
2017. november 17. Ára: 150 FtXXVII. évfolyam 11. szám

Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Lapunk decemberi 
számának színes 

melléklete, 2018-as 
falinaptár! 

A naptárba szánt 
hirdetések december 

5-ig adhatók fel.

Forradalmunkra emlékeztünk

Lakossági fórum a nemzeti konzultációról

Új nagyharang kerül a katolikus 
templom tornyába

A Soros-tervről szóló 
nemzeti konzultációs 
országjárás keretében 
november 9-én Bugacon 
Csepreghy Nándor mi-
niszterhelyettes, a Minisz-
terelnökség parlamenti 
államtitkára tartott la-
kossági fórumot, Lezsák 
Sándor, térségünk or-
szággyűlési képviselője 
meghívására. 
A helyiek mellett a vá-

lasztókerület más tele-
püléseiről is érkezett ér-
deklődőkkel zsúfolásig 
megtelt a bugaci művelő-
dési ház. A házigazda Sza-
bó László polgármester 
köszöntője után Lezsák 
Sándor szólt arról, hogy 
sorsfordító időket élünk. 
Olyan történelmi idő-
szak megélői és részesei 
vagyunk, amelyben nem 
kevesebb dől el, mint Eu-
rópa és benne a mi hazánk 
sorsa. E körülmények 

között nagy szükség van 
a veszélytudatra. Nem 
ideges, görcsös kapko-
dásra, hanem egészséges 
veszélytudatra. Olyanra, 
amellyel az ember képes 
megtalálni az adott hely-
zetben a helyes utat.
Csepreghy Nándor 

helyzetelemzésében ar-
ról szólt, hogy Európa 
sorsát, jövőjét befolyáso-
ló jelenlegi legfontosabb 
kérdés a migráció, vele 
annak eldöntése, hogy 
milyen Európában sze-
retnénk élni a következő 
években, évtizedekben, s 
milyen Európát kívánunk 
utódainkra hagyni. Szólt 
arról is, hogy a magyar 
migránspolitika nyugati 
és hazai ellenzői egyként 
tekintik a valóban üldö-
zött menekülteket, s a 
papírok nélkül, maguk-

ról hazugságokat állító 
gazdasági bevándorlókat. 
S arról sem hajlandók 
tudomást venni, hogy az 
ellenőrizetlenül beáramló 
tömegek komoly biztonsá-
gi kockázatot jelentenek. 
Teszik ezt a sorozatos ter-
rortámadások ellenére.
Kiemelte még, Magyar-

ország gazdasági eredmé-
nyei mára adottak ahhoz, 
hogy valóban megléphes-

sük azt a jóléti fordula-
tot, amelyre a magyar 
társadalom régóta vár. 
Ám határozott és konkrét 
választ kell adnunk arra a 
kérdésre, hogy ezt kockáz-
tatjuk-e azzal, hogy olyan 
problémákat veszünk a 
nyakunkba, amelyeket 
nem mi okoztunk, s nem 
itt keletkeztek. Dönte-
ni kell tehát arról, hogy 
ezeket a problémákat 

behozzuk-e Európába, 
vagy megpróbáljuk a meg-
oldásokat odavinni, ahol 
a probléma gyökre van. A 
magyar kormány arra tett 
vállalást, hogy esküjéhez 
hűen, a magyar embe-
rek szolgálatát tekinti 
elsődlegesnek. A mostani 
nemzeti konzultáció nem 
szolgál mást, mint hogy 
megtudják, mit gondol-
nak a migrációról az em-
berek. Ez az információ 
fontos háttértámogatást 
jelent a Brüsszellel foly-
tatott tárgyalásokban. A 
kormánynak határozott 
elképzelése van arról, 
hogy hazánk ne legyen 
bevándorló ország, de ez 
csak akkor lesz kivitelez-
hető, ha a magyar embe-
rek is így akarják. Ezért 
fontos, hogy minél többen 
mondjanak véleményt a 

nemzeti konzultáció so-
rán – mondta Csepreghy 
Nándor.
Lezsák Sándor zárszavá-

ban egyebek mellett arra 
tért ki, hogy igen gyorsan 
zajlanak az események. 
Nincs idő tétovázni, sürgő-
sen dönteni kell. Magyar-
ország reneszánszát éli, s 
ezt gyalázatos külföldi ter-
vek nem tehetik tönkre. A 
magyarság közös feladata, 
hogy olyan erőt tegyen a 
kormányzat mögé, amely 
szilárd támogatást jelent 
a magyar kormányzati 
álláspont mögött, beván-
dorlás ügyben.
- Látva az aggasztó mig-

ránshelyzetet sokan kér-
dezik: Mi lesz itt? - idézte 
Lezsák Sándor. - Ha ösz-
szefogunk, Mi LESzüNK 
iTT – adta meg a választ. 
Az egyetlen jó válasz ez, 
erre a kérdésre - húzta 
alá.                    -tetézi-

Október 23-án a 
művelődési házban 
rendezett ünnepsé-
gen emlékeztük az 
1956-os Forradalom 
és Szabadságharc 61. 
évfordulójára. Ünne-
pi műsort az iskola 
tanulói adtak. Em-
lékező beszédet Máté 
Sándor alezredes, re-
formátus tábori lel-
kész mondott.
     

 Ünneplő 
Egybegyűltek! 

Nagy megtiszteltetés, 
hogy a tavalyi emlékezés 
után újból elmondhatom 
érzéseimet az 1956-os 
forradalomról és szabad-
ságharcról, arról a néhány 
napról, amire gondolva 
kihúzhatjuk magunkat 
és azt mondhatjuk: Jó 
magyarnak lenni!
Történelmi távlatba he-

lyezve háromszor volt jó 
magyarnak lenni. Először 
1456-ban, amikor Hunya-
di János Nándorfehérvár-
nál megállította a moha-
medán török Európába 
vezető útját. A magyarok 
győzelmét egész Európa 
kitörő lelkesedéssel fogad-
ta, és a pápa a déli harang-
szóhoz hálaadó imádságot 
rendelt. Történelmünk 
eme fényesebb győzelme 
hatalmas traumát okozott 
az oszmánoknak, és örök 
időkre szóló dicsőséget a 
magyaroknak.

Másodszor akkor volt jó 
magyarnak lenni, amikor 
1848-49-ben térdre kény-
szerítettük a Habsburg-
házat, amely csak orosz 
segítséggel tudta maga alá 
gyűrni újra a magyart. De 
hogy mekkora csodálattal 
szemlélte Európa népe a 
magyarok küzdelmét, azt 
jól jelzi a németek nagy 
költőjének, Heinrich Hei-
nének 1849. októberében 
írt verse, mely szerint: 
„Ha nevedet hallom, ma-
gyar, szűk lesz a német 
zeke rajtam.” 
S harmadszor akkor volt 

jó magyarnak lenni, ami-
kor 1956-ban nemcsak 
az Aranycsapat remek 
játékosairól (Grosics, Bu-
zánszki, Lóránt, Lantos, 
Bozsik, zakariás, Budai, 
Kocsis, Hidegkuti, Pus-
kás, Czibor) volt ismert 
a magyar, hanem arról 
a dicsőséges forradalom-

ról és szabadságharctól, 
amelyre ámulattal és 
csodálattal figyelt az ak-
kori világ.
Mindennek immár 61 

éve. Épp ezért mondhat-
juk, hogy ugyan még él-
nek közöttünk azok az 
idős honfitársaink, akik 
átélték ezeket a napokat, 
de legtöbbünknek már 
csak történelem – igaz 
szívet-lelket melengető, 
mindnyájunkat ámulat-
tal és csodálattal eltöltő 
történelem az a csodálatos 
2 hét, aminek eseményeit 
boldog örömmel emle-
getjük.
Hiszen ez a néhány nap a 

megalapozója mai demok-
ráciánknak. És azon ritka 
pillanatai egyike, amikor 
szinte az egész ország egy 
emberként lépett fel egy 
közös ügy érdekében. 

Folytatás a 2. oldalon.

November 19-én a 10 
órai szentmisében áldják 
meg és emelik a toronyba 
a katolikus templom új 
nagyharangját. Elődjét 
1944 szeptemberének 
első vasárnapján vitték 
el a második világhábo-
rúba. Mai utóda, 73 év 
után, november 12-én 
tért haza. A Gombos 
Miklós őrbottyáni öntö-
déjéből 9 órakor megér-
kezett, s a város határá-
ban felvirágozott haran-
got ünnepi szentmise 
keretében köszöntötték 
a hívek. Az új harang 
a már meglévő három 
társának és a református 
templom harangjainak 
zúgása mellett érkezett 

a templom elé, ahol az 
ünnepi szentmisére ér-
kezett hívek tömege fo-
gadta. 
Bajkó zoltán plébános 

a harangfogadás alkal-
mából a következő gon-
dolatokkal szólt a je-
lenlévőkhöz: Ha ennek 
a harangnak a szavát 
meghallaná mindenki, 
hogy Istenhez emelje 
őket, és a templomba 
hívná az embereket. „Mi-
lyen más lenne, ha szá-
mon kérné a harangnak 
a szava, hogy »most is 
tudsz-e áldozatot hozni, 
nemcsak a harangért, 
hanem a szegény ember-
testvéredért«. Milyen jó 
lenne, ha rásegítene a 

keresztény életre ennek 
a harangnak a hangja, 
s mintegy így kama-
tozna a befektetett pén-
zünk, felkínált munkánk 
az örök élet javára is” 
– Senki sem különálló 
sziget; minden ember a 
kontinens része, a szá-
razföld egy darabja; ha 
egy göröngyöt mos el a 
tenger, Európa lesz keve-
sebb, éppúgy, mintha egy 
hegyfokot mosna el, vagy 
barátaid házát, vagy 
a te birtokod; minden 
halállal én leszek keve-
sebb, mert egy vagyok az 
emberiséggel; ezért hát 
sose kérdezd, kiért szól a 
harang: érted szól.
Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
A közös ügy a sztálini szoci-

alista diktatúra elsöprése és 
a szovjet megszálló csapatok 
elkergetése volt.
1956 októberében e két cél 

