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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban

Amint arról lapunk előző 
számában beszámoltunk, 
dr. Bozóky Imre kapcsolatai 
révén  Izsákra került Szent 
II. János Pál pápa vérerek-
lyéje, melynek elhelyezése 
és megáldása október 14-én 
vasárnap 10 órakor érseki 
szentmise keretében történt 
a zsúfolásig megtelt katolikus 
templomban. Az ereklyét 
magába foglaló, Kovács Jenő 
szobrászművész által készített 
műalkotáson a szent pápa 
következő gondolata olvas-
ható: „Semmi nem győz meg 

csak az igazság, semmi nem 
ment meg csak a szeretet.” 
Dr. Bábel Balázs Kalocsa-
kecskeméti érsek a szertartás 

után, kérdésünkre válaszolva 
hangsúlyozta, II. János Pál 
a mi korunk szentje, aki mi 
közöttünk élt, tehát közel 
van hozzánk időben és hatá-
sában is. Nagy világlátással 
szemlélte korunk problémáit, 
melyekre az egyetlen igaz 
megoldásként, az Evangéli-
umot, Krisztus tanítását és 
példáját ajánlotta, melyben 
benne van egyrészt a szociális 
érzékenység és a szelídség. 
Ez egy olyan program, amely 
mindig érvényes marad, és 
az a jó hír, ami mindig is az 
marad; az Evangélium szava, 
amit a pápa nem győzött 
hirdetni és élete példájával 
tettekre váltani.

A szertartáson jelen volt 
Lezsák Sándor, a Parlament 
alelnöke, országgyűlési kép-
viselő, aki válaszolva lapunk 
azon kérdésére, hogy ma, 

amikor egyre nagyobb üldöz-
tetést szenved a kereszténység 
milyen jelentősége van egy 
közösség számára egy ilyen 

ereklyének, a következőket 
mondta. Ez az ereklye egy 
olyan történelmi keresztény 
erőteret ad nekünk, ami a 

kényelmes kereszténység 
ellenében a cselekvő keresz-
ténységre figyelmeztet ben-
nünket, amelyre Szent István 
is tanított: Ha a hit pajzsát 
véded, rajtad az üdvösség si-
sakja is. Jó látni, hogy Izsákon 
van egy keresztény közösség, 
amely most egybegyűlt meg-
mutatva magát, ennek kell 
erősödnie, megmaradnia. Az 
itt elhelyezett ereklye erőt 
ad a magunk kultúrájában, 
a hívőknek a hitünkben való 
megmaradáshoz.
Bajkó Zoltán plébános arról 

szólt, hogy egy olyan értékes 
kinccsel gazdagodott Izsák, 
amilyen Magyarországon 

kevés helyen van. A pápa 
személye a maga számára 
egy útmutatás, amely minden 
kor embere számára olyan 
tanítást ad, amely megmu-
tatja hogyan kell embernek 
maradni. Ő egy emberközeli 
szent volt, a fiatalok példaké-
pe és támasza. Most Izsákon 
elhelyezett ereklyéje akár több 
száz éven át itt lesz, s előtte 
imádkozva arra kérhetjük, 
kérjük őt, pártfogolja Izsák 
minden lakóját.
Mondok József polgármes-

ter az esemény méltóságát, 
meghittségét hangsúlyozva 
kiemelte, az ereklye izsáki el-
helyezése nemcsak a katolikus 
egyházközség, hanem az egész 
város számára kiemelkedő 
jelentőséggel bír.
Az ünnepi alkalomból Le-

zsák Sándor egy felajánlást 
tett. Feleségével úgy döntöt-
tek, hogy a jövő esztendő ápri-
lisában, a Szentatya halálának 
évfordulóján Lantos Györgyi 
szobrászművész alkotását, 
Szent II. János Pál pápa bronz 
mellszobrát adományozzák 
Izsák közösségének.      

Szent II. János Pál pápa 
ereklyéje Izsákon

Szennyvíztisztító fejlesztés
Megkezdődött az Izsá-

kot, Orgoványt, Ágas-
egyházát kiszolgáló 
szennyvíztisztító telep 
fejlesztése, melynek első 
lépéseként elkészült az 
utóülepítő. Ez az első 
üteme annak a folya-
matnak amelynek ered-
ményeként a telepről 
kifolyó tisztított víznek a 
legszigorúbb határérték-
nek is meg kell felelnie a 
beruházás végére. Majd 
ezt hat havi téli és nyári 
próbaüzemmel bizonyí-
tania is kell a kivitelező-
nek. A továbbiakban még 
két medence, előmecha-
nika, vegyszeradagoló, 
fertőtlenítési lehetőség, 
mikrószűrő és BIOFIL-
TER beépítése történik 
a beruházás keretében. 

Az Orgoványról és Ága-
segyházáról beérkező 
csővezetékek egyesítve 
lesznek, s nyomottan 
haladva érkezik a szenny-
víz a központi átemelőig 
amelyet szintén korsze-
rűsítenek. Mindezeknek 
köszönhetően a Kodály 

Zoltán utcai bűzproblé-
mák is megoldódnak jövő 
őszre. A folyó munkálato-
kat Gál Szilvia Orgovány, 
Füredi János Ágasegyhá-
za, valamint Mondok Jó-
zsef Izsák polgármestere 
tekintette meg. 

-te-

Katonai emlékfutás

170 éves a Magyar Hon-
védség, ez alkalomból, 
valamint az aradi vér-
tanúkra és az I. világ-
háború hősi halottjaira 
emlékezve, október 6-

án országos emlékfu-
tást rendezett a Magyar 
Honvédség és a Honvéd 
Sportegyesületek Orszá-
gos Szövetsége. A futás 
útvonalán elhelyezkedő 

emlékműveknél és hősi 
temetőknél a résztvevők 
lerótták tiszteletüket. 
Az útvonalak olyan mó-
don kerültek megter-
vezésre, hogy érintsék 
az adott területen az 
egykori laktanyákat és a 
településeken található 
katonai és háborús em-
lékműveket. Így került 
a programba Izsák is. 
Hozzánk október 6-án 
délben érkeztek Kecs-
kemétről a résztvevők, 
megkoszorúzták az I. 
világháborús hősi em-
lékművet, majd izsáki 
futók kíséretével tovább 
indultak Kalocsára.

-te-

Megnyílt a minibölcsőde

Október 1-jén megkezd-
te működését az óvoda 
épületében kialakított 
minibölcsőde, amelyben 
jelenleg nyolc kisgyer-
mek részére van férő-
hely. Az önkormányzat 

szándékai szerint ez csu-
pán a kezdet, a későbbi-
ekben bővíteni kívánják 
a befogadóképességet. 
A beruházás bruttó 10 
millió forint pályázati 
pénzből, valamint 1.5 

millió forint saját erő 
bevonásával készült el. 
Az összeg a helyiségek 
átalakítása mellett esz-
közök beszerzésére is 
fedezetet nyújtott.

