólás igazságát, 
miszerint „Öreg ember nem 
vénember”, ugyanis 2018. július 
16-án egy nagybusznyi szép korú 
szafarira indult. No, nem Afri-
kába, csak ide a megyeszékhely 
vadaskertjébe. 
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitányság Baleset-megelőzési 
Bizottsága az izsáki bátor szeni-
oroknak KRESZ-Szafari címmel 
fél napos közlekedésbiztonsági 
vetélkedőt szervezett a Kecske-
méti Vadaskert területén. 
A program célja az volt, hogy 

felhívják a figyelmet arra, hogy 
érettebb korban sem egyszerű 
közlekedni, bár lényegesen na-
gyobb a tapasztalatunk, de képes-
ségeink, reflexeink, reakcióidőnk 
bizony nem a húszévesek szintjét 
üti már: lassabban járunk, ros-
szabbul hallunk, sajnos már a 
szemünk sem a régi, az egyen-
súly-zavarainkról meg már nem 
is beszélek. 
A program során megerősí-

tettek bennünket abban, hogy 
csak akkor induljunk útnak, ha 
gond nélkül, saját magunk és 
mások veszélyeztetése nélkül el 
is tudunk jutni a kitűzött célig, a 
tervezett közlekedési eszközzel, 
melyet mindig a képességeink-
hez mérten válasszunk meg. Ne 
akarjunk repülőgépet vezetni, 
ha már a talicskát is nehezen 
toljuk. Körültekintően tervezzük 
meg útjainkat, vagy ha lehetősé-
günk van rá, kérjünk segítséget 
családtagjainktól, könnyebben 
közlekedő társainktól. Ne indul-
junk el egyedül, ha bizonytalanok 
vagyunk magunkban.
No és ha már közlekedünk, 

akkor bizony az sem árt, ha a köz-
lekedési szabályokkal tisztában 
vagyunk, ha tudjuk a legalapve-
tőbb közúti jelzőtáblák jelentését, 
s az ott tanúsítandó magatar-
tási szabályt. Csak zárójelben 
említem: nem biztos, hogy az a 
jó magatartás, ha a kezünkkel 
félreérthetetlenül integetünk, és 
sűrűn emlegetjük a közlekedőtárs 
felmenőit. Fontos azt is tudni egy 
útkereszteződéshez érve, kinek 
van elsőbbsége, egy-egy közleke-
dési szituációban ki mehet elő-
ször. Ezen ismereteink bővítését 
szolgálták a kitöltendő KRESZ-
tesztlapok. Játékos öltözködős 
feladattal hívták fel a figyelmet 
az észlelhetőségünk fontosságára, 
továbbá egy bőröndben kellett 
összegyűjteni azokat a holmikat, 

amiket a KRESZ kötelezően 
meghatároz egy esti lakott terü-
leten kívüli kerékpározáshoz. A 
csapat összetartását, egyként való 
gondolkodását, összefogását egy 
megmozgatós, pléda által imitált 
hajótörésből való menekülés szol-
gálta. Szerencsére nem veszett 
a habok közé senki! Az ered-
ményhirdetés előtt egy nagyot 
tevegeltünk Alival egy dalban, így 
az izsáki Ezüst Gólyák jókedvű 
dalától zengett az állatkert.
A nap további részében a szer-

vezők vendégül láttak egy finom 
ebédre a rendőrség éttermében, 
majd buszunk átállt az UNIVER 
ZRt. mustár, majonéz, ketchup 
készítésével foglalkozó üzeméhez, 
ahol nagyon érdekes üzemlá-
togatásban lehetett részünk. 
Ennek során rádöbbentünk, 
hogy ez a hely nem az udvarunk 
másik felében lévő kiskonyhánk, 
ahol befőzzük a családnak a 
télirevalót. Lenyűgöző volt az 
üzem monumentalitása, a nyers-
anyag-mennyiségek kiszerelése, 
a keverőedények óriássága, a 
készáruraktár méretei, ahol a sok 
kész finomságtól sokemeletnyi 
magasságig csak úgy roskadoztak 
a teli raklapok. Sok érdekességet 
megtudhattunk a gyárról, többek 
közt azt is, hogy az UNIVER 
ZRt. látja el Európa McDonald’s 
üzleteit ketchuppal, majonézzel, 
mustárral. A kóstolóba kapott 
ivólevek és frissen sült pogácsák, 
meggyőztek minket a kiváló mi-
nőségről.
A fergeteges, jó hangulatú, ne-