éltette a népet és ezért fogtak 
még fegyvert is a legbátrabbak. 
Még akkor is, ha amúgy nem 
mindenki akarta ugyanazt. 
Hiszen nyílván mást akart 
a kommunista Nagy imre, a 
később kivégzett miniszterel-
nök, másért szervezkedtek a 
megalakult munkástanácsok, 
más céljai voltak az egyetemis-
ta diákoknak, és a barikádon 
a legdrágábbat, az életüket 
áldozó pesti srácoknak.
Voltak, akik csak egy meg-

jobbított szocialista rendszert 
akartak. A falvak lakói bizo-
nyosan inkább újra a saját 
földjeiket akarták, a kisem-
mizett, kuláknak bélyegzett, 
munkatáborba deportált, min-
denüktől megfosztott gazdák 
az igazságot, a diákok, az írók 
meg szerettek volna a zsarnok-
ságtól megszabadultan újra 
szabadon élni. Az egyszerű 
ember legalább azt, hogy a 
vörös csillagok, a Rákosi- és 
Sztálin-képek tűnjenek el vég-
leg az életükből.
De volt két dolog, amiben min-

denki egyet akart: legyen vége 
a gyűlölt sztalinista-rákosista 
kommunista diktatúrának és 
legyen vége a szovjet megszál-
lásnak. Ezért vállalt minisz-
terelnökséget a kommunista 
Nagy imre és miniszteri tárcát 
sok kiváló ember, ezért fogtak 
fegyvert a „pesti srácok” a 
Corvin-közben, a Széna téren, 
Budapest és az ország számos 
más pontján –a legtovább – mi-
csoda fricska volt ez az elvtár-
sak szemében – a kommunisták 
alapította új dunai városban, 
Sztálinvárosban.
„Ruszkik haza!” –  ez a jelszó 

zengett országszerte, és né-
hány napig úgy tűnt, a szovjet 
csapatok valóban kivonulnak 
az országból. Nagy imre mi-
niszterelnök bejelentette, hogy 
Magyarország kilép a Varsói 
Szerződésből és deklarálta az 
ország semlegességét. Hama-
rosan kiderült azonban, hogy 
a szovjet csapatok kivonásának 
ígérete csupán taktikai lépés 
volt. November 3-án a szovjetek 
letartóztatták a tárgyalásokra 
érkező Maléter Pál honvédelmi 
minisztert, majd hajnalban 
megindult a megállíthatatlan 
offenzíva Budapest ellen.
Magyarország egyedül ma-

radt. Az adott külpolitikai 
helyzetben nem számíthatott 
külső segítségre. A hideghá-
ború törékeny egyensúlyát 
a másik szuperhatalom, az 
Egyesült Államok nem merte 
megbolygatni. Pontosabban: 
megegyezett a Szovjetunióval, 
hogy mindenki a saját geszte-
nyéjét sütögeti: Amerika azt 
tesz a Közel-Keleten, amit 

Forradalmunkra emlékeztünk
akar, a szovjetek azt Magyar-
országon, ami nekik tetszik. 
Nagy csalódás volt ez a magyar 
népnek, amely hiába várta a 
Szabad Európa Rádió által 
ígért amerikai ejtőernyősöket.
A forradalom vérbe fojtását 

azonban megelőzte tizenegy-
néhány reménnyel teli nap. 
Minden résztvevő úgy érezte, 
hogy történelmet ír. És valóban 
azt tették. Történelmet írt a 
miniszterelnök és a kormány. 
Történelmet írtak a munkás-
tanácsok tagjai, akiket saját 
társaik demokratikus úton 
választottak meg annak ér-
dekében, hogy a gyár valóban 
a dolgozóké legyen. A szó igazi 
értelmében is történelmet írtak 
az írók, újságírók és művészek, 
akik évek óta először alkothat-
tak szabadon. És történelmet 
írtak az október 23-án az utcára 
vonuló egyetemista és középis-
kolás diákok, akik közül sokan 
fegyvert is fogtak. Ha ezek a 
tettek nem is voltak értékben 
egyenlők, mind azt munkál-
ták, hogy egyszer tényleg vége 
legyen a gyűlölt kommuniz-
musnak, s hogy a szovjet csa-
patok egyszer végérvényesen 
elmenjenek, és néhány évtized 
múlva a magyarok boldogan és 
maradandóan kimondhassák: 
„Továrisi: Konyec!” 
De hogy ez így lehessen: 1956 

októberében nagyon sok em-
bernek kellett egész életére 
kiható döntést hoznia. Kettőt 
közülük hadd hozzak fel: tábori 
lelkészként egy katonát és egy 
lelkészt. 
A katonáknak volt talán a 

legnehezebb a döntés: olyan 
helyzetbe kerültek, hogy vá-
lasztaniuk kellett az ország 
alkotmányára letett esküjük 
(elöljáróik parancsa) és saját 
személyes meggyőződésük kö-
zött. Az egyikőjük, aki ebben a 
döntésben feláldozta nemcsak 
a jövőjét, de az életét is, Maléter 
Pál volt. 
100 éve született – egyidős a 

Nagy Októberi Szocialista For-
radalomnak aposztrofált Péter-
vári Puccsal. Apja a Felvidéki 
Eperjesen volt nemzetközi hírű 
jogászprofesszor, ő maga Prá-
gában és Budapesten az orvosi 
egyetemre járt, majd a háború 
idején a Ludovika Akadémián 
szerzett tiszti rangot. Beállt a 
„demokratikus hadseregbe” 
és ezredesi rangban érte a 
forradalom. Miután felettesei 
azokban a napokban a Kilián 
laktanyába vezényelték, elő-
ször lövette a forradalmárokat. 
De Nagy imrével együtt képes 
volt népben, nemzetben gon-
dolkodni, régi énjét megtagadni 
s a forradalmárok oldalára 
állni. Olyan népszerű lett a 
hazafiúi cselekedetével, hogy 
maga a pesti nép követelte 
őt a kormányba. Annak had-
ügyminisztereként tárgyalt a 
szovjetekkel a teljes kivonu-
lásról, s boldogan lobogtatta 

a tárgyalásai jegyzőkönyvét, 
amelyek során a szovjet hadse-
regtábornok Malinyin azt ígér-
te, a szovjet csapatok legkésőbb 
1957. január 15-éig kivonulnak 
az országból. (Ez alig két nap-
pal a szovjet általános támadás 
előtt történt.)
Ennek részleteit megtárgyalni 

indult november 3-án a tököli 
szovjet főparancsnokságra, 
ahol nyomban letartóztatták. 
Hónapokig szovjet fogságban 
maradt, majd kiadták őt a Ká-
dár János vezetésével megala-
kított „forradalmi munkás-pa-
raszt kormánynak.” Azok Nagy 
imrével és társaival együtt 
koncepciós perbe fogták, 1958. 
június 15-án pedig halálra ítél-
ték őket, és másnap hajnalban 
ki is végezték. 
Tudatosan vállalta azt a már-

tírsorsot, amit a forradalmat 
leverő szovjetek és magyar va-
zallusaik kiszabtak rá. Ebben 
erősítette őt hite is – hiszen 
ismerjük özvegye, Gyenes Judit 
elmondásából, hogy mikor az 
ávósok a házkutatást végezték 
náluk, bibliákat találtak, ami-
ket fintorogva vettek kézbe. 
Ezért – mint aki ismerte Jézus 
szavát, ment el e földi világból: 
„Boldogok, akiket az igazságért 
üldöznek, mert övék a men-
nyek országa”
S a lelkész: Gulyás Lajos, 

református lelkész. Jövőre 
lesz 100 éve, hogy született a 
később Szlovákiához csatolt 
Kisújfaluban. A Pápai Refor-
mátus Teológiai Akadémián 
szerzett lelkészi oklevelet. A 
Mosonmagyaróvár melletti 
Levél községben boldogan élt 
feleségével és három leánygyer-
mekével. 
Hallva a Mosonmagyaróváron 

történteket, bement a város-
ba. Aznap csendes tüntetésre 
vonult a nép a tanácsház előtti 
térre. Miután valaki elszavalta 
a Nemzeti dalt, és elénekelték 
a Himnuszt, a békés szándékú 
felvonulók közül több százan 
a határőrlaktanya felé vették 
útjukat, hogy a „zöld ávósok-
nak” nevezett határőrökkel 
is tudassák, ők is egy jobb 
világ elé néznek. Odaérve 
azonban szűnni nem akaró 
sortűz fogadta őket, amely-
nek következtében száznál is 
többen vesztették életüket, 
s ennél is jóval többen szen-
vedtek életveszélyes és súlyos 
sérüléseket. E borzalmas 
mészárlás után a lőparancsot 
kiadó parancsnok és katonái 
– négy tiszt kivételével – el-
menekültek. 
A felháborodott tömeg által 

elfogott négy tiszt között volt 
egy Máté Lajos nevezetű főhad-
nagy, akinek az élete veszélybe 
került. S hogy mégis életben 
maradt, azt Gulyás Lajosnak 
köszönhette, aki a saját testi 
épségét is kockára téve kimen-
tette őt a lincshangulatban 
lévő tömegből, felsegítette egy 

teherautóra, és vigyázott arra, 
hogy ez a tiszt is ép bőrrel 
megússza. 
Becsületére legyen mondva, 

nem maradt hálátlan élete 
megmentőjéhez. 1957. január-
jában titokban meglátogatta, 
köszönetét fejezte ki, és figyel-
meztette: tudomása van arról, 
hogy hamarosan jönnek érte 
is a pufajkások. Azt tanácsolta 
neki, még aznap vegye útját 
családjával együtt a Levéltől 
alig néhány kilométerre hú-
zódó, a falubeliek által igen jól 
ismert nyugati határszakasz 
felé. 
Gulyás Lajost azonban hi-

ába kérlelte, mivel ő annak 
biztos tudatában volt, hogy 
nem követett el semmi olyan 
cselekményt a forradalom nap-
jaiban, amely a Rákosi-korszak 
törvényeibe ütközött volna. 
Ezért nem állt szándékában 
elhagyni egyházi szolgálatának 
helyét, szeretett gyülekezetét. 
Néhány nap múlva, a késő esti 
órákban elhurcolták az ottho-
nából. A vádbeszédében ezt 
mondta róla a vérbíró: „Amikor 
Gulyás Lajos felett ítélkeznek, 
akkor a szétvert végrehajtó 
bizottságokra emlékeznek, a 
megnyitott határra, a határ-
őrtisztek összefogóira, … és 
arra, hogy ez az ember gyűlöli 
a népet, gyűlöli a szocializmust, 
és a rohadt régi világot akarta 
visszaállítani. Népünk sújt-
son le az árulóra, és halállal 
büntesse meg gaztetteiért!”. 
És halálra ítélték, majd 1957. 
december 31-én hajnalban tár-

saival együtt kivégezték. 
Sokszor hirdette isten igéjét 

Jézus képes beszédéről, hogy 
a vetőmagnak a földben el kell 
pusztulnia, meg kell halnia 
ahhoz, hogy helyébe egy új, ter-
méshozó gabonaszál növeked-
hessen sok új maggal. Ennek a 
képnek a valóra válását látjuk 
az ő áldozatában is. 
Mert a magyar nép éltetője 

– ahogy azt a Szózat ezredéves 
történelemszemlélete is hirde-
ti: Ez a föld, melyen annyiszor 
Apáid vére folyt… E nép él-
tetője mindig az az áldozatos 
önfeláldozó szeretet volt, mely 
kész volt vérét is ontani hazáért 
és szabadságért.
Az ’56-os hősök kihulló vére 

is halálon át új korszakot tá-
masztó élettani-szellemi folya-
mat lett. Az önfeláldozás által 
megszentelt nevek lettek lelki 
égboltozatunk fénylő csillagai, 
melyek a legsötétebb éjszaká-
ban is segítettek tájékozódni a 
mai szabadság felé.
Így lett mára október 23-a is 

a demokratikus Magyarország 
sarokköve. Ezen túl ’56 meg-
marad az egész világ számára 
szóló magyar mementónak, 
amiért 61 év távolából is jó 
magyarnak lenni! 
Egyben igazolása Jézus sza-

vának is: Ha a búzaszem nem 
esik a földbe, és nem hal meg, 
egymaga marad; de ha meghal, 
sokszoros termést hoz. 
isten tegye áldottá hőseink 

emlékezetét! És isten áldása 
legyen a szabad Magyar Köz-
társaságon!