-te- -tetézi-
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Izsák jó hírét öregbítik
A fogathajtó idény az izsáki 

ob-val lezárult, számos for-
dulón vannak túl a hajtók, 
köztük az izsáki Sárfehér 
SE. színeiben versenyző 
Tövisháti Ferenc és segéd-
hajtója, Simon János. El-
mondásuk szerint fő célki-
tűzésük a magyar lovas élet 
hagyományainak továbbvi-
tele, továbbadása. Nagyon 
méltányolandó szándék, 
melyhez csak sikereket kí-
vánhatunk. 

Elégedettség
Egy pozitív dolog megismerése 

nagyon sok esetben sokkal sike-
resebben történik, ha az ellenté-
te felől kezdjük a kutatást. 
Október hónap, sőt, ezt meg-

előzően az ősz előtti hónapok 
megtapasztalásai is valami 
ösztönös, télre való felkészülés 
cselekedeteit mutatják. Meg-
figyeltem, hogy a nyári szünet 
utolsó hónapjában a fiúk szí-
vesen építenek lombsátrat, és 
a gazdasszonyok feladataként 
a termények szemrevételezése 
is megkezdődik tartósítható-
ságuk szempontjából, /azért, 
„hogy minden meglegyen.”/ Ez 
a nyilvánvalóan ösztönös, több 
ezer év alatt kialakult biztos 
önellátást garantáló magatar-
tás kitörölhetetlen az egészsé-
gesen gondolkodó emberiség 
életéből. Az önellátás, /a görög 
kultúrában az elégedettséget is 
jelenti/, az egészséges élet-körül-
mények biztosítása, nem csak 
az anyagiak területére terjed 
ki. Ennek bizonyítéka, hogy a 
legtöbb lelki, politikai, anyagi 
életre kiható nagy szellemi, 
vagy akár forradalmi megmoz-
dulások ősszel történtek, így az 
október hónap sok történelmi 
tanulságot tartalmaz. Bennük a 
tettre készség kényszere a jövő 
biztosítását célozza.
A hajtó erő nem más, mint 

a „nem szeretem idő”, a tél 
közeledtének érzése, és ennek 
elviselhetőbbé tétele ellenállha-
tatlan, meg nem szokott dönté-
sekre késztet. Van, aki nem érez 
képességet és lehetőséget a po-
zitív változtatásra, és fel is adja, 
elkeseredetten, vagy lázadozva. 
Döntést hoz az ilyen így: Elég!... 
/Segítségére kell sietni annak a 
társunknak, aki ezt komolyan 
gondolja, hiszen megoldhatat-
lan nehézség nincs, ha létezik 
az együttérzés!  -- A bibliai Illés 
próféta pedig magának a Gond-
viselőnek segítségét tapasztalta 
meg. / I.Kir.19.rész. / Soha nem 
volt olyan társadalom, rendszer, 
éra, amelyben ne lett volna va-
lamilyen elégedetlenség. Mindig 
voltak olyan néprétegek, csopor-
tok, vagy személyek, akik ki-

nyilvánították nemtetszésüket, 
- legtöbbször ajánlva, hogy ők 
mindent megoldanak. Gondol-
junk a nagy oroszországi, őszi 
forradalomra, amely mindenre 
megoldást ígért, és utólag derült 
csak ki, hogy milyen kegyetlen 
és óriási pusztítás, emberáldo-
zat árán sem sikerült az „inter-
nacionalizmus” megvalósítása!  
/Tanulhatnának a világ vezető 
hatalmai, hogy a manapság 
általuk végrehajtandó „globali-
záció” is bukásra ítélt!/
A magyar 1956-os Forradalom 

és Szabadságharc előzménye-
iben is felfedezhetünk olyan 
veszélyérzetet, amely Sztálin 
1953-ban bekövetkezett halála 
után a „szocialista nyomás”-ban 
történő és remélt enyhülés elma-
radása, valamint a Nagy Imre 
miniszterelnöknek az 1953. 
június 4. és 1955. április 14-dike 
közt elkezdett reformpolitikájá-
nak megbuktatása /Rákosi által/ 
- miatt alakult ki az országban. 
A magyar nép ráérzett arra a 
veszélyre, hogy ha visszatér a 
Rákosi rendszer, még sanyarúbb 
sorsra jut. Ezt a félelmet az sem 
oldotta, hogy a Szovjet Kommu-
nista Párt XX. kongresszusán 
elismerték Sztálin bűneit, és 
elhatározták Rákosinak hata-
lomból való elmozdítását. Szinte 
vakmerőn elkezdődött 1956. 
október 23-án a népünk „ön-
ellátási” küzdelme…. Tudjuk, 
erősebb volt az ellenfél, mégsem 
volt az elégedettségre törekvő 
harc hiábavaló.
Bármelyik elégedettséget hoz-

ni akaró forradalmat vizsgáljuk, 
mindnek az a tanulsága, hogy 
képtelenek voltak elérni célju-
kat. Ebben a sikertelenségben 
– okként, - felismerhetjük az 
emberiség életének óriási hibáit, 
sőt bűneit, amelyek megmutat-
koznak az önzésben, az irigység-
ben, a telhetetlenségben, - és 
összefoglalhatóan: a szeretet-
lenségben. Olyan erővel bírók 
ezek, amelyek lehetetlenné te-
szik az egész föld népességének 
teljes elégedettségi állapotra 
jutását. Ne is reménykedjünk 
ezen a téren javulásra! Mi lehet 

hát a megoldás?
A „külsőkben” történő rend 

csinálás helyett a „belsőben”, a 
szívben és lélekben való rendbe-
tétel a megoldás. Olyanok között 
történt meg ennek felismerése, 
akik foglalkoztak a Bibliával. 
Ebben a könyvben nem bújta-
tottan, sőt, fő mondanivalóként 
olyan emberek a szereplők, 
akik küzdöttek belsőjükben 
sok-sok emberi segítséggel meg 
nem oldható gondjaikkal. Ezek 
az emberek – tavaly múlt 500 
éve, - lelki forradalmat kezdtek, 
ajánlva szolgatársaiknak is a 
kegyelemre, lelki békességre 
jutás egyedüli módját. /Október 
31. lett ennek a lelki forradalom-
nak ünnepnapja./ A keresztyén, 
Krisztusban bízó hit tisztult 
meg, igaznak tartva a követke-
ző mondatokat: „…a Krisztus 
vére, aki örökkévaló Lélek által 
önmagát áldozta fel ártatlanul 
az Istennek, mennyivel inkább 
megtisztítja lelkiismeretünket 
a holt, -/életet nem támogató/-
cselekedetektől…”/ Zsid. 9:14/. 
„Mert egy az Isten, egy a köz-
benjáró Isten és emberek között, 
az ember Krisztus Jézus.” /
I.Tim.2:5./ Ebben a kapcsolatban 
élt Pál apostol is biztonságban és 
elégedettségben, mert hallotta 
a neki szóló biztatást: „Elég 
neked az én kegyelmem, mert 
az én erőm erőtelenség által jut 
célba…”/II.Kor  12:9./ Másutt: 
„Valóban nagy nyereség a ke-
gyesség megelégedéssel, mert 
semmit sem hoztunk a világba, 
nem is vihetünk ki semmit,” 
– vallja a rendíthetetlen iga-
zságot. /I.Tim.6:6-ban/…. Ezen 
igéken nyugvó lelki forradalom, 
a reformáció is szüntelen meg-
újulásra szorul emberi gyen-
geségünk, engedetlenségünk 
miatt. Legyünk megadással 
– ne a „sorsnak” hanem annak 
a kegyelemnek amely nap mint 
nap megújul rajtunk!
A küzdelem tovább folytatódik 