vetéssel teli, gazdag napot fagyi-
zással zártuk. 
Az Izsáki Hírek hasábjain ke-

resztül is köszönetet mondunk 
Tokovics Tamás úrnak, a Kecs-
keméti Vadaskert igazgatójának, 
Dudásné Tóth Erika r. őrnagy 
asszonynak, Fodor Éva asszisz-
tensnek és segítőiknek, valamint 
Eszik Judit izsáki pedagógusnak 
a nagyszerű, színes vetélkedőért, 
továbbá köszönjük Baki Zoltán 
üzemvezető úrnak a részletes, 
számunkra sok ismeretanyagot 
felsorakoztató kalauzolást az 
Univer ZRt. üzemében.
Kedves Izsáki Nyugdíjasok! Az 

Ezüst Gólyákkal közösen arra 
buzdítom, Önöket, hogy jöjjenek 
közénk, éljék meg Önök is velünk 
együtt a programok felejthetet-
len, sok humort, nevetést adó 
pillanatait, kacagjanak velünk 
együtt, legyenek részesei prog-
ramjainknak!

Geisztné Kamasz Erzsébet
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Katolikus Hittantáborok 2018. 

Fogathajtó OB. Izsákon
Idén a korábbi évek 

hagyományaitól eltérő-
en nem szeptemberben, 
hanem augusztus utolsó 
hetében 23-24-25.-én 
rendezi meg a Magyar 
Lovas Szövetség és a 
Fogathajtó Szakág a fo-
gathajtósport A kategó-
riás 49. magyar bajnoki 
döntőjét, Bács-Kiskun 
megye lovasfővárosá-
ban, Izsákon. Három 
kategóriában írták ki 
1-es-, 2-es., és 4-es fogat-
hajtók részvételével. 
Az első magyar baj-

nokságot a fogathajtó 

szakágban 1969-ben 
írták ki, ekkor csak 4-
es kategóriában, első 
magyar bajnok Fülöp 
Sándor (Kecskemét) a 
királyi kategóriában 
Bozsik József kilenc al-
kalommal nyert magyar 
bajnoki címet, a 48 baj-
noki címen tizenöt hajtó 
osztozott - 2017-ban 
bajnok ifj. Dobrovitz 
József (Vecsés). 
A 2-eseknél 1979-ben 

írták ki első alkalommal 
a magyar bajnokságot 
Sztana István (Kecel) az 
első magyar bajnok, Lá-

zár Vilmos tizenhárom-
szor nyert egyéniben 
magyar bajnoki címet, ő 
a csúcstartó. A harminc-
nyolc magyar bajnoki 
címen tizenhét hajtó 
osztozott az elmúlt 38 
év alatt. 2017-ben Papp 
János lett a bajnok (Me-
zőhegyes).
Az 1-eseknél 1994-

ben írták ki először a 
magyar bajnokságot, 
első magyar bajnok dr. 
Eőry István (Tahitót-
falui LK). A huszon-
három bajnoki címen 
tizenkét hajtó osztozott, 
hárman tudtak tripláz-
ni a huszonhárom év 
alatt: Jámbor Vilmos 
(Kisbér), Gáspár Zoltán 
(Kecskemét Hírős LK), 
Nyúl Katalin (Kecske-
mét Hírős LK). Az el-
múlt évi bajnok Nyúl 
Katalin lett (Kecskemét 
Hírős LK).
Az esélyekről szólva, 

nagy valószínűséggel 
egyik kategóriában sem 
nyer az elmúlt évi baj-

nok, bár világkupa pont-
szerző az izsáki verseny, 
mely egyben OB döntő 
is, s a két vecsési világ-
bajnok párbaja külön 
csemegét ígér Az már 
eldőlt, hogy a 4-es fo-
gathajtó csapatunk - bár 
éremesélyes - végül a 
magas részvételi költ-
ség miatt nem utazik 
az amerikai Tryonban 
rendezendő Lovas Vi-
lágjátékok keretében 
sorra kerülő XXIV. 4-es 
fogathajtó világbajnok-
ságra, ahol egyéniben 
a címvédő Boyd Exell 
(AUS) ötödik alkalom-
mal nyerhet, míg csa-
patban Hollandia a cím-