Folytatás az 1. oldalról.
Az új harangot az egyházközségnek adományozó család ne-

vében Nagy Ferenc szólt a harangot fogadó hívőkhöz: 1944. 
szeptember első vasárnapján vitték el azt a nagyharangot 
az izsáki katolikus templom tornyából a második világhá-
borúba, amelynek utóda ma hazatért. Az akkori harangot a 
toronyban törték össze és darabokban dobálták le. Vele sok 
izsáki reményeit is összetörték akkor. Mai utóda itt van előt-
tünk és szentelésre vár. Öröm, szomorúság és remény van a 
magam és családom szívében ezen a szép alkalmon. Öröm, 
hogy végre újra négy harang hívja majd isten dicséretére az 
izsáki híveket. Szomorúság, mert e harangot fájdalmasan 
korán elveszített drága izabella leányunk emlékére öntettük. 
És remény, hogy amint az összetört harang helyén új szól, 
úgy mi is újra találkozhatunk majd izabellával ott, hová e 
harang szava üzen minden kondulásával. Mely kondulások 
bennünket mindig Rá fognak emlékeztetni. 
Az első háborúba is vittek el tőlünk harangokat. Akkor 

hármat. Azokat 1922-ben pótolták az izsáki hívek. Ezek 
köszöntötték most zengő hangjukkal, a hosszú időre távol 
maradt, utolsóként hazatért társukat.
Köszönöm, köszönjük, hogy önök is üdvözölték az új ha-

rangot azzal, hogy fogadására eljöttek. Kérem  tegyék ezt 
a szentelési szentmisén is. Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit!
A harang szentelési szertartására, november 19-én 10 órára 

mindenkit, felekezeti hovatartozástól függetlenül, tisztelet-
tel várnak a felajánlók és az Egyházközség. A szentelést végzi 
és az ünnepi szentmisét celebrálja Talapka istván kanonok, 
apát plébános.

-tetézi-

Új nagyharang kerül 
a katolikus templom tornyába



2017. november 17. 3. oldalIZSÁKI Hírek

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...a napokban itt izsákon is mindenki megkapta a 

Soros-tervről (melynek létezését éppen megvaló-
sítói tagadjak a leghangosabban) szóló nemzeti 
konzultációs íveket. Sajnos sejthető, hogy nálunk 
is lesznek, akik nem annak valós tartalma, hanem 

politikai hovatartozásuk - elfogultságuk alapján foglalnak állást a 
kérdést illetően.
Gondolom, sokan vallják, hogy ez két okból is nagyon szomorú. 

Egyrészt a konkrét kérdés érdemi kezelését illetően, másrészt azért, 
mert ez is azt mutatja, hogy végletesen kettészakadt az ország. 
Politikai elvakultság, nemritkán gyűlölet motiválta állásfoglalások, 
megnyilatkozások születnek sorsdöntő kérdésekben is. Így a pusz-
ta megmaradásunkat érintő ügyekben sincs egyetértés. A „nép” 
egy része politikai elfogultsága, a „húsosfazék-közeliek” pedig jól 
meghatározható anyagi érdekeik mentén érvelnek, hergelik az arra 
fogékonyakat, s dorongolják le a más nézeteket vallókat.
Gondolom - maradva a konzultáció témájánál -, ha egy család por-

tájára a kerítésüket szétszaggatva, a veteményesüket összetiporva 
óhajtanának valakik bejutni, az érintettek nem politikailag korrekt 
eszmecserébe kezdenének velük, hanem ásónyéllel mutatnának 
irányt a betolakodóknak. Pláne, ha a „vendégek” még arra is jogot 
formálnának, hogy ezután a háziak az ő szabályaik szerint éljék az 
életüket. Mondjuk, szedjék le szeretteik fotóit a falról, mert azok 
az ő érzékenységüket zavarják, majd a magukéival aggatnák tele a 
lakást, s jól elvernék, akiknek ez nem tetszik. Nem azt mondaná-e 
egy normális ember, hogy álljon már meg a menet! Ez az én ottho-
nom, én dolgoztam érte, én élek itt, én vagyok itthon!
Gondolom, aki komolyan figyeli a körülöttünk zajló eseményeket 

látja, valami hasonló történik Európával. Ám vannak számosan, 
akik nem hajlandók végiggondolni mindezt, mert hasznot húznak 
belőle, vagy közvetlenül még nem szembesülnek az eseményekkel. 
Még nem az ő portájuk kerítésén át törnek rájuk. Még megvan 
az illúzió, hogy őket nem is fogja ez az egész érinteni. Egy ideig 
elringatózhat e hitében aki akar, de az unokája már biztosan szen-
vedni fogja félreértelmezett korrektségét(?), balgaságát! Mert mi 
is történik? Egy identitását, vallási, erkölcsi tartását elvesztett, 
mitöbb ezeket önként feladó, önsorsrontó közösség ellen indított 
jól szervezett inváziót egy nagy létszámú, a maga identitását, 
vallását, erkölcsi elveit az élete árán is megvédő népesség. Akik 
meglátták (vagy a hasznot szimatolók megláttatták velük) az itteni 
gyöngeséget, s akik gyűlölnek minden nekik idegen értékrendet, s 
hitük parancsa szerint harcolnak is ellene. A gyökereit megtagadó, 
tehetségtelen, a valós helyzetet átlátni képtelen, eltunyult európai 
„elit” pedig a védelem megszervezése helyett, bambán pislog, s po-
litikai korrektségről, kvótákról papol, meg a magyar konzultációt 
kárhoztatja, mintha az volna a legnagyobb veszély Európára, sőt 
a világra nézve. S ha a terroristák legyilkolnak „néhányat” azok 
közül, akikért felelősséggel tartoznak, ájtatos képpel részvétet 
nyilvánítanak a hozzátartozóknak, s testőreik gyűrűjében nem 
átallják azzal „vigasztalni” a gyászolókat, hogy ők bizony még 
ezek után sem hajlandók félni. S nagyszerű „bátorságukban” így 
megerősödve azt gondolják, ezzel minden rendben is van. Pedig 
semmi sincs rendben! Erre kíván figyelmeztetni mások mellett a 
magyarok konzultációja is...

„Zörey-ek” a pincébenMazsola és Tádé Izsákon

Távlovas verseny Izsákon

A címbeli két bábfigura nevének hallatán nyilván a mai szülők és 
nagyszülők jólesően gondolnak vissza egykori tévés meseélménye-
ikre. November 5-én délután a Művelődési Házban, a budapesti 
Ametist Bábszínház előadásán gyermekeikkel és unokáikkal is 
megismertethették egykori kedvenceiket, valamint a Futrinka 
utca többi lakója közül Manócskát, Tádét, Egérkét, Fülöpkét és 
Varjú bácsit. Bálint Ágnes kortalanul népszerű meséi és mesefi-
gurái izsákon, telt házas előadáson keltek életre, szép élményeket 
szerezve kicsiknek és nagyoknak.

-te-

Az izsáki Vino étterem pincé-
jében már régebben is voltak 
zenekari koncertek, a változás 
mégis jelentős. Egyrészt teljes 
felújításra került a hang és 
fénytechnika, ami profibb hang-
zást és megjelenést biztosít az 
itt fellépőknek, megkönnyítve 
ezzel a zenekarok dolgát, mert 

csak a hangszereket kell hoz-
niuk. Másrészt, Prikkel László 
ügyvezető szándéka szerint, a 
zÖREY Klub ősztől-tavaszig, 
heti-kétheti rendszerességgel 
lehetőséget ad élő zenét játszó 
zenekarok fellépésére. 
A tervek szerint, a különböző 

zenei ízlést – underground, 
blues, country, folk – képviselő 
zenekarok mellett, tematikus 
estekre is sor kerülne. Ezeken 
az eseteken, elsősorban a fiata-
lok számára, mutatnák be egy-
egy korszak zenei hangzásvilá-
gát, illetve emlékeznének meg 
régi, nagy – magyar és külföldi 
– előadókról. A zenehallgatás 
mellett természetesen az étte-
rem széles étel és italkínálata is 
a rendelkezésre áll, lehetőséget 

adva az igényes kikapcsolódás-
ra, szórakozásra a vendégek 
számára. A megnyitó alakal-
mával, november 4-én 21 órá-
tól, az elsőként fellépő Ripoff 
Raskolnikovot és zenekarát a 
Dumbfound zenekar követte.
Ripoff Raskolnikov, eredeti ne-

vén Ludwig (Lutz) Knoglinger 

osztrák énekes-dalszerző, gitá-
ros, „tiszteletbeli magyar” blues 
zenész. Az 1970-es évek végén 
egy aktuális, intenzív olvasási 
élménye hatására választotta 
művésznévnek Dosztojevszkij 
Bűn és bűnhődés című regénye 
főhősének nevét. Akkortájt 
alakította ki ikonikussá vált 
színpadi megjelenését is: a 
fekete, csíkos zakót piros rózsa 
kitűzővel, trikóval és kalappal.
1987 novemberében, baráti 

meghívásra látogatott el először 
zenekarával Magyarországra, 
ahol a kezdetekben fellépéseit 
kétségtelenül egyfajta egzoti-
kum iránti vonzalom vezérelte, 
de – mint nyilatkozta – „lé-
lekben leginkább magyar”; itt 
valóban értik, és többre érté-

kelik őt, mint hazájában. Noha 
osztrák állampolgár s állandó 
lakhelye Grazban van, idejének 
nagy részét Magyarországon 
tölti, itt vásárolt paraszt-há-
zában szeret feltöltődni, fellé-
péseinek többségét itt adja, és 
megtanult magyarul is. Lét-
rehozta a Ripoff Raskolnikov 
Band-et, melynek tagjai rajta 
kívül: Nagy Szabolcs (zongora), 
Gyenge Lajos (dob) és Varga 
„Laca” László (basszusgitár), 
akit az izsáki fellépésen Herr 
Attila helyettesített.
Ripoff Raskolnikov számára 

a blues egy életérzés, egyfajta 
szenvedély, ami független a 
zenei formátumoktól. Olyan 
profizmussal adta elő számait, 
hogy lehetetlen nem figyelni rá. 
A zÖREY-ben is teljesen elva-
rázsolta a hallgatóságot.
A Dumbfound zenekar tagjai 

a „szomszédból valók”, hiszen 
székhelyük Tass, Kunszent-
miklós, és Szalkszentmárton. 
Valamennyien amatőrök, akik 
munkájuk mellett zenélnek. 
Saját stílusbesorolásuk szerint 
„mulatós rockot” játszanak. 
Táncoltatni és mulattatni sze-
retik az embereket, leginkább a 
mindenki által ismert, magyar és 
külföldi zenekaroktól populáris 
rock számokat adnak elő.
A már tíz éve változatlan – 

Kácser László (basszus gitár), 
Nagy András (gitár), Németh 
Ádám (gitár), Pócs Márton (dob), 
és Szilágyi András (ének) – felál-
lásban játszó együttes ezúttal is 
a tőlük megszokott, igazi rockos 
bulit hozott össze.
A koncerteken részt vevő ven-

dégek és a fellépő zenekarok 
visszajelzése alapján, a pinceklub 
átalakítása, mind hang és megvi-
lágítás-technikai fejlesztés, mind 
a belső elrendezés tekintetében, 
minden igényt kielégítően való-
sult meg. A zÖREY Klub igazi 
zenés bár hangulatot árasztva 
kezdte meg működését…