mindenkiben, személy szerint a 
békességre, biztonságra és teljes 
életre jutás érdekében. Kérjünk 
erőt hozzá közösségben és egyé-
nileg is a Gondviselőtől!
Izsák, 2018-10-11.

Bérces Lajos

Mindszenty beszél 
a rádióban

Tankok előtti napon szentbeszéd,
Kossuth rádióból érces hang beszélt.

Apám vacsorált, Anyám ölébe vett,
Az ágy szélén ültünk, ő könnyezett.

Nem sírok, kisfiam, boldog vagyok.
Erősebben magához szorított:

Ez a pap bácsi minket megáldott,
Érte mondtam el sok miatyánkot.

Jobb lesz a világ, ha ő beszélhet,
Ha nagy leszel, ezt is majd megérted.

Apám a vacsorát félbehagyta,
Anyámhoz jött és megsimogatta.

Aztán kiment az erkélyre és várt,
Rágyújtott, füstölte az éjszakát.
                       *
Füstköddel festettem álmaikból,
Nincsen több szentképem 56-ból.

Lezsák Sándor

A Tegyünk Izsákért 
Egyesület hírei

Szent István Ünnepe 
- köszönet

A Tegyünk Izsákért Egye-
sület idén is ünnepelni hívta 
városunk népét Államalapítá-
sunk és Államalapítónk évfor-
dulóján. A megemlékezésre a 
Kultúrház előtti téren került 
sor, ahol a megjelentek száma 
megmutatta, hogy a nyári 
munkák és kirándulások ide-
jén is jó megállnunk, összejön-
nünk, hiszen az ünnep nem 
azért van, mert a naptárban 
jelölik, hanem mert azt lel-
künkben érezzük. 
Egyesületünk ez úton is 

szeretne köszönetet mondani 
a közreműködésért: Mondok 
József polgármester úrnak 
megemlékező szavaiért, Bajkó 
Zoltán plébános és Damás-
di Gábor gondnok uraknak 
szolgálatukért, Tóth Rebe-
kának a csodás énekért, Rácz 
Virágnak és, Balogh Pálnénak 
a gyönyörű szavalatért, a 
Vasadi Kökényszem Citeraze-
nekarnak és Sárga Ádámnak 
a fergeteges muzsikáért.
Köszönjük a Vino Étterem és 

Prikkel László, Varga Árpád, 

Deák László (Deka) Zöldség-
bolt támogatását.
Köszönettel tartozunk segí-

tőinknek: Ezüst Gólya Nyug-
díjasklub, 882. sz. Mátyási 
János Cserkészcsapat, Izsák 
Város Önkormányzata, Tetézi 
Lajos és Attila, Faragó Gábor, 
Ádám Dávid

Közeleg…
Alig néhány hét múlva be-

köszönt a várakozás ideje, és 
remélhetően idén is sokan ös-
szegyűlünk majd közös adventi 
gyertyagyújtásra. A Tegyünk 
Izsákért Egyesület ez évben is 
várja adományaikat, melyeket 
a rászoruló családok között 
osztanak szét. Akinek szán-
déka és ereje engedi, segíthet 
tartós élelmiszer, játék, könyv, 
esetleg a karácsonyi hangulat 
megteremtéshez szolgáló apró 
tárgyak (gyertya, díszek) fel-
ajánlásával.
Egyesületünk az első három 

adventi vasárnapon, a koszorú 
mellett felállított sátorban várja 
köszönettel az adományokat, 
melyet még az ünnep előtt eljut-
tat a rászoruló családoknak.

Lajtabánság megemlékezésAz igazságtalan trianoni bé-
kediktátum elleni nyugat-ma-
gyarországi felkelésre – mely-
nek eredményeként Sopron és 
környéke Magyarországé ma-
radt – emlékezve október 13-án 
az IKEM koszorúzást rendezett 
a református templomkertben 
állító Lajtabánság emlékműnél. 
Nagy Árpád lelkész köszöntője 
után Domonkos László író, 
történész beszédében a felke-
lés kapcsán azt hangsúlyozta, 
hogy abban igaz magyar férfiak 
álltak ki hazájukért bizonyít-
va, hogy a jó ügyekért vállalt 
áldozatvállalás, harc soha sem 
hiábavaló, mert beérik annak 
gyümölcse. 
A koszorúzás után Domonkos 

László bemutatta Héjjas Iván-
ról, s a Rongyos Gárda műkö-

déséről szóló nem régen megje-
lent könyvét, melyben egykori 
dokumentumok felhasználá-
sával cáfol meg, a felkeléssel 

és a felkelőkkel kapcsolatban 
évtizedeken át terjesztett va-
lótlan állításokat. 

-te-
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Meghatott nosztalgiával érkezett 

október 6-án néhány egykori vas-
utasunk az izsáki állomásra. Sajnos 
vonattal nem tehették ezt, hiszen 
a Gyurcsány-Kóka páros egyik, 
észszerű magyarázattal nemigen 
indokolható, intézkedése nyomán, 
2007. március 3-án este 19 óra 03 
perckor elment az utolsó vonat is 
Izsákról,
A találkozó gondolata Gyarmati 