védő. Ők a világbajnok-
ság történetében, eddig 
tizenegy alkalommal 
nyertek, 2008 óta veret-
lenek (verhetetlenek)!
A 2-eseknél Papp Já-

nosnak új összeállítású 
fogata van, így a baj-
nokság nyílt azaz több-
esélyes.
Az 1-eseknél az elmúlt 

évi címvédő Nyúl Kata-
lin a Hollandiában ren-
dezendő világbajnokság-
ra utazik az OB. utáni 
héten Gáspár Szilviával 
(Kecskemét) és Farkas 
Józseffel (Kecel LK.) és 
Meskóné Orosz Máriá-
val (Üllő ÁOTE LK.)

Baranyai Antal

A táborozás kihívás és 
lehetőség. Kihívás, mert 
a gyerekek kimozdítva 
a komfortzónájukból, 
jobban saját magukra 
vannak utalva, a sze-
mélyiségük erősségei és 
esetleges gyengeségei a 
többiekkel együtt töltött 
napok alatt óhatatla-
nul megmutatkoznak. A 
helyzetek megoldásában, 
feldolgozásában nem 
számíthatnak a sokszor 
„túl- óvó” családi közeg 
segítségére, a saját bőrü-
kön tapasztalhatják meg 
az élet adta feladatok sú-
lyát (hogy csak a mások 
után történő mosogatást, 
takarítást említsem.)
Ugyanezért lehetőség 

is. Ebben a speciális kö-
zegben mind magukat, 

mind a társakat eddig 
nem tapasztalt módon 
ismerhetik meg, és a 
tábor adta élményeket 

megélve olyan módon fej-
lődhetnek, ahogyan ott-
hon, a számítógép előtt 
ülve, vagy a telefonon az 
üzeneteket pörgetve nem 
lenne lehetőségük.
Az idei évben két hitta-

nos táborral készültünk
A jellemzően felső tago-

zatosok számára szerve-
zett tábor Apostagon, a 
Zarándokházban került 
megrendezésre július 1-7 
ig. A résztvevők között 
volt 3. és 4. osztályos is, 
hiszen ahol a nagyobb 
testvér jött, és a szülő 
kérték, természetesen a 
kisebb gyereket is vittük. 
A tábor célja a közössé-
gépítés volt, egy olyan 
közeg megteremtése, 
ahol a különböző korosz-
tályokhoz tartozó gyere-

kek együttműködve old-
ják meg a feladatokat, és 
egymást segítve, együtt 
örülve tapasztalják meg 

az élményeket. 
A szentmisék, közös 

énekek,-imák mellett 
kézműves foglalkozások, 
közös játékok varázsol-
ták röviddé a napokat. A 
résztvevőkből szervezett 
csapatok oldották meg a 
tábor napi feladatait is, 
az imaszolgálat, mosoga-
tás, takarítás mindenki 
számára többször „el-
érhető” volt a hét folya-
mán. Örömteli volt látni, 
hogy bár minden gyerek-
nek volt telefonja, és el-
érhető volt a WiFi, senki 
sem lógott az interneten, 
és a szabadfoglalkozások 
időszakában társasjáté-
kokkal, kártyajátékokkal 
KÖZÖSEN töltötték el a 
szabadidőt a táborozók.
Az apostagi fiatalok-

kal is nagyon jó kap-
csolat alakult ki a hét 
folyamán. Részt vettek 

velünk a nagytúrán, 
melynek végpontján, a 
solti plébánián a szent-
mise után, Vass Huba 
esperes úr megvendégelt 
mindannyiunkat. Meg-
szerveztünk egy focimec-
cset velük, ami azután 
kifulladásig tartott, és 
amin az izsáki csapat 
kiemelkedően teljesített. 
A meccs után, az agapé 
végeztével az apostagi 
fiatalok egy színvonalas 
könnyűzenei koncerttel 
kedveskedtek nekünk, 
amit mi egy táncházzal 
viszonoztunk. 
Nagyon jó volt, hogy 

segítőnek eljöttek azok 
a fiatalok, akik hívő ka-
tolikusként fontosnak 
tartották azt, hogy a kö-
vetkező korosztályt lelki 
fejlődésükben segítsék, 
és Istenhez vezető útju-
kon mellettük álljanak. 