-fg-

A Magyar Lovas Szövetség 
Távlovagló és Távhajtó Szakága 
október 14-én, izsákon rendez-
te meg az OB.2 Távlovagló és 
Távhajtó verseny záró fordu-
lóját. A négy fordulóból álló 
versenysorozat első versenyét 
is izsákon rendezték tavasszal, 
amit akkor szinte elmosott az 
eső. Most viszont, a gyönyörű 
őszi időjárás kedvező körülmé-
nyeket teremtett a iV. Kolon 
Kupa távlovas versenyhez. 
Turcsán istván versenyigazga-
tó elégedetten állapította meg, 
hogy minden elemében sikerült 
olyan versenyt rendezni, ahol a 
lovasok, a lovak és a nézők is jól 
érezhették magukat. A Kolon-
tótól nyugatra, a Kiskunsági 
Nemzeti Park törzsterületének 
határa mentén kijelölt útvonal 
elnyerte a résztvevő lovasok 
tetszését. 
A versenykiírásnak megfele-

lően zajló versenyen rekord-
számú távlovas állt rajthoz: 80 

km-en 8 fő távlovas, 40 km-en 
t4 fő távhajtó és 12 távlovas, 
a 20 km-es amatőr „Betyár 
futamon” 9 fő. Továbbá, a 2 
km-es „Gyermekfutamon” 2 
fő képviselte a legfiatalabb kor-
osztályt. A verseny befejezését 
követően a mostani, iV. Kolon 
Kupa versenyen elért eredmé-
nyek alapján kaptak díjazást 

a távlovasok és távhajtók. Az 
OB.2 Távlovagló és Távhajtó 
verseny négy fordulója után 
szerzett pontszámok alapján 
járó díjazást, november hónap-
ban, az Évadzáró Bajnokava-
tón, ünnepélyes keretek között 
fogják megkapni az OB.1 és 
OB.2 versenyzői. 

-fg-
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Harang szól
zúgó időknek a folytatása hoz,
messze elvittek, most újra itt vagyok!
Ember! Emlékezz! Sirasd meg a múltam,
ki imádkoztam, gyilkolni tanultam.
Készült testemből sok ágyúgolyó
zenés hangomból, dörgő ágyúszó!
Most, testemnek az új anyaga más,
új időben, ugyanaz a hatás!

Fentről leszállok, szárnyra vesz a szél,
harangnyelven az Úr szája beszél!
/Kié a hangom mélye, s magassága,
fentről, vízszintes a lengés iránya./
Siket fülekbe is bekiáltok,
a rezgéseim hívó suttogások.
A hangom száll, szárnyra veszi szél,
harangnyelvemen, az Úr hangja beszél, 
 
Kihallik abból élet, s diadal,
„A Lélek él, és élni is akar!”
Még akkor is, ha az emberfül siket,
hangom hallatán, nyílnak a szívek.
zeng-bong a nyelvem múlás feletti jel,
isten tolmácsa, egy angyal énekel.
Harangnyelvem, zenéje lelkeknek,
„Giling-galang „Dicsőség istennek!

 Magyar Gyuláné
2o17. nov. 11.

Egység a gyászban
Érzékeny lelkületű, em-

bertársainak halálon túli 
sorsáért aggódó teszi fel 
a kérdést: lehet-e egység 
a gyászban? Az élet gyors 
pörgése időszerűvé tette a 
témát. Az első, ami egyértel-
műen felvetette: az a példás 
összefogás amely az október 
elsején az USA-ban lévő Las 
Vegas-ban  volt tömeggyil-
kosság után történt – egész 
országra kiterjedően, - de 
negatív példaként itt, nálam 
az a telefonhívás amellyel 
segítséget kértek, ugyanis 
a 20 éve házasságban együtt 
élő férfi panaszkodott, hogy 
vallásos felesége nem haj-
landó vele elmenni egy nem 
egyház által celebrált te-
metési szertartásra, amely 
különben egy hozzájuk kö-
zelálló rokon végtisztessége 
lesz.  Mi okon is születhetik 
i lyen elhatározás a ma -
kacskodóban? Bigottság 
miatt, amikor beképzelt-
ségben valakit az istenhite 
pótolhatatlan veszteséget 
elszenvedő, gyászban meg-
szomorodott embertársa 
fölé emel?  Szeretetlenség 
miatt, amely lelki hidegség 
nemtörődömségében élést 
jelent?  Tudatlanság talán 
az ok, ami mintegy felmen-
tést is biztosíthatna,  hogy 
tudniillik nem tudhatjuk, 
vajon egy embertársunk 
halál miatti eltűnése éle-
tünkből lehet-e valami több 
és mélyebb jelentőségű mint 
egy szomorúságot okozó 
esemény?
Az egység értékére, szük-

ségességére szeretnék rá-
mutatni. Családon belül, de 
egy városon belül is fontos 
egy-egy személy elhunyta 
alkalmával az együtt gon-
dolkodás. Az sem mindegy, 
milyen mélységű ez. A SAJ-
NÁLAT szintjén megre -
kedés a veszteségnek csak 
kis jelentőséget tulajdo-
nít.  A  FÁJDAMOMBAN 
már felméri az ember saját 
veszteségeit, és itt a földön 
már  meg nem valósítható 
terveit.  Az  AGGODALOM 
azonban a halál kapuját 
átlépő embertársat követő 
érzés. Valahogy ez az – örök 
élet hitétől függetlenül is 
– elgondolkodtató: ki ér-
tékeli reálisan az elhunyt 
életét? Mit érdemel ő haló 
porában?
Mintha keresztyén európa-

iságunk ebben az érzésben 
is megszegényedett volna, 
szinte a kiüresedésig! Vá-
rosunk főorvosának halála 
utáni, templomban megtar-
tott búcsúztatása a résztve-
vők tömege miatt megható 
volt. – Csak kérdezem, - 
választ se várva, - hányan 
gondoltak a jelenlévők közül 
– a sajnálatot és a részvét-

nyilvánítást meghaladóan, 
- a misének az elhunyt ér-
dekében történt közbenjá-
rására? Nem becsülöm le, 
sőt, értékesnek tartom a hir-
telen halál miatti döbbenet 
érzésének egységet teremtő 
erejét, de az elhunyt iránti 
szeretet indíttatását még 
többre. Úgy gondolom azon-
ban, hogy ezek mind a „már 
késő” kategóriájába tartoz-
nak. Amíg együtt élhetünk, 
kellene egymásra figyelve, 
egymást segítve és szeret-
ve egységre törekednünk, 
-  mert ugye bizonyíték, 
mennyire kiszámíthatatlan 
a jövőnk. Városunk lakossá-
gát újabb történés sokkolja 
az iskola titkárnőjének ha-
lála, amely néhány órával a 
városi kitüntetése átvétele 
után történt.
A másik negatív példa: a 

protestáns felekezeteknél 
nincs gyászmise az elhuny-
takért, de a gyászoló csalá-
dot meghívja a szolgálattevő 
a temetést követő vasárnapi 
istentiszteletre, amelyen 
imádkoznak a veszteséget 
viselők számára erőért és 
vigasztalásért. Ha ez az 
invitálás egy „közönséges” 
vasárnapra esik, akkor az 
üres padsorokkal teli temp-
lomban a gyászoló család 
tagjai, - ha egyáltalán elfo-
gadják a hívó szót, - beülnek 
/egy csoportban,  mutatva 
az összetartozásukat/ a pa-
dokba és várják, hogy róluk 
akár a prédikációban, akár 
az imádságban, vagy a hir-
detésben megemlékezzenek. 
Mivel kevés a rendszeresen, 
közösen templomba járó 
család, majdnem idegenül, 
csak a gyásznak és a köz-
véleménynek eleget tenni 
akarás szükségességével 
ülnek ott, és bizony nem 
ritkán nem is kapnak a 
„vallásos szövegen” kívül 
szeretetteljes, együttérző 
szót.  Ebben az esetben a 
gyászolók részéről szük-
séges elfogadási készséget 
hiányolom, ugyanúgy mint a 
misén résztvevőknek az ese-
mény „közbenjáró” céljára 
való figyelését.  Fő tanulság, 
hogy a vallásos gyászban 
történő közösségvállalás is 
elszegényedett.
Kérdés, mi által lehet egy-

ség, és mit ér az?  A válasz 
megtalálása érdekében meg 
kell említenünk az 500 éve 
történt reformáció /re = 
vissza, formáció = alakítás/,  
kezdeti történését, amikor 
Luther Márton római kato-
likus szerzetes Wittenberg-
ben a vártemplom kapujá-
ra kifüggesztette az általa 
megfogalmazott, Egyházát 
kritizáló 95 tételét. Október 
31-én tette ezt, - sokan úgy 
magyarázzák tette időpont-

jának kiválasztását, hogy 
másnap, november 1-én a 
Mindenszentek ünnepére 
úgyis sokan jönnek temp-
lomba és olvashatják téte-
leit. /Mindenszentek ünnepe 
iii. Gergely pápa által jóvá-
hagyott, 741 óta,  a Halottak 
napja pedig 998 óta a cluny-i 
apát jóváhagyásával ünne-
pelt. / Véleményem szerint 
ez egy lényeget elfedni akaró 
magyarázkodás, ugyanis 
az ő általa megfogalmazot-
takban érintve van mind a 
szentekkel, mind a halot-
takkal kapcsolatos hitelv. 
Ugyanis a halottakra való 
emlékezés évfordulója egy 
kicsit „felfrissíti” minden-
kinek elvesztett szerette 
miatti gyászát. Luther ép-
pen arra is fel akarta hívni a 
figyelmet - a Biblia tanítása 
alapján, - hogy hogyan lehet 
egység az emberiség gyászos 
érzelmeiben. Egyértelműen 
elmondja, ki az egyedül, Aki 
végig kísérhet minket  a 
„halál árnyékának völgyén 
járva” földi utunkon, /Máté 
ev. 28:20./ Felhívja a figyel-
münket arra, hogyan gon-
dolkozzunk „előre ment” 
családtagjainkról  - a halált 
is legyőző ÚR által megfo-
galmazott feltételek szerint 
élve, /János ev. 11:25-26, 
Jelenések 7:13:17./ Szól, 
bibliai igére hivatkozva ar-
ról, hogy ki az egyedül  KÖz-
BENJÁRÓ, egyedül ki vezet-
het el a Mindenhatóhoz, ki 
által tarthatunk megbízható 
kapcsolatot vele. /i. Timó-
teusi levél 2:5./ - /Ajánlom 
szeretettel a bibliai helyek 
tanulmányozását!/
A világban sokféle vallás, 

sokféle náció él, és mind-
egyik kidolgozott magának 
egy-egy élet- és halál el-
vet, - de nem azért, mert a 
„miénk”, ez a keresztyéni 
/Krisztusi/ elv a legkegyel-
mesebb és legszeretettel-
teljesebb. Gondoljuk át ezt 
akkor amikor nemzeti gyá-
szunkban az aradi 13 vér-
tanúra gondolunk október 
6-án, vagy az 1956-os forra-
dalom és szabadságharcban 
meghalt hőseire, október 23-
án, vagy azokra, akik a gyű-
lölet áldozatául esnek, szinte 
naponta. Legyünk a régen 
tanultakat felfrissítők és 
megőrzők úgy, hogy aszerint  
is élünk. Legyen reménysé-
günk szeretteink és magunk 
halálával kapcsolatosan, 
hiszen a keresztyén tanítás 
szerint és a Szentlélek bi-
zonysága szerint van, Aki a 
földi életből való kimúlásunk 
után is gondot visel ránk. Ez 
a tudat adhat egyedül egysé-
get gyászunkban!
izsák, 2017. október 5.