Lajos nyugalmazott MÁV főfel-
ügyelő, egykori izsáki állomásfő-
nöktől indult, a gyakorlati megszer-
vezést Bíró Zoltán az utolsó Izsákon 
szolgálatban volt állomásfőnök 
vállalta.
Tizenketten gyűltünk össze emlé-

kezni. Magam, mint egykori utas, s 
a vasút iránt mindig is elkötelezett 
érdeklődő, s nem utolsósorban egy-
kori állomásfőnök nagyapám emlé-
két is idézve, míg Szegedi János az 
egykori nagy teherfuvaroztatókat 
képviselve. A többiek vasutasok 
voltak. Megtisztelte a találkozót 
a MÁV Szegedi Igazgatóságának 
igazgatója Mondi Miklós Zoltán is, 

aki egykor a mi vonalunk mentén, 
Kecskemét-alsón teljesített szolgá-
latot. Bíró Zoltán köszöntője után ő 
idézte vasutunk történetét, felem-
lítve a kezdeteket, 1895. október 
26-át, amikor átadták a Kecskemét-
Fülöpszállási vonalat, vele az izsáki 
állomásépületet. Felidézte a nagy 
jelentőségű eseményekről szóló 
egykori lelkes újságtudósításokat, 
de azt is, hogy a második világhábo-
rúban felrobbantották az épületet, 
majd a háború után újjáépítették, 
ezzel párhuzamosan a vágányzatot 
is kibővítették, s így már öt sínpár 
szolgálta a személyforgalmat és 
az árufuvarozást állomásunkon. 
Később Agárdy-telepen is mel-
lékvágány épült a borászati üzem 
kiszolgálására. Igen jelentős volt a 
helyi és környékbeli mezőgazdasági 
üzemek (Városföld, Jakabszállás) 
teherfuvar igénye, köztük az Izsá-
ki Állami Gazdaságé, s az izsáki 
téeszeké. Tisztelettel sorolta fel az 
izsáki állomásfőnökök névsorát: 
Galgóczi Ágoston, Farkas István, 
id. Tetézi Lajos, Leein Zsigmond, 
Vidéki Imre, Hueber Sándor, Szen-
tirmay Gyula, Petrényi, Ferenc, 
Rontó Imre, Gyarmati Lajos, Fran-
kó Lajos, Bíró Zoltán.

Gyarmatai Lajos, a találkozó kez-
deményezője izsáki emlékeit idézve 
arról szólt, hogy 1973-ban Oroshá-

záról került Izsákra. 33 évesen – a 
megye legfiatalabb állomásfőnöke-
ként - új dolgozói kollektívába és új 
településre kerülni komoly kihívás 
volt, de mint elmondta, kedves, fi-
gyelmes kollégáik fogadták Izsákon, 
akikkel jól együtt lehetett dolgozni. 
Kellett is az összhang, hiszen igen 
nagy teherforgalmat bonyolítottak 

olyan színvonalon, hogy az éves 
összefoglaló felülvizsgálatokon 
minden évben a legmagasabb elis-
merést kapták. Hangsúlyozta, ezt 
csak olyan jó kollektívával lehetett 
elérni, amilyen az izsáki volt. A 
község közéletébe is be kellett 
illeszkednie, hiszen állomásfőnök-
ként közszereplőnek számított. 

Ez is sikerült, így csupa jó emléke 
van Izsákról. Nem önszántából 
távozott, magasabb beosztásba 
helyzeték, s mennie kellett. Gondo-
latait így zárta: „Izsák állomás volt 
a közel 40 éves vasúti szolgálatom 
alatt a legszebb, a legemlékeze-
tesebb, a legkedvesebb szolgálati 
helyem. Még álmomban is szívesen 
emlékezem vissza...”
Magam gyermekkori emlékeimet 

is idézve szóltam arról, hogy nagy-
szüleim állomás melletti házából 
szívesen nézegettem a vonatokat. 
Akkoriban gőzösök jártak erre, 
s igen látványos és érdekes volt 
jövésük-menésük, pláne egy kisgye-
reknek. Később is sok szállal kap-
csolódtam a vasúthoz, hiszen bejáró 
tanulóként négy éven át vonattal 
jártam Kecskemétre gimnázium-
ba, majd felsőbb tanulmányokat 
folytatva Szegedre, Budapestre, de 
katonaként is itt szálltam –  nagyon 
nem szívesen – vonatra, amikor 
szabadságról vissza kellett térnem 
a laktanyába. Része volt az életem-
nek, ahogy sok iszáki életének ez a 
vasút, amely közel 112 esztendőn át 
szolgálta Izsák nemzedékeit, de egy 
esztelen „racionalizálás” áldozatává 

vált 2007. március 3-án. Újraélesz-
tésének reményét néhányan még 
nem adtuk fel, Mondi Miklós Zoltán 
szegedi igazgató úr is utalt egy 
Kecskeméthez kapcsolódó elővárosi 
közlekedési rendszer kiépítésére, 
melynek egyik motorja a Mercedes 
gyár növekvő – így távolabbi telepü-
lésekről is mind nagyobb számban 
várt - munkaerő igénye lehet. Talán 
2030-ra formálódhat ez ki. Lehet, 
hogy lesz még vasutunk?
Az egykori vasutasokra, s vasútra 

emlékezve a program zárásaként 
Gyarmati Lajos a vasutasok részé-
ről, Tetézi Attila képviselő a város 
részéről koszorút helyeztek el az 
állomás falán, majd a résztvevők a 
művelődési házban megtekintették 
(néhányan könnyezve) a vonalunk 
bezárásáról készített – díjnyertes 
– ITV filmünket.      

Tetézi Lajos

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
…sokan osztják azt a véleményt, hogy a művé-

szetek bármely ága gazdagítja azok személyiségét, 
akik nyitott befogadókként fordulnak feléjük. 
Joggal mondhatják az olvasók, hogy nem valami 

nagy megállapítás a fenti mondat. Igazuk is van, viszont ha a 
hétköznapi életbe ágyazva, a napi gyakorlatba ültetve próbáljuk a 
megállapítást elhelyezni már nem is olyan egyértelmű ez. Mert a 
napi robot, netán kényelmesség gyorsan elviszi az embert abba az 
irányba, hogy üresen lazítson, ha valami kis szabadideje támad.
Gondolom, mondják erre néhányan, hogy a lazítás is történhet 

valamiféle művészeti „termék” kíséretében. S ha így történik, akkor 
az jó, mert ez már egy minőségi idő is lehet. De, ahhoz, hogy valaki 
ebbe az irányba próbáljon lépni, inspiráció kell. Mert, valljuk meg, 
csábítóbb egy gondolkodást, komolyabb figyelmet nem igénylő tv-
műsor előtt lazulni, mint egy színvonalasabb, még némi agytornát 
is igénylő novellát, könyvet kézbe venni, színdarabot, vagy tárlatot 
megnézni, netán egy zeneművet meghallgatni.
Gondolom, sokan elfogadják, ahhoz, hogy valamiféle ilyen irányok-

ba forduljunk kikapcsolódásként, némi előélet sem árt. Ilyen lehet, 
lehetett például zenei vonalon, a most huszonöt éves zeneiskolánk 
biztosította lehetőség a mostani és az onnét negyedszázad alatt 
kinőtt generációk számára. Ez idő alatt sok izsáki kisebb és na-
gyobb gyermek ismerkedett meg ott a zene szépségeivel. Elsajátítva 
azokat az alapokat amelyek birtokában igazán tudják értékelni a 
jó zenéket, s valóban feltöltődnek azok hallgatásával. Netán ma-
guk is megtanultak olyan szinten játszani valamely hangszeren, 
hogy a saját és környezetük számára szép élményeket szereznek 
játékukkal.
Gondolom, akik jelen voltak – s szerencsére sokan voltak ilyenek 