Mindannyiunk, akik 
részt vettünk a táborban 
– akár résztvevőként, 
akár segítőként – nagyon 
sok lelki ajándékkal gaz-
dagodtunk, magunkat is, 
és a többieket is jobban 
megismerhettük.
Az alsó tagozatos gye-

rekeknek napközis jelle-
gű hittanos tábort szer-
veztünk július 16-20 -ig 
a Katolikus közösségi 
házban.
A gyerekek olyan mó-

don lehettek a templom-
ban ezen a héten, ahogy 
előtte még soha. Saját 
készítésű virágdíszeket 
helyeztünk el Szűz Má-
ria szobránál, Zoltán 
atya elmélkedése után 
pedig felmentünk az 
orgonához, ahol Gellér 
Alíz tartott bemutatót 
a hangszerről. Voltunk 
a toronyban többször 
is, a legbátrabbak a ha-
rangoknál is jártak, és 
a kisharang csendítését 
a helyszínen tapasztal-
hatták meg. Bejárhatták 
a gyerekek a templo-
mot, megcsodálhatták a 
szobrokat, képeket, meg-
kérdezhettek mindent, 
amire csak kíváncsiak 
voltak. Az oltár köré 

telepedve tanultunk éne-
keket, és a záró misén 
szolgálattevőként mind 
ottlehettek a szentély-
ben.
Az Isten által teremtett 

világ szépségeire való 
rácsodálkozás jegyében 
programjaink között 
szerepelt gyalogtúra a 
fogathajtó pály melletti 
kilátóhoz, növény és ál-
latvilágról szóló bemu-
tató a Csíkász Tanyán, 
Dudás László előadásá-
val, és madárgyűrűzés 
megcsodálása a Madár-
vártán.
A közösségi ház azon a 

héten élettel telt meg, a 
templom környéke a gye-
rekek boldog zsivajától 
volt hangos.
Mindkét tábor fővédnö-

ke és legnagyobb anyagi 
támogatója Bajkó Zoltán 
atya volt, aki személye-
sen is részt vett mindkét 
tábor munkájában. Akik 
pedig segítőként idejüket 
és szeretetüket adták a 
tábori munkához, névsor 
szerint: Csizmadia Réka, 
Garai Anna, Gellér Alíz, 
Gellér Blanka, Hajma 
Ágnes, Mezei István, 
Virág László. 

M.I.
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ÜGYELETEK

 ELADÓ 2013. 
márciusi VOLVO 
S60 2.0 D Momen-
tum Generat i c 
Sedan ezüst metál 
színű, öt személyes, 
négyajtós személy-
gépkocsi, két zónás 
digitális klímával, 
91 .206  km-re l , 
2019. márciusig ér-
vényes műszakival. 

Prémium külső és belső, valamint műszaki (ABS, ASR, ESG, 
APS) felszereltség! Első tulajdonostól, rendszeresen szervizelt, 
garázsban tartott, törésmentes, garantált kilométer, hölgy 
tulajdonostól. Ár: 4.590.000 Ft.  T.: 06/30/256-5091

9 éves pej kanca eladó. Meg-
tekinthető, lovagolható az 
izsáki Turcsán Lovastanyán.
Irányár: 465 ezer Ft. Érd.: 

06-70/337-2754

Eladó jó állapotú, masszív 
szekrénysor, kétajtós szek-
rény, ágyneműtartók, he-
verők, kárpitozott székek, 
konyhaszekrény, asztal, elő-
szobafogas, új állapotú Hajdú 
centrifuga, Hajdú mosógép, 
női kerékpár, lábbalhajtós 
varrógép. Érd.: 06-30/334-
6941

Mindennemű 
asztalosmunkát 

vállalok. 
Hívjon 

bizalommal: 
06-70-671-7335, 
Szíjjártó Károly