Bérces Lajos  
önk. képviselő

Katolikus egyházközségi hírek
- Nov. 25-én szombaton du. 

Egyházközségi hírek
- Nov. 25-én szombaton du. 

2 órától a közösségi házban 
közös adventikoszorú-ké-
szítés a Családos Közösség 
szervezésében.
- November 26. Krisztus Ki-

rály vasárnapja – az egyházi 
év utolsó vasárnapja, Szent 
Erzsébet kenyér megáldása.
- December 3. Advent i. va-

sárnapja. Ezen a vasárnapon a 
szentmisén várjuk Szent Mik-
lós püspök érkezését, mivel 
sok helyre várják a gyerekek, 
megígérte hogy izsáki gyere-
kek lesznek az elsők az idén...
- December 3-án du. 17 óra-

kor közös városi gyertyagyúj-
tás lesz a főtére, amelyen a 
Plébánia Caritas Csoportja 
adja a műsort. Várjuk sze-
retettel a kedves híveket 
mindenkit, a város apraját 
nagyját.
- Roráte szentmisék az ad-

venti időben kedd- szerda 
–csütörtök-péntek reggel 6 
órakor lesznek. A szentmise 
után szerény agapé a közös-
ségi házban. Az első hajnali 
szentmise dec. 5-én kedden 
reggel 6 órakor lesz.
- December 7-e Első csütör-

tök. Délelőtt 10 órakor szent-
mise az idősek Otthonában.
- December 8-a Első péntek. 

idős beteg testvéreink-hívek 
meglátogatása szentséggel 

való ellátása. Ha bárki tud 
a környezetében olyan beteg 
idős hozzátartozóról szom-
szédról aki szeretné elvégezni 
a karácsonyi ünnepre szent-
gyónását, szeretne szentál-
dozáshoz járulni, jelezze a 
plébániahivatalban, vagy a 
szentmisék után. 
- Advent lelkigyakorlat lesz 

templomunkban dec. 7-8-9-én 
du. 5 órakor kezdődő ünnepi 
szentmisék keretében. Min-
denkit várunk szeretettel!!
- Hétvégi szentmisék idő-

pontja vasárnap reggel Kisi-
zsákon 1/2 8-kor, izsákon 
9 órakor. Szombaton du. 5 
órakor izsákon.
- Az adventi vasárnapokon 

dec. 3-10-17-24-én 3/4 9 óra-
kor a templomban közös gyer-
tyagyújtás.
Szeretettel hívjuk és a várjuk 

a Kedves Híveket!
- Az adventi időben a temp-

lomban tartós élelmiszert 
gyűjtünk rászoruló testvére-
ink számára. Kérem a kedves 
testvéreket lehetőségükhöz 
képest segítsék ezen jó szán-
dékú akciónkat. „Amit a leg-
kisebbek közül tesztek az én 
nevemben azt nekem teszi-
tek.” -  Jézus szavait idézve!
- Az adventi időben min-

den szentmise után az „1 
millió csillag a szegényekért 
„ gyertya vásárlására van 
lehetőség.
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Elmúlás reménnyel, 
készület derűs lélekkel 

Novemberben amikor látható 
módon is elhunyt szeretteink-
re gondolunk, még inkább al-
kalmunk van arra hogy elgon-
dolkodjunk életünk értelméről 
– annak további céljairól. 
Megállásra lassításra, szólít a 
lassan véget érő esztendő, és 
felszínre kerülnek a miértek 
a kérdések az elnyomott belső 
fájdalmak… érzések.
Ne éljünk félelemben és szo-

rongásban! 
Van nekünk biztatónk és remé-

nyünk személyes jó barátunk, 
testvérünk, vagy nevezzük 
olyannak, amelyik közelebb áll 
hozzánk: Jézus Krisztus.
Lassan készül hozzánk ,már 

tervezi érkezését ….
Fedezzük fel magunkban 

a belső békét ,a számadást 
készítsük el lassan, de ne 
kapkodva és idegesen hanem 
isten békéjét kérve és segít-
ségét.
“Az egyik pillanatban még 

itt vagyunk, a másikban már 
el is távoztunk. És csupán 
ezért a röpke pillanatért mek-
kora hűhót csapunk: mennyi 
erőszakot, mennyi ambíciót, 
szenvedést, viszályt, haragot, 
gyűlöletet gerjesztünk!
Csak ezért a rövid pillanatért! 

Egy állomás várótermében 
ülünk, és miközben a vonatot 
várjuk, óriási zsivajt csapunk: 
egymás haját tépjük, vérig 
sértjük a másikat, birtokolni, 
főnökösödni, uralkodni próbá-
lunk másokon – politizálunk. 
Aztán megjön a vonat, és min-
denki örökre eltűnik, mintha 
ott sem lett volna.” (Osho)
Nem a semmibe hullunk, nem 

szerte foszlás a megsemmisülés 
a létünk lényege, hanem van 
Sorsunk. Adjuk át életünket 
magunkat istennek. Legyen 
bizalmunk és reményünk hogy 
ne tudnánk rá hangolni éle-
tünk húrjait istenre.
Szépen fogalmazza meg 

Dosztojevszkij a Karamazov 
testvérek művében: „Ha min-
denki elhagy és erővel elkerget 
téged, magadra maradván 
borulj le a földre, csókold meg, 
öntözd könnyeiddel, s könnye-
idtől termést hoz a föld, még 
ha magányodban senki sem 
lát és senki sem hall is téged. 
Higgy a végsőkig, még akkor 
is, ha a földön mindenki letér 
az útról és te egyedüli hívő 
maradsz; akkor is hozz áldo-
zatot, magasztald istent, te, 
az egyetlen hívő. S ha már két 
ilyen akad, az már egész világ, 
az élő szeretet világa; öleljétek 
meg egymást és dicsérjétek 
az Urat: mert ha csak kettő-
tökben is, de beteljesült az ő 
igazsága.[…]”

Életünk végén nem annak 
alapján ítéltetünk meg, hogy 
hány oklevelet szereztünk, 
mennyi pénzt kerestünk vagy 
mennyi nagy tettet vittünk 
véghez. Az alapján ítéltetünk 
meg, hogy: „Éhes voltam 
és ennem adtatok, ruhátlan 
voltam és ti betakartatok, 
beteg voltam és ti megláto-
gattatok”
Nem tudjuk biztosan, milyen 

lesz a mennyben, de egyet biz-
tosan tudok. Ha meghalunk és 
eljön az idő, hogy az Úr ítéljen 
fölöttünk, NEM azt kérdezi 
majd: mennyi jót tettünk 
életünkben, hanem mennyi 
SzERETETTEL tettük.”
Jézus nem mondta és nem 

ígérte hogy követőinek életük 
útja sima lesz és nem lesznek 
benne kísértések, gondok 
csalódások könnyek és szo-
morúság.
Ő egy dolgot ígért: hogy ve-

lünk marad a világ végeze-
téig.
Bajban problémákban égre 

emelt tekintetünkben sok-
szor istent tartjuk felelősnek. 
/hát valakinek el kell vinni a 
balhét/.
Ha magunkba tekintenénk 

akkor a legtöbb szenvedést, fáj-
dalmat, csalódást magunknak 
és embertársainknak okozzuk, 
és ezáltal nincs rendezve kap-
csolatunk istennel sem.
Bármi történjen is isten ke-

zében vagyunk, és egyszerű 
létünkben is szeret az isten.
Az életnek van súlya, értelme 

és célja. Ezért tegyünk meg 
mindent hogy kihozzuk belőle 
a legjobbat. 
Sokszor szükségünk van arra 

hogy a Nagy Alkotó életünk 
műhelyében a fájdalmak vé-
sőjével, a lelkünk és életünk 
sokszor nehezen hordott ke-
resztjén, átszögezze büszkesé-
geinket, az alázat szögeivel és 
kicsorduló könnyeink tisztára 
mossák lelkünk köntösét .
Lehetetlen, hogy a Világmin-

denség Ura csak azért adott 
volna életet, hogy megint 
megsemmisítse. Minden, ami 
van, van valamiért
Miért ne lehetne a halál is 

csak változás, utolsó e földön, 
de nem utolsó a nagy minden-
ségben?
A fa amikor kivágják arra 

esik amerre hajolt életében. 
Amilyenné formáltuk életünk 

fáját és ágai amely irányba 
nőttek és hajoltak,arra az útra 
állunk rá életünk végén.
Tetteinkben tovább élünk !

Bajkó Zoltán plébános

Egyházközségi hírek a 4. olda-
lon olvashatóak.

Református  múltunk  95.

IKEM hírek
- November 25.(szombat), 16 

óra: Dr. Medvigy Endre és Dr. 
Gy. Szabó András: „Nevem a 
végtelenben – 120 éve született 
a nagyszalontai Sinka istván 
költő” címmel tartanak elő-
adást, helyszín: ViNO Étterem 
pincéje. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 
- Az izsáki Erdélyi Kör a 

2016.évi SzJA 1%-okból vár-
hatóan 110.407 forintot fog 
megkapni. Az adományokat 
teljes egészében az egyesületi 
előadások szervezésére és 
lebonyolítására, az előadói 
tiszteletdíjak kiegyenlítésére, 
az egyesületi könyvtár gyara-
pítására, emlékhelyeink kar-
bantartására fordítjuk. isten 
fizesse!   „… vándor székely 
reménységét, áldd meg Jézus 
Erdély földjét!...”

Hála Istennek, a sok mezei teendő elmúltával, 
s az épületek düledezések meggyőző tetőzésével 
elkövetkezhetett: az iskolai oktatás erősítése 
(mely szintén az eklézsia „magtárának” tar-
tatott kezdetektől fogva), az enyészetre méltó 
romok eltakarítása, új erősségek építése. A 
gyülekezeti gondnokság és egyházfiság akko-
riban egy évre szóló megbízatása ellenére, volt 
elég jelölt, s alkalmas presbiterek is…  Kováts 
István   atyánkfia, ha „betsületesen elvégezte” 
az építés feladatát, akkor azok a gazdasági épü-
letek úgylehet, hogy éppen a XX. század elejéig 
is szolgáltak?!  Míg ezeket is utolérte e világ 

„1824. november 7. napján 
tellyes Gyűlésben. Minekután-
na hasznosnak tapasztaltatott 
az, hogy oskolánkba a Mester 
Tanító mellett egy téli Segéd 
Tanító legyen: most mikor min-
den külső munka ideje elmúlt 
s a gyerekek tellyes számmal 
járnak az oskolába, a Rector Kis 
György ő kegyelme sürgettetett, 
hogy maga mellé téli segítő 
tanítóról gondoskodjon, akinek 
fizetségében az Elöljáróság az 
Ekklésia részéről ígérete szerént 
segítségül lenne. ilyen módon, 
a múlt Esztendő téli napjaiban 
oskolánkban szorgalmatosan 
szolgált Szabó istván Fülöpszál-
lásáról ismét meghívódott, a ki 
minek utána magát ajánlotta, 
és a kkező (következő – N.Á.) 
vasárnapra hozzánk által jött, 
véle megegyeztünk, ígérvén neki 
az Ekklésia részéről 5 Wftot és 
1 rész mérő búzát.
1825. május 1-ő napján, tellyes 