– a zeneiskola október 13-ai jubileumi hangversenyén osztják e 
gondolatokat. A több mint két órán át tartó műsor egyáltalán nem 
tűnt hosszúnak, hiszen legjobb tudásukat olyan szeretettel adták 
a mostani és egykori növendékek, mely bizonyosan minden részt-
vevőt megérintett. Ezt a vélekedést erősítik a nagy tapsok, melyek 
időnként vastapsba is fordultak. Zenetanáraink kimagasló munkát 
végeztek e negyedszázad alatt, amit az is mutat, hogy ilyen hosszú 
időn át fennmaradt zeneoktatásunk, s ma is folyamatos igény mu-
tatkozik rá. Bízzunk benne, hogy a következő negyedszázadban is 
így marad mindez. A jubileumi koncerten látva a tanulók, tanárok 
lelkesedését, tehetségét, ez akár biztosra is vehető...

Huszonöt éves az izsáki 
zeneiskola

Október 13-án szombaton az 
iskola aulájában jubileumi hang-
versenyen emlékeztek az izsáki 
zeneiskola tanárai, egykori és 
mai növendékei és a szép számú 
közönség a negyedszázad előtti 
örömteli eseményre, a zeneis-
kola indulására. Mondok József 
polgármester köszöntőjében a 
helyi zenei oktatás fontosságát, a 
város kulturális életében betöltött 
szerepét hangsúlyozta. Külön 
kiemelte az alapításban résztvevő 
Ázsóth Tamás néhai izsáki igazga-
tó és Hörcsök Imre, a kecskeméti 
Kodály Iskola akkori igazgatóhe-
lyettesének szerepét. Az izsáki 
származású Hörcsök Imre – mint 
a kezdeményezés egykori elindító-
ja - köszöntőjében szintén szólt az 
indulás körülményeiről, s örömét 
fejezte ki, hogy ilyen hosszú idő 
után is él és kiválóan működik a 
zeneiskola, megadva annak lehe-
tőségét, hogy minél több izsáki 
gyermek ismerkedjen meg az 

egyik fontos művészeti ággal, a 
zenével, s váljanak ezáltal is mind 
teljesebb személyiséggé, egyesek 
maguk is zeneművésszé. Az év-
forduló alkalmából Briglovicsné 
Janovics Éva kis kiállítást állított 
össze a korábbi idők okleveleiből, 
fotóiból. Szűcsné Sátorhegyi Er-
zsébet és Szabó Katalin régi vide-
ók előbányászásával színesítették 
a programot.
A két órás programban egykori és 

mai zeneiskolások adtak nagyon 
szép hangversenyt. Gera Árpád 
Zoltánné igazgató elismerését fe-
jezte ki a zeneiskola egykori és mai 
tanárainak, növendékeinek, s kü-
lön hangsúlyozta, öröm számára, 
hogy személyesen is figyelemmel 
kísérhette az elmúlt negyedszázad 
értékes művészeti munkáját. 
A programról az ITV felvételt 

készített, melyet novemberi mű-
sorában láthatnak majd az érdek-
lődők, két részben.

-te-

Izsáki vasutas találkozó
Volt egyszer egy vasút

1970-es évek - Száfner János, Magó József, Balogh Judit, 
Gyarmati Lajos

A találkozó résztvevői: Száfner Erika, Németh István, Szénási 
Mária (mögötte férje, aki nem itt szolgált), Száfner Ágnes, Balogh 
Judit, Gyarmati Lajos, Bíró Zoltán, Mondi Miklós Zoltán, Tetézi 

Lajos, Molnár Ferenc, Szegedi János

Tetézi Attila és Gyarmati Lajos koszorút helyeztek el az állomás falán

Egy legendás 424-es mozdony vontatta teherszerelvény az izsáki 
állomáson az 1970-es években
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Szent Mihály napi családi 
program

A katolikus egyházközség, 
szeptember 29-én, a temp-
lombúcsú alkalmából idén 
ismét családi napot szer-
vezett a templomkertbe, 
ahová az izsáki családokat 
várták kortól és felekezeti 
hovatartozástól függetlenül. 
A programkínálat természe-
tesen a hagyományoknak 
megfelelően most is főleg a 
gyerekeknek szóltak. Kézmű-
ves foglakozás, kosárhinta, 
arcfestés, népi játékok, báb-
színház várták a résztvevő-
ket. A cserkészek egy szelle-
mi kalandtúrát is szerveztek 
a templom körül felállított 

állomásokkal, melyeken a fel-
tett kérdésekre adott helyes 
válaszok után lehetett túl 
jutni. Ebédre helyben főzött 
gulyáslevest fogyaszthattak 
a résztvevők. Az immár hete-
dik alkalommal megrendezett 
program keretében gyerekek, 
szülők, nagyszülők tölthettek 
el ismét egy szép napot Szent 
Mihály napján az idei csalá-
di forgatagban. A játékok, 
szórakozás után Bajkó Zol-
tán plébános a templomban 
megáldotta a gyerekeket, 
majd közös családi ima zárta 
a programot.

-te-

Sokatmondó facebook bejegyzés

ZÖREY szezonnyitó a Piramissal

Távhajtó és távlovas 
idényzáró

A Magyar Lovas Szövetség 
Távlovagló és Távhajtó Szak-
ága október 6-én, Izsákon ren-
dezte meg a VI. Kolon Kupa, 
OB.2 Távlovagló és Távhajtó 
verseny záró fordulóját. Az 
izsáki fogathajtó pályáról 
induló 20 km-es pályaútvonal 
a Kolon-tó északi és nyugati 
része mentén, változatos, 
erdős és ligetes, homokos 
nyomvonalon haladt. A szigo-
rú állatorvosi kontroll mellett 
zajló versenyre Ausztriából, 
Szlovákiából és Horvátország-
ból is érkeztek versenyzők. A 
versenyt a 7:30-kor elrajtoló 
80 km-es táv lovasai (8) kezd-
ték. Kilenckor a fogatosok (4), 
egyenkénti indítással folytat-
ták, majd 9:30-kor indult el 
a legnépesebb, 40 km-es (18) 
mezőny. 11-kor a 20 km-es 
amatőr „Betyár futamra” (4) 
és 12-kor a 2 km-es „Gyermek 

futamra” (1) került sor. A 80 
km-es távról fél három körül 
értek be a versenyzők, így 
az ünnepélyes díjkiosztásra 
három óra előtt került sor. A 
versenyt sikeresen teljesítők 
díjszalagot, az első három 
helyezettek kupát kaptak. A 
részletes eredmények és az 
OB.2 verseny állása a Lovas 
Szövetség honlapján tekint-
hető meg. 
Bányai Béla, a Távlovagló és 

Távhajtó Szakág Szakbizott-
ság elnöke, és Turcsán István 
versenyigazgató elégedetten 
állapították meg, hogy kelle-
mes körülmények között, jó 
színvonalú versenyt hozott az 
izsáki záróforduló. A távlovag-
lók és távhajtók évadzáró baj-
nokavatójára, az OB.1 utolsó 
fordulóját (október 18. Cece) 
követően kerül sor.