Gyűlésben:
Az Ekklésiai Esztendő lefolyá-

sával, Curator Szegedi Pál uram 
Kiadásának és Bevevésének 
megvisgáltatását és a Curatori 
Hivatal alól való felszabadíttatá-
sát kérte  az Elöljáróktól…
Örömest kívánt volna az Ek-

klésia tovább is élni szolgálat-
jával; kérettetett is, hogy még 
vagy tsak Esztendeig tisztsége 
Hivatalát megtartaná: de helyes 
okokra nézve a Hivatal róla levé-
tetett, minek utána számadása 
megvisgáltatván hiba nélkül 

valónak találtatott. Ezután a 
Curatorságra candidáltattak a 
Prédikátor által Szegedi Pál, 
Takaró Mihály és Szabó Mi-
hály érdemes Elöljárók, a kik 
közzül a vótumok többségével 
Curatorrá lett Takaró Mihály 
őkegyelme; Egyházfinak pedig 
melléje Demeter János helyébe 
Csősz Sándor választatott.
Továbbá jelentvén a Parochi-

ális udvaron lévő kamrának és 
Oskolának az eldüléshez közel-
gető veszedelmes állapotjokat: 
minekutána azok megvisgáltat-
tak, határoztatott: hogy az az 
egész sor épület elvetettessen; 
és mivel ezeken kívül az istáló 
is elsüllyedt, és tovább a repa-
ratiót nem érdemli: tehát az is 
elbontatván, mindezek helyébe 
újj épületek tétessenek. 
1825.október 30-án. Mineku-

tánna a tavasszal a május 1-sö 
napján tartott közönséges és 
tellyes Gyülésben meghatároz-
tatott volna, hogy a Parochia 
udvarán lévő kamara ólak és 
istáló elvetettessenek, és azok 
helyébe más új alkalmatos épü-
letek tétessenek: a kitett napon 
a Prédikátor az Érdemes Elöl-
járókat béhívatta, hogy együtt 
az építéshez való készületekről 
tanátskozzanak. Meghatározta-
tott ekkor, hogy a teljesedő épü-
letek vájogból rakattassanak. 
Továbbá a Prédikátor sokszori 
sürgetésére elvégeztetett az 
is: hogy a régi Parochiális Ház 
(mely ha szintén még valami 

ideig fennállhatott volna is; 
de a Templomhoz igen közel 
való fekvése miatt, valamelly 
szerentsétlen gyúladáskor, az 
Ekklésiának abból, lehetetlen 
hogy megsirathatatlan kára ne 
keletkezett volna) elpusztíttas-
son, és az Ekklésiának most ab-
ban lévő Granariuma (magtára 
– N.Á.) helyébe, a több építendő 
épületekkel egy sorba és egy fedél 
alatt más új Granarium épittes-
sen. Melyre nézve
November 6-án minden Ek-

klésiai Elöljárók jelenlétében, 
Ketskeméti favágó és kőmives 
mester ember Kováts istván 
ökegyelme, a ki a Parochiát 
is építette, előhivattatván, az 
egyesség huszonegy ~ 21 öl 
mindenestől fogva új örökség 
építése eránt megkészült úgy: 
hogy  az Ekklésia fizet Kováts 
istván őkegyelmének kész 
pénzben 170 ~ százhetven 
Wfokat, 30 véka Búzát, és 
magának s cselédjeinek tartá-
sokról is az Elöljáróság gon-
doskodni fog. Ő kegyelme pedig 
az Épületet a mi kívánságunk 
szerént betsületesen elvégezni 
tartozik. Meghatalmaztatott 
ugyan akkor Város Fő Bírája 
és Ekklésia Curatora Takaró 
Mihály uram, hogy az Ekklé-
sia szükségére a már készen s 
helyben lévő fenyőhöz, még két 
talp fenyőt vegyen a következő 
Pesti Vásárkor.”            P.iV.: 
103-104.ol.)                 

közli : Nagy Árpád 

múlandósága.  A lelkészi lakás máig áll. 
Tudjuk, hogy a régi lelkészi lakás egészen közel 

volt a templom falaihoz, s a biztonság megkívánta 
az emberi gondoskodás rendjén az óvatosságot. 
Ha valaki régi épület darabokat talál a templo-
munk déli falai közelében, gondoljon arra, hogy 
egykor az is a gyülekezet „magtáraként” szol-
gált… Mert az Úristennek testünkre és lelkünkre 
is gondja van minden időben, ha rá figyelő hittel 
engedünk és szolgálunk Neki. Mindaddig, amíg 
az örökkévaló Országot kiteljesíti a Jézust hittel 
visszaváró gyermekein.

 -na-

Gyülekezeti  hírek
November 18., 18.00: előkészítő, bűnbánati istentisztelet a 

gyülekezeti házban
November 19., 10.00: újborért való hálaadó istentisztelet, 

úrvacsora
November 26., 13.30: református istentisztelet Kisizsákon az 

ökumenikus kápolnában.
December 24-én (vasárnap), 15 óra: gyermekek Karácsonya 

a templomban.
December 25-26-án, 10 óra: ünnepi istentiszteletek. Délutáni 

istentisztelet nincs!
December 25-én (vasárnap), 13.30: karácsonyi istentisztelet 

Kisizsákon az ökumenikus kápolnában.
December 31-én: 10.00: istentisztelet; 16 .00: Óévi istentisz-

telet.
Január 1-én (hétfő),10.00: Újévi istentisztelet.
Január 1-én(hétfő), 13.30: Kisizsákon újévi istentisztelet az 

ökumenikus kápolnában.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kérjük egyháztagjainkat, hogy egyházfenntartói járulékaikat, 

sírhely megváltásaikat ne mulasszák el rendezni! Csak azoknak 
tudunk díjainkból kedvezményt biztosítani, akik rendszeres 
egyháztagjaink; a közös teherviselésből kiveszik részüket. 
Köszönjük!
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Egy éve, hogy nem vagy velünk,
Odafentről nézed milyen lett az életünk.
Lélekben érezzük simogató, dolgozó kezed, 
Szerető, óvó, féltő tekinteted.
Légy boldog örök hazádban,
Angyalok közt gondtalan, vidáman.

Szomorú szívvel emlékezünk 
november 8-án 

RENDEK MIHÁLY 
1. évfordulójára.

Emlékét szívükben őrzik!
 Szerettei

M E G H Í V Ó
Hivatkozással az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.) önkormányzati 
rendelet 65.§-ában foglaltakra értesítem 

Izsák Város Lakosságát, hogy az 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Városháza tanácskozó termében

2017. december 19-én (kedden) 
15 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart.

 Mondok József  polgármester

November – Szent András hava – Őszutó

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
SIMON MÁRIA 

búcsúztatásán részt vettek, 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hervad már ligetünk, s dí-
szei hullanak… így ír a költő. 
November hónaphoz érkezve 
célszerű a dátum kínálta 
elmélkedéseket csokorba 
szedni. Mindenszentek, majd 
halottak napja sok lehetősé-
get kínál. Több intéznivaló 
miatt néhányszor felkeres-
tem izsákon a temetőket. 
FELTÁMADUNK felirat fo-
gad a református temetőben. 
itt a régi sírjeleket a kerítés 
mellett találjuk. Magánado-
mány a fehér márvány Jézus 
szobor. Az első soron haladva 
sok ismerős család nevével 
találkozunk. A legrégebbi sír 
Ns. Mocsi József lelkipásztor 
(+1820) és felesége (+1821) 
majd Csukás András (+1830) 
városi és egyházi elöljáró és 
családja. Férfiágon itt ezt a 
családot nem ismertük, mégis 
a szorgos leszármazottak el-
jutottak régi korokba is.
A nagyarányú betelepítés 

idején viselte gondját a gyü-
lekezetnek Mátyási Kovács 
János tiszteletes úr (+1789). 
Felesége (+1813) és más csa-
ládtagok sírja nem maradt 
meg. Gyakran meglátogat-
tam Petőfi Sándor kereszt-
szüleinek (Dingha Sámuel 
(+1848) és felesége Viczián 
Éva sírját) a ravatalozó mel-
letti síremlékét. Állíttatta 
leányuk Szily Dánielné. Utol-
só találkozásunk a temető 
bejáratánál K. Szabó Sanyi 
bácsival, kérdezi: Feltáma-
dunk? Ő már sejti!
A katolikus temetőhöz ér-

kezve a hősök obeliszkje lát-
ható. itt körülötte helyezték 
el a régi sírköveket és itt 
található néhány katonai sír. 
Osztályfőnökünk, tanárunk, 
mint helybeli megérdemli a 
tisztelgést, mindig van virág 
a síron (Bothné Hegedűs 

Anna). A temető közepén levő 
kápolna épült 1906-ban izsák 
Lőrinc és Petrányi Mária 
által (utódjuk az ivanics-csa-
lád). Közelében a papi sírok. 
Fontos megemlíteni Mayer 
Lajos esperes úr nevét, aki 
lövés általi halállal hunyt el. 
1956. augusztus 6-án. Beírás 
szerint: „Vasárnapra virradó-
ra, breviárum végzése közben 
hunyt el.”
A kápolna előtt a szokások 

megtartásával folyt az emlé-
kezés. Szentmise, prédikáció, 
áldozás, majd a sírok meg-
áldása, plébánosunk Bajkó 
zoltán emelkedett szavaival. 
A sok gyertya, a feldíszített 
sírok mellett emlékeztünk. A 
temetők, a temetés ősi rítusa-
it, szokásait őrző emlékeket 
jelen körülmények között 
nem lehet részletezni.
Valószínűleg a régebben 

elhunytak idején főleg fából 
készült kereszteket, kopjafá-
kat készítettek. A háborúban 
elesett katonák, a diktatúra 
áldozatainak nevét a város-
központban levő emlékszobor 
és tábla őrzi. A család és a 
közösség egyaránt őrzi emlé-
küket. Meg nem születettek 
emléke a szívünkben ég.
Fontos megemlíteni, izsákon 

az 52-es út mentén honfogla-
láskori „táltos sírt” találtak 
1976-ban. A bolygatott sírban 
tarsolylemez, különböző övve-
retek, csontberakásos nyereg, 
nyílhegy és lócsontok voltak 
(H. Tóth Elvira régész). A lelet 
a Magyar Nemzeti Múzeum-
ba került. A honfoglaláskori 
magyarországi leletek László 
Gyula nevéhez fűződnek, aki 
nagy pontossággal lerajzolta 
az általa ismerteket. 
Szent imre herceg napja 

november 5. Különböző nap-
tárakat érdemes lapozgatni, 

hogy a trónörökös tiszta életét 
és halálát megismerjük. Szent 
istván és Gizella gyermeké-
nek váratlan és korai halála 
az Árpád-ház öröklési rend-
jére lett nagy hatással. itt a 
közeli Soltszentimre helység 
határában levő templomhoz 
érdekes helytörténeti vonat-
kozásokat sorakoztattak fel. 
(L. Wikipédia)
istván király a magyar Szent 

Koronát felajánlotta égi édes-
anyánknak, közvetlen fiú 
örökös hiányában. 
Nem illik ünneprontónak 

lenni ilyen szent időkben, de 
történelmünk érdekes ala-
kulása kivétel. NOSzF ez az 
ismert betűkből álló rövidítés-
sel emlékeztünk tanulmánya-
ink kötelező tantárgyaiban 
a Lenin és Sztálin nevével 
fémjelzett „forradalomra”. Mi 
novemberben emlékeztünk 
erre, bár ott október volt. E 
napokban többször hallani 
Lenin előéletéről újabb feje-
zeteket, egyik szerint német 
kiképzést kapott… Emlék-
szem tanító nénink pedig a 
„Lenin-indulót” oktatta.
A történészek elfogulatlan 

fiatal nemzedékei jönnek egy-
re többen. A Rongyos Gárda 
egykori negatív megítélése és 
elhallgatása után készül egy 
monográfia is életükről. Ná-
lunk néhány éve még nem ka-
pott egy talpalatnyi földet sem 
az emléküket őrző obeliszk. 
Fújnak már az új szelek.
Márton névünnep november 

11. Savaria (Szombathely). 
Katonaszentként tiszteljük 
(köpenyét vágta ketté a ron-
gyos koldus számára). Sok 
legenda, népszokás fűződik 
nevéhez. Magyarország társ-
védőszentje is. Libák közé me-
nekült – gágogásuk elárulta.
Luther Márton: 1483. no-

vember 11-én született. A 
reformáció 500. évfordulóján 
sok emlékezésen hallottunk 
a hozzáfűződő eseményekről. 
Sárospatakon pl. a Honisme-
reti Szövetség szervezésében 
az egyhetes soron levő Akadé-
mia a reformáció jegyében telt 
el. Károly-bibliafordítástól 
kezdve a különböző kereszte-
lőedények, Lorántffy zsuzsan-
na és Comenius stb.
Albertet köszöntünk novem-

ber 15-én. Ezen a napon Kecs-
keméten Wass Albert íróra 
emlékezve kezdik meg a szo-
bor felállításához a gyűjtést. 
Kiskunfélegyházán megtör-
tént. A könyvtárak polcairól 
sokan kölcsönzik műveit, de 
a hivatalos közegek néha ódz-
kodnak a befogadásától.
Erzsébet az Árpádházi ill. 

thüringiai szent ünnepe no-
vember 19-én van. A kor 
szokását követve szülei gyer-
mekkorban küldik gazdag 
kelengyével jövendőbeli csa-
ládjához. Vallásos szent élete 
hatással volt férjére, Lajos 
Thüringiai őrgrófjára. A csa-
ládtagok között néhányan pa-
zarlónak tartották a gyakori 
alamizsnaosztásait. Egyik 
ilyen alkalommal „rózsa-
csoda” történt, a kötényében 
levő élelem helyett virágot 
találtak. A felvidék nagy vá-
rosaiban (Lőcse, Kassa…stb.) 
a szárnyas oltárok fontos sze-
mélyisége. Kassán temették 
el ii. Rákóczi Ferenc hamvait 
1906-ban. Koszorúk sokasága 
található szarkofágján. itt 
lent az altemplomban szabad 
énekelni magyarul.
Katalin, a november 25-én 

esedékes névnapon sokan 
tartják ünnepüket. Alexand-
riai Szent Katalin mellett 
Sienai Szent Katalinról emlé-
kezik a katolikus egyház.

András november 30. Egyik 
nagyon fontos névnap a régi 
és új kalendáriumban. Apos-
tol, Péter bátyja, kereszten 
szenvedett vértanú halált 
(jellegzetes az ún. Andráske-
reszt). Egyúttal a néphagyo-
mány által jelzett nap. Há-
zasságszerző (egykoron ólmot 
öntöttek, Anyám családjában 
sok lány volt és ilyenkor egy 
cédulát tettek a gombócba… 
stb.).
Advent, az egyházi év kez-

dete.
Nem feledkezhetünk meg 

András királyokról. i. András 
idején készült (1055) ado-
mány a Bencések számára. A 
Tihanyi Alapítólevél őrzi az 
első magyar nyelvű szavakat 
„fehérvárra menő hadiút.” 
Említésre méltó izsák helység 
korai megnevezése „Colon 
aqua”.
ii. András - akinek nevéhez 

az aranybulla (1222) kibo-
csátása fűződik (ellenállási 
záradékkal) - felesége meráni 
Gertrúd halála (L. Katona 
József: Bánk bán) Erzsébet 
elengedése Thüringiába, ke-
resztes hadjárat ha jól számo-
lom 800 éve járt a Szentföldön 
(Jeruzsálem királya címet is 
viselte). Várakat épít (Pal-
mira, Margot jelenlegi) feltá-
rásuk folyik neves régészek 
vezetésével.
Évfordulók, megemlékezések 

közepette: Arany János, Tom-
pa Mihály műveit is érdemes 
kezünkben tartani.
„Száraz ágon, hallgató ajak-

kal / Meddig ültök csüggedt 
madarak? / 
Legyen a dal fájdalmas, me-

rengő / Fiaim, csak énekelje-
tek!”
(Tompa Mihály: A madár 

fiaihoz)
Mesznéder Klára

MEGEMLÉKEZÉS
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A Kolontó Polgárőr 
Egyesület kérése

Véletlen?

  postánkból

A Gedeoni iskoláról emlékezett 
meg egykori tanulója, Fejes 
Györgyné Vörösmarty Julianna 
az izsáki Hírek előző számában. 
Levelében felkéréssel fordult 
régi diáktársaihoz, osztálytár-
saihoz, lépjenek kapcsolatba 
egymással, emlékezzenek a régi 
szép időkre.
Most én is ezt teszem, hiszen a 

Gedeoni iskolában nőttem fel és 
az első osztályt is ott végeztem. 
Levelében örömmel említi meg 
édesapámat, Bíró istván tanító 
urat és a tőle kapott jutalom-
könyvet.
Nem tudom véletlen-e, hogy 

halálának 30. évfordulóján te-
szi ezt. A levél írója az izsáki 
Hírekben tette közzé levelét. 
Bízva abban, hogy régi diáktár-
sai ott elolvassák azt. Ezért úgy 
gondoltam, hogy én is az újság 
segítségével elevenítem fel egy-
kori tanulóiban, ismerőseiben, 
s mindazokban akik szerették, 
tisztelték, egykori tanítójuk 
életútjának néhány állomását, 
közéleti tevékenységét.
1928. szeptember 2-án született 

Tasson. 1949 júniusában végezte 
el a Nagykőrösi Református Lí-
ceum Tanítóképző iskolát. Egy 
hónappal később református 
orgonista-kántor képesítést szer-
zett. Mielőtt 1951. október 1-jén 
az izsák Gedeon-telepi iskolába 
került igazgató-tanítónak, több 
helyen is dolgozott. Kunszent-
miklóson a Járási Főjegyzői 
Hivatalban vármegyei kisegítő, 
az Abonyi Gyermekotthonban 
vezetőgondozó, Helvécián taní-
tó volt, majd behívták katonai 
szolgálatra. 1952 januárjában 
követte Őt izsákra édesanyám és 
mint tanítóházaspár dolgoztak 

együtt Gedeonban. Édesapám 
zongorán, hegedűn és citerán 
is jól játszott. A tanyasi környe-
zeteben a legkézenfekvőbb az 
volt, hogy a gyerekeket citerázni 
tanítsa. 1958–ra egy kis citeraze-
nekart is összehoztak.
1962. január 1-jén felvették a 

Tudományos ismeretterjesztő 
Társulat tagjai közé.
Az 1960-as években citerásai-

val számos sikeres szereplésük 
volt. Minősítőkön, versenyeken 
számos arany oklevelet szerez-
tek. Külön említést érdemel a 
Magyar Rádióba történt meghí-
vásuk, ahol hangfelvételt készí-
tettek velük, amit le is adtak a 
rádióban. Egy kecskeméti fellé-
pésük alkalmából, 1966. február 
25-én Veres Péter Kossuth-díjas 
író szólt elismerő hangon róluk, 
amit papírra is vetett. A tanyasi 
években a gyerekek nagy örö-
mére és kérésére színdarabo-
kat tanultak be és adtak elő a 
szülők bevonásával. Bálokat és 
teadélutánokat is rendeztek az 
iskolában.
A tanyasi iskolák bezárásának 

időszakában a család 1968-ban 
izsákon épített családi házat. ide 
1968 augusztusában költöztünk 
be. Édesapám még egy évig ke-
rékpárral kijárt Gedeonba taní-
tani. Ezután az ottani gyerekek 
is bekerültek a diákotthonba.
Természetesen a benti iskolá-

ban is alapított citerazenekart, 
amely szintén sikeres volt. A 
közösségi élet egyéb területein 
is aktív volt. Rendszeresen részt 
vett a népszámlálásokban, s ér-
telemszerűen a „Gedeoni részt” 
vállalta szívesen. Több éven át 
volt az Áfész vezetőségi tagja. 
1958-ban, 1967-ben, 1971-ben 
és 1973-ban tanácstagnak is 
megválasztották. Sportkedvelő 
emberként a helyi sportélet 
szervezésében is vállalt felada-
tokat. Évekig volt társadalmi 
munkában az izsáki MEDOSz 
Sportkör pénztárnoka.
1987. július 17-én tragikus hir-

telenséggel hunyt el.
Visszaemlékezésemben édes-

anyám, Bíró istvánné (Gitta 
néni) nyugdíjas tanítónő volt 
segítségemre.

Bíró Zoltán

Az idei év nagyon megterhelte 
egyesületünk költségvetését, mert 
autónk műszaki vizsgáztatása 
sok pénzbe került. Ezért anyagi 
támogatásra lenne szükségünk, 
hogy továbbra is el tudjuk látni 
a lakosság biztonságát szolgáló 
feladatainkat. Ezért kérjük mind-
azokat (magánszemélyeket, vállal-
kozókat), akik támogatni tudják és 
kívánják polgárőreink városunk 
biztonságáért végzett munkáját, 

hogy e célra szánt felajánlásaikat 
a helyi takarékszövetkezeti fióknál 
vezetett 525 00130 110 52 393 
számú számlára szíveskedjenek 
befizetni. Az ismert szlogennel 
élve: „A legkisebb is számít!”
Hálás köszönet minden adomá-

nyért! Lakókörnyezetünk bizton-
sága közös érdekünk, melyet csak 
szoros együttműködéssel tudunk 
biztosítani.