-fg- 

Akik eltakarították, de vajon ki vitte oda...

Szeptember 22. Fájdalmas 
sötétség. Nem is tudok mit 
írni. A szemétteleptől 500 
méterre, a Poszáta tanös-
vényen találtunk egy nagy 

kupacot. Legközelebb szóljon, 
aki odavitte és kifizetem, mert 
akkor megspórolok egy föl és 
lepakolást és pár órát.
Ha van kedve valakinek 

segíteni eltakarítani, akkor 
szombaton 10-kor találko-
zunk a sötétség fejedelme 
által otthagyott kupacnál.

Köszi: Moha

A Vino ZÖREY Klubjának 
őszi szezonnyitó koncertjét a 
legendás hard rock együttes, a 
Piramis adta október 6-án. Az 
egykori tagok közül Závodi Já-
nos gitáros, Gallai Péter billen-
tyűs és Köves Miklós dobos al-
kotja az új Piramist, kiegészülve 
Vörös Gábor basszusgitárossal 
és Nyemcsók János énekessel, 
akik a fiatalabb generáció tagjai. 
Mint kérdésünkre válaszolva 

a tagok elmondták kiváló az 
együtt munkálkodás köztük, 
nincsenek generációs gondok, 
a jó zene összekapcsolja őket. 
Elmondták azt is, most zárult 
az idei szabadtéri szezonjuk, 
számos sikeres fellépés van 
mögöttük. Az izsáki klubkon-
cert egy kicsit más lesz, mint a 
nagyszínpadiak voltak, techni-
kai, megszólalási és hangulat 
tekintetében, de örömmel jöt-

tek. Az együttes izsáki kedvelői 
meggyőződhettek arról, hogy a 
lassan már nyolc éve így felállt 
formáció klub-körülmények 
között is tökéletesen hozza az 
eredeti Piramis életérzést. Kivá-
ló hangulatban zajlott a ZÖREY 
szezonnyitó buli, ahol a közön-
ség a zenekarral együtt énekelte 
a jól ismert slágereket.                        

-te-

Parókia felújítás
Megkezdődött az 

1822-ben épült re-
formátus lelkész la-
kás (parókia) külső 
felújítása. A beru-
házás keretében, ál-
lami támogatásból, 
szigetelést, új hé-
jazatot és energeti-
kai felújítást kap az 
épület. A munkákat 
Beke István és mun-
katársai végzik. 
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Közeledvén az emlékezés Református múltunk 104.

Gyülekezeti hírek
- október 28., 13.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumeni-

kus kápolnában
- október 31.(szerda), 17.00: Baksay est a reformáció emlék-

ünnepén. A kerekegyházi gyülekezet tagjai szolgálnak közöt-
tünk Dr. Kenyeres Tibor vezetésével. Az ünnepi istentisztelet 
után szeretetvendégségre várjuk a Testvéreket.
- november 1., 15.00: csendesség a református temető ra-

vatalozójánál
- november 10. (szombat), 18.00: bűnbánati, előkészítő 

istentisztelet a gyülekezeti házban
- november 11., 10.00: újborért való hálaadás, úrvacsora
- november 25., 13.30: istentisztelet Kisizsákon az ökume-

nikus kápolnában

Szolgálatba állították tehát 1830-ban a ma is 
használatban lévő keresztelő kancsót és medencét. 
Miközben harangozók, kurátorok és prédikátorok, 
bábák (azaz szülésznők) jöttek és mentek, majd’ 
kétszáz éve az Anyaszentegyházba való befogadás 
krisztusi szentségét ugyanúgy és ugyanazon mó-
don és megkülönböztetett edényekből szolgáltatja 
ki az Izsáki Reformált Egyház.
Ami több szót is érdemelhet a feljegyzettekben, 

az a délutáni istentiszteletek formája és tartalma. 
Az evangélium szerint megújított egyház eljutott 
arra a „kiskorúságra”, hogy a „magasságos 
központból” szabták meg, hogy hagyjanak fel a 
reformátusok alaphitvallásának magyarázatá-
val, mely az Ige újra világosságra jövetele után 

„1830. január 31-én teljes 
Gyűlésben, elő mutatta a Pré-
dikátor az általa Budapesten, 
ezüst forma, kemény értzből 
vásároltatott szép Keresztelő 
Edényt, melynek árát Előljáró 
Damásdi János Ő Kegyelme 
minapi kegyes ígérete szerént 
85frt 12 (krajcár?)-okban tüs-
tént kifizette.Továbbá Szóllott a 
Prédikátor, hogy mivel a Haran-
gozónak kötelessége a torony-
béli órának gondját viselnie: 
tehát jónak látná, ha már Járó 
Mihály szolgálatját felmondta, s 
mind eddig magát meg nem job-
bítván azzal azt mutatja, hogy 
nem kíván tovább Sz.György 
napnál harangozó lenni – egy 
ujj Harangozóról előre gondos-
kodni, hogy az még Sz.György 
napig az órával való bánást 
Járó Mihálytól megtanulhatná. 
Ezt az egész Gyűlés mint szük-
ségest helyben hagyván, több 
folyamodók közül köz akarattal 
Harangozónak, elválasztatott 
és felesküdtetett Nagy József 
csizmadia mester. Ugyan ezen 
Gyűlésben rendeltetett – azon 
okból hogy a Harangozó annál 
szívesebben igyekezzen szolgá-
latjában eljárni-, hogy ezután 
a Harangozó tsak egy és nem 
több Esztendőre fogadtasson, és 
hogy annak marasztásának ide-
je mindig újj Eszetendő napja lé-
gyen. Ezen Harangozó marasz-
tásra azonban a Prédikátor és 
Curator – mint akik legközelebb 
tapasztalhatják miképpen viseli 
magát a Harangozó- állandóúl 
meghatalmaztattak. Járó Mi-
hály pedig a Harangozóságból 
nem szépen kimúlasztatott.A 
Ketskeméten állítandó nagyobb 
oskola részére naturálékban 
gyült adakozásoknak az Ek-