Majoros Ferenc elnök

Így épült új iskolánk
A szeptember 4-én átadott új iskola sokak tetszését elnyerte. Úgy is fogalmazhatunk, akik kí-

vül-belül megnézték és bejárták, kivétel nélkül elismerően szóltak a korszerű és szép épületről. 
Alábbi felvételeinkkel - mintegy magunknak és az utókornak is dokumentálva - felidézzük a 
nem egészen egy esztendőnyi építési folyamat néhány jellemző mozzanatát.
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Bűnmegelőzési nap Izsákon

Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság 2015 őszén indította 
el a „Házhoz megyünk” prog-
ramját azzal a céllal, hogy se-
gítse a lakosságot a megfelelő 
vagyonvédelemhez szükséges 
döntések, önvédelmi képes-
ségek meghozatalában. A 
Kiskőrösi Rendőrkapitányság 
az idei évben második alka-
lommal október 11-én tartotta 
meg a „Házhoz megyünk” 
elnevezésű vagyonvédelmi 
programját izsákon. A prog-
ramban a rendőrség mellett 
részt vettek a Kolontó Polgár-
őr Egyesület és az Aegon Biz-
tosító zrt. szakemberei is.
A Táncsics Mihály Műve-

lődési Ház előtt felállított 
információs ponton a rendez-
vény során a szakemberek 
vagyonvédelmi tanácsokkal 
segítették az érdeklődőket, 
valamint a helyszínen lehe-

tőség volt ingyenes kerékpár-
regisztrációra is. A határva-
dász toborzók a képzésről 
és a jelentkezés feltételeiről, 
valamint általánosságban a 
rendőri hivatásról adtak felvi-
lágosítást az érdeklődőknek
Az izsáki Táncsics Mihály 

Általános iskola alsó tagozatos 
tanulói hasznos tanácsokat 
hallhattak az áldozattá válás 
megelőzéséről, és a 112-es se-
gélyhívószám használatáról. A 
felső tagozatos diákok részére 
Kurdics Mihály nyugállományú 
rendőr alezredes az internet 
veszélyeiről tartott előadást. A 
Művelődési Házban Kuti Erika 
r. őrnagy az idősebb korosztály 
számára, „időskorúak a szélhá-
mosok hálójában” címmel tar-
tott figyelemfelhívó előadást, 
arról hogyan kerülhető el az 
áldozattá válás. 

-fg-

Kolon-fürkészők vetélkedője

A Kolon-tó idei éve képekben

A Kiskunsági Nemzeti Park 
igazgatósága, a Futóhomok 
Természetvédelmi Egyesület, 
izsák Város Önkormányzata, 
– a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásával –  október 
13-án rendezte meg a ii. Kolon 
Fürkésző Terepi Természetis-
mereti Vetélkedőt. 
A vetélkedő lényege, hogy 

a résztvevő diákok kint, a 
természetben oldják meg a 
Kolon-tóval és a szikes tavak-
kal kapcsolatos feladatokat. A 
nyolc állomásból álló vetélkedő 
helyszíne az izsáki Fogathajtó 
pálya, a Kiskunsági Nemze-
ti Park határában található 
nyárfasor és a Vásártér volt. 
itt a kellemes, napsütéses 
őszi időben töltött el hat órát 
a versenyre jelentkezett hat 
csapat. 
A négyfős csapatokat a Kolon-

tó körüli települések – izsák, 
Páhi, Soltszentimre – felső 
tagozatos diákjai alkották. 
A gyerekek összemérhették 

tudásukat többek között vé-
dett növények, állatok és vízi 
élővilág ismeretből, valamint 
távcső, spektív és mikroszkóp 
használatból. Mivel az állo-
mások között két-háromszáz 
méter távolság is volt, ezért 
a csapatok külön-külön, átla-
gosan nyolc kilométert tettek 
meg a vetélkedőn, így az egész-
séges testmozgás is része volt 
a feladatoknak. Az eredmény-
hirdetés előtt a csapatoknak 
lehetősége volt egy-egy nyárfa 
csemete elültetésére is.
Első helyezést izsákról a Lápi 

pócok (Tóth Katalin, Kovács 
Eliz, Perjés Kenéz, Perjés Ben-
degúz) érték el, felkészítő taná-
ruk Dudás László.
Második helyezést Páhiról a 

Természet hősei (Hajma Vencel 
Vajk, Janik Boglárka, Nédó Ke-
vin Enzó, Petz Odett) érték el, 
felkészítőjük Morvai Edina.
Harmadik helyezést Soltszen-

timréről a Vadszilva Pónik (Ko-
vács Hajnalka, Varga Fruzsina, 
Tamás Dalma, ilyés Réka) 
érték el, felkészítő tanáruk 
Schantlné Farka Julianna.

-fg-

A „KOLON KÁVÉzÓ – Ter-
mészettudományi előadások”, 
a Kiskunsági Nemzeti Park 
igazgatósága (KNPi) és a Fu-
tóhomok Természetvédelmi 
Egyesület (FTE) közös szerve-
zésében zajló előadás-sorozat 
keretében, november 10-én, „A 
2017-ES ÉV KÉPEKBEN” cím-
mel, Ábrám Örs természetvé-
delmi mérnök tartott izgalmas 
és érdekes beszámolót, sok-sok 
képpel, a Kolon-tó 2017-es év 
eredményeiről, a Vino éterem 
pinceklubjában.

Az előadáson, Ábrám Örs saját 
maga által készített, gyönyörű 
felvételein keresztül mutatta be 
a Kolon-tó élővilágának alaku-
lását és megfigyelésének ered-
ményeit az idei év tükrében. A 
24-32 cm-es jeget hozó téli hó-
napok alatt sem áll meg az élet 
a tó körül. A sok-sok érdekesség 
mellet szó esett például az éne-
kesmadarak helyes etetéséről, 
mivel az emberek a túletetéssel 
sok kárt okozhatnak. Adatokkal 
alátámasztott ismertetéséből 
több védett faj felmérésének 

módszereiről és ezek eredmé-
nyeinek kiértékeléséről hall-
hattunk. Megismerhettük a 
természetvédelmi szempontú 
nádvágás jelentőségét, illetve 
hogy a kaszálók esetében a 
hagyás sávok igen fontosak, 
mert sok növény- és állatfaj-
nak biztosítanak menedéket. 
Külön érdekességként mesélte 
el a Kolon-tóra nézve két új 
orchideafaj – a tarka kosbor és 
az őszi füzértekercs – megta-
lálásának történetét. Szó esett 
arról is, hogy az igazgatóság és 
az Egyesület 2017-ben sok kö-
zösségi programot, kirándulást 
és szakvezetéses túrát tartott, 
melyeken több mint kétezer 
érdeklődő vett részt.
Az előadás és az azt köve-

tő kötetlen beszélgetésen a 
résztvevők tágabb betekintést 
nyertek a Kolon-tónál folyó ter-
mészetvédelmi munkákról. Az 
előadás-sorozat december 8-án 
folytatódik.                           -fg-
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Önkormányzati hírek

IZSÁK VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (V.28.) önkormány-

zati rendelet módosításáról

izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35.§-ában, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdés-
ében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXiX.
13.§ (1) bekezdés 19. pontjában, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-

vény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, izsák Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2014.(Xii.4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet i/2.pontjában foglaltak 
alapján a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a 
helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(V.28.) önkormányzati 
rendeletében módosításával kapcsolatban  a következőket rendeli el.
1.§
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014.(V.28.) önkormányzati 

rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait a társulási megállapodásban 

foglaltak szerint a Duna- Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás látja el. 
eljárni.
(2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék, ideértve a zöldhulladékot is 

átvételével, elszállításával, kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására az Ökovíz 
Nonprofit Kft-vel (2700. Cegléd, Pesti út 65., cégjegyzékszáma: 1309086647., 
adószáma: 12564392-2-13, KüJ: 100 279 742., KTJ: 101 084 999) továbbiakban: 
közszolgáltató- közszolgáltatási szerződést köt, a hulladékokról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 33.(1) és a 37.§ (4) bekezdéseiben foglaltak alapján az új köz-
szolgáltató kiválasztására vonatkozó - az (1) bekezdés szerinti Társulás által kiírt 
- közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig.
2.§
E rendelet 2017. november 2. napján 17 órakor lép hatályba.    
i z s á k, 2017. november 2.

 Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

izsák Város Önkor-
mányzat Képviselő-tes-
tülete 2017. november 
2-án rendkívüli képvise-
lő-testületi ülést tartott. 
A rendkívüliséget két 
halaszthatatlan döntés 
meghozatala indokolta. 
Az első napirendi pont 

keretében tárgyalta a 
testület „A helyi hulla-
dékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról szóló 
5/2014.(V.28.) önkor-
mányzati rendelet mó-
dosítása” előterjesztést. 
A Duna-Tisza Közi 

Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társu-
lás Társulási Tanácsa 
2017. szeptember 29-
én megtartotta alakuló 
ülését és több, a térség 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatását érintő 
döntést is hozott. Az 
egyik ilyen döntés az 
volt, hogy módosítani 
kellett a hulladékgaz-
dálkodáshoz kapcsolódó 
helyi önkormányzati 
rendeleteket azzal, hogy 
„ Az önkormányzat hul-
ladékgazdálkodási fel-
adatait a társulási meg-
állapodásban foglaltak 
szerint a Duna-Tisza 
közi Hulladékgazdál-
kodási és Környezetvé-
delmi Önkormányzati 
Társulás látja el.”
A hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. tör-
vény (a továbbiakban: 
Ht) 33.§ (2) bekezdése 

alapján a Társulás, mint 
a tagönkormányzatok 
hulladékgazdálkodási 
feladatainak gyakorlója 
a hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátására 
közbeszerzési eljárást 
folytat le.
A Ht. és a társulási 

megállapodás szabályai 
alapján a szükséges 
közbeszerzési eljárást 
a Társulás munkaszer-
vezeti feladatait ellátó 
Kecskemét Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hi-
vatala előkészítésében, 
a társulási tanács által 
elfogadott közbeszerzési 
szabályzatban rögzí-
tettekre is figyelemmel 
legkésőbb 2017. iV. ne-
gyedévben célszerű elin-
dítani annak érdekében, 
hogy az eredményes el-
járást követően legké-
sőbb 2018. április 1-jétől 
már a társulási szinten 
kiválasztásra kerülő új 
közszolgáltató végezze 
a közszolgáltatást vala-
mennyi településen.
A közbeszerzési eljárás 

megindítását megelőző-
en viszont, tekintettel 
arra, hogy a Ht. 35.§ 
(1) bekezdése szerint a 
települési önkormány-
zat Képviselő-testülete 
önkormányzati rendelet-
ben  állapítja meg az ön-
kormányzati hulladék-
gazdálkodási közfeladat 
ellátásának rendjét és 
módját, a Megállapodás 
elfogadásával a Társu-

lásra történt hulladék-
gazdálkodási feladat és 
hatáskörök átruházását 
valamennyi önkormány-
zat képviselő-testülete 
hulladékgazdálkodási 
tárgyú önkormányzati 
rendeletének értelemsze-
rű módosításával szüksé-
ges megerősíteni.
A rendelet módosítását 

követően a hulladékgaz-
dálkodási közszolgálta-
tás megszervezésével 
összefüggő valamennyi 
feladatot a Társulás 
fogja ellátni, ideértve 
a meglévő szerződések 
megszüntetésére irá-
nyuló feladatot is. Az 
elfogadott rendelet az 
izsáki Hírek novemberi 
számában közzétételre 
kerül.
A második napirendi 

pont „ A 0394/9. hrsz-
ú ingatlan értékesíté-
se” előterjesztés volt. Az 
ingatlant az Antenna 
Hungária Magyar Műsor-
szóró és Rádióközlési zrt. 
kívánta megvásárolni egy 
állami feladat ellátása cél-
jából. Az 1.000 m2-es te-
rületért a vevő 4,5 millió 
forint vételárat kínált fel, 
amit a Képviselő-testület 
elfogadott és hozzájárult 
az adásvételi szerződés 
megkötéséhez, s felhatal-
mazta a polgármestert, 
hogy a szerződéshez kap-
csolódó nyilatkozatokat 
tegye meg.

 Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Focitábor

Előző számunkban meglehetősen kicsire „sikeredett” táborozó kis focistáinkat 
bemutató fotónk, ezért most nagyobb méretben közöljük a felvételt.
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