klésia cassájából pénzen való 
megváltása rendeltetett. Mely 
váltsága kész pénzben besze-
dettetett adakozásokkal együtt 
ment 55f 55tr –ban (váltóforint 
és ezüst forint ? – N.Á.)1830. 
április 29-én tejes Gyűlésben 
Curator Czirkos János Ő Ke-
gyelmének az Ekklésia cassá-
jából való számadása illendő 
pontossággal megvisgáltatván 
köszönettel helyben hagyatta-
tott semmi fogyatkozás benne 
észre nem vétetvén, és Czirkos 
János Ő Kegyelme a curátor-
ságnak további folytatására 
megkérettetett.1830. július 18-
án felolvasta a Prédikátor az 
Ekklésiai Elöljáróság előtt a 
fő tiszt. Sup. Consistoriumból 
M.T. Esperest úr által hozzánk 
június 24-én küldetett azon pa-
rantsolatját a N.Mélt. Magyar 
Kir. Helytartó Tanátsnak, mely 
szerént rendeltetik hogy a Lelki 
Pásztorok minden hivatalos 
leveleket, Matriculáris Extrac-
tusokat stb. az Ekklésia petsétje 
alatt adjanak ki. Végeztetett: 
Ámbár Ekklésiánknak volna 
már egy rendes petsétnyomója, 
mindazon által egy másiknak 
metszetése is határoztatott, 
mely mindenkor a Prédikátor 
kezében fog állani. Továbbá a 
fő tiszt. Sup. Consistoriumnak 
azon rendelése, - hogy a Kets-
keméten állítandó nagyobb 
oskola számára minden lehető 
módon segedelem pénz gyüjtes-
sék – következésében végezte 
Gyűlésünk, hogy a párbér sze-
dése alkalmával az Egyházfi 
figyelmeztesse híveinket, és az 
ezen ditső tzélra tejendő kegyes 
adakozásaikat azoknak fogadja 
el, és számolja bé az Ekklésia 
curátorának.

Előadta a Prédikátor a fő T. 
Sup. Consistoriumnak azon Ren-
delését, mely szerént ezeknek 
utanna a Hejdelbergai Káténak 
vasárnap délután a Templomban 
tartatni szokott katedrai magya-
rázása szűnjön meg, s a helyett 
a Prédikátorok ugyan tsak va-
sárnap délután a Templomban 
Éneklés és Könyörgés végezté-
vel a nevendék Fijú és Leány 
gyermekeket tanittsúk Hitünk 
sarkalatos ágazatira.Ámbár ezen 
Rendelést az Ekklésiai Előljá-
róság érzékeny megilletődéssel 
vette, sajnálván hogy népünk 
már ezutáni Symbolikus Köny-
vünknek eddigi magyarázásának 
halgatásából nem fog épülni; de 
a felsőbbségnek tartozó enge-
deleskedés szent kötelességét 
maga előtt tartván végezte, hogy 
mivel így nyáron nevendékeink 
kivált vasárnapokon, szőlőkben 
vagy mezőn szelyel szoktak 
lenni, tehát a H. Káténak még 
hátralévő Dominicai (vasár-
napjai – N.Á.) végeztessenek el 
katedrai (szószéki – N.Á.) ma-
gyarázással, s azután kezdődjön 
el a Nevendékek tanítása a meg 
rendeltetett módon.Javaslotta 
a Prédikátor a gyűlésben, hogy 
mivel részünkön egy Bába sem 
volna, a Pápista két Bábák is igen 
korossak és betegesek; tehát jó 
lenne részünkről is két, annyira 
mennyire a bábáskodáshoz értő 
személyeket választani. Ez a 
javaslás elfogadtatott, és azonnal 
a Bábaság viselésére Damásdi 
Istvánné és Tatár Ferentzné 
elválasztattak és felesküdtettek. 
Az Oskolába a Rectornak egy 
Katska (?-N.Á.)     forma szék 
tsináltatása rendeltetett.” 
(P.IV.: 117 – 119.ol.)                 

közli: Nagy Árpád
(Sepsi Csombor Márton nyomán szabadon) 313 
évig jelentette az elmélyült és rendszeres hitbeli 
elmélyülést szántó-vető, kétkezi népünk számá-
ra. Bár az ifjú nemzedék nevelése és oktatása 
is fontos, de ez nem történhetett volna a felnőtt 
gyülekezeti tagok öntudatosításának, hitvallóbbá 
formálásának rovására! Lehet ez az intézkedés 
is egy szög volt magyar reformátusságunk azon 
lelki koporsójában, melybe a születő és támadó 
„felhomályosodás” sötétsége tetszhalottként las-
san-lassan elhelyezte… Vannak idők az apostoli 
kor után is, amikor nem embereknek, hanem 
inkább Istennek kell engedni. Mert az örök Élet 
megadója továbbra is egyedül Jézus Krisztus! 
Neki engedjetek!                                            -na-

IKEM hírek
- november. 17. (szombat), 

16.00: „Vezesd még egy-
szer…” – szemezgetés az er-
délyi magyar irodalomból” 
címmel tart előadást Dr. 
Medvigy Endre irodalomku-
tató és Dr. Gy. Szabó And-
rás előadó művész, helyszín 
a református gyülekezeti 
ház. (FIGYELEM: helyszín 
és időpont változás!)
Minden érdeklődőt szere-

tettel várunk!

Az elmúlás rá leheli csókját 
a közelgő novemberi termé-
szetre. A hervadó-fonnyadó 
természet ismét figyelmeztet 
a világ, az élet esendőségére, 
átmeneti voltára, és eszünkbe 
juttatja az örök értékrendet. 
Megbolydul a világ. Min-

denszentek és halottak napja 
mindenkit hazahív, hazaszó-
lít, hogy a szülőföldön nyugvó 
szeretteinkre, a velük eltöltött 
évekre emlékezzünk. 
De nemcsak emlékezést, 

hanem sok tanulságot és 
felismerést is tartogat ez a 
kegyelet teljes, részvétteljes 
cselekedet. Először is, hogy 
az ember nem adhat helyet 
a csüggedésnek, reményte-
lenségnek. Igazi értelemben 
véve nincs is halál, a lélek 
élete a földön túl is folytató-
dik. Kosztolányi Dezső írja: 
„Szeretem a temetőket. Nem, 
mert valami befejeződik itt. 
De mert valami, valami elkez-
dődik...”. 
Tudjuk, hogy minden külső 

pompánál többet ér a lélekben 
végzett vagy közösségi imád-
ság, melyet az elhunytakért 
végzünk. Szent és üdvösséges 
dolog a halottakért imádkozni 
– olvassuk a Makkabeusok 
könyvében. 
A jótettek szárnyakat adnak 

a léleknek: „Javainkat elveszi 
a halál, jótetteinket visszaadja 
az Ég” (L. Veuillot). 
Aki úgy él, hogy bennem 

hisz, az nem hal meg örökre 
– mondja Jézus. A keresztény 
ember halála tulajdonképpen 
a kereszt tökéletes megvaló-
sulása, annak a keresztnek, 
amely fölött a húsvét fénye 
ragyog. 
A testünk csak egy ruha a 

lelkünk számára, amit az út 
végén levetünk, hogy újra 
könnyűvé váljunk és hazare-
pülhessünk.
“A végén minden olyan egy-

szerű lesz – minden, ami volt 
és ami lehetett volna. Pornál 
és hamunál is kevesebb lesz 
minden, ami egykor tény volt. 
Amitől úgy égett szívünk, 
hogy azt hittük, nem lehet 
elviselni, belehalunk, vagy 
megölünk valakit… mindez 
kevesebb lesz, mint a por, me-
lyet a temetők fölött kavar és 
sodor a szél.” (Márai Sándor: 
A gyertyák csonkig égnek)
Hiszem és vallom, hogy a 

világmindenség ura a gondvi-
selő Isten nemcsak azért adott 
volna életet, hogy megint 
megsemmisítse. Az fizikai 
elmúlás egy rövid változás 
ahhoz a végtelenhez viszo-
nyítva amely készült az Isten 
szeretetőknek.
Boldogan emberként kiegyen-

súlyozottan, mosolyogva élni 
csak olyanok képesek élni a 
mindennapokban, akik elfo-
gadják, és tudják, hogy alkal-
mas időben meg fognak halni.

Bajkó Zoltán plébános

 A sziget 
Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: A 

Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más, így a Szeretet is. Egy 
napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget süllyed. Ezért 
valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet.
Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a 

sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott. A Gazdagság 
egy luxushajón úszott el a szeretet mellett.
Ő megkérdezte:
- Gazdagság, el tudnál vinni magaddal?
-Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt 

nincs már hely számodra!
Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép 

hajóval közeledett:
- Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni?
- Nem Szeretet, nem tudlak elvinni! - válaszolt a Büszkeség,- itt 

minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a hajómnak!
A Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen előtte hajózott 

el:
- Bánat, kérlek, vigyél el magaddal!
-Oh, Szeretet - mondta a Bánat - én olyan szomorú vagyok, de 

egyedül kell maradnom a hajómon! A Vidámság is elhúzott a 
Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, hogy meg se 
hallotta a szeretet kérését.
Hirtelen megszólalt egy hang:
- Gyere Szeretet, én elviszlek téged!
Aki megszólalt, egy öregember volt. Szeretet olyan hálás volt és 

olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg nevét. Amikor 
földet értek, az öreg elment. A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik 
neki, ezért megkérdezte a Tudást:
- Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem?
- Az IDŐ volt, mondta a Tudás.
- Az IDŐ?- kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam az IDŐ?
A Tudás válaszolt:
-”Mert csak az IDŐ érti meg, hogy milyen fontos az életben a 

SZERETET!”
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OKTÓBERI SZÍNEK

2 éve már ….
Ne fájjon Nektek, hogy már nem 
vagyok
Hiszen Napként az égen Nektek 
ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég, 
jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok.
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog.
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll éjféli égen!
Én is imát mondok majd értetek, hogy
boldog lehessen szívetek.
Ha Rám gondoltok soha ne sírjatok, 
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok…

  Elhunyt, 2016. november 8-án
Szerettei

Bölcsesség
Oly sok, a még nem ismert fényelem!
Szóval, földi hangomon kérdezem
- az én Lélekénemnek tudatán-
Hajolj közel, és válaszolj - Atyám: 

Mi a Bölcsesség?- a tudás tára?
Eszköz?- Lépkedők használatára?
Ismeretanyag?- a Fénytudásból?
Vissza a múltba? Előre a mából?

Látás?- Átjutni fals korlátokon?
Győzés? - Átlépni bolond álmokon?
Ismerni testet? - Érteni Lelket?
Megérni minden életszerelmet?

Azt? - Mitől tűzként gyúl ki a Lélek?
Fényerők forgásában Téged
felismerni - Hiszen tündökölsz?
Alázat? Futni öröm, s vágy elől?

Értés? Zöld alma állapotáról?
Pici magból nőtt mustárfáról?
A távol-közel Mesterről -  Őróla?
ki izzásában a vérét szétszórta,

hogy attól, a szeretet növekedjen
s hogy áramolhasson ereimben?
Ó mondd: Mi a szív bölcsessége!
Válaszolj, hogy mindenki megértse!

Vess végét a bizonytalanságnak
Hiszen, a bölcsesség ott van Nálad!

Magyar Gyuláné

Hervad már ligetünk... írja Berzse-
nyi Dániel költő.
Most tombol a természet a leg-

szebb színekben. Október hónapra 
is jut sok emlékezetes dolog.
Október 2. A Város Napja Kecske-

méten (1368. évi oklevél alapján). 
A homályba vesző múltból néhány 
adat előkerült az előző időkből. 
Particsum ókori város itt volt a kö-
zelben?! (l. Katona József történel-
mi emlékezése, ill. Forrás folyóirat 
régészeti cikke a 650. évfordulóra 
megjelent számban.)
Az Izsák és Kecskemét közötti 

kapcsolatokat jól ismerjük. Egyko-
ron (1896. évi térképen) összeért 
a két település határa is. A nagy 
veszedelmek idején Kecskemét 
sokszor segítette a szomszédot. 
1664-ben I. Apafi Mihály Erdély fe-
jedelme táborozott Izsákon, tábori 
misén vett részt, majd Érsekújvárra 
vonult a török nagyvezér gyakori 
ösztönzésére (L. Kecskeméti főbíró 
számadás könyve…) 
Helyi Termék ünnep több napos 

rendezvénysorozatok vannak kez-
dődtek olt. 2-án, A Kossuth szobor 
körül pedig a Civil Kerekasztal 
érdekes bemutatókkal, sátrak-
ban mutatkoztak be a különféle 
tevékenységben fáradozók pl. ha-
gyományőrzők (íjász). Kulturális, 
szociális, nyugdíjas stb. közössé-
gek. Az egykori Centrum Áruház 
épületében és előtte levő téren a 
helyi értéktár legfontosabb részletei 
voltak láthatóak (képeslapgyűjtő, 
különböző írók, intézmények stb.) 
A Katona József Színházban a ki-
tüntetések átadása után Mikszáth 
Kálmán: A beszélő köntös című da-
rabjának ősbemutatója következett 
(zenés változat).
Október 3. Kecskeméti Lapok 

folyóirat 150. évfordulója. Né-
hány megszakítás után a folyóirat 
megújulva ismét rendszeresen 
megjelenik. Közzé tették az első 
lapszám bevezető cikkét, melyet 
Madarassy László főszerkesztő 
írt: „Lapom czélja” címen. Ös-
szefogásra ösztönöz felvázolva a 
meginduláskori helyzetet „fölrázni 
az alvó erőket, munkára serkenteni 
ki elmaradt…” Bemutat az ünnepi 
szám néhány főszerkesztőt. A város 
Krónikái rovatban megemlékezik 
(fényképpel) az első főszerkesztő 
életérő. Sajnos néhány adatban a 
névtelen cikkíró átveszi szolgai mó-
don egy korábbi újságcikk adatait 
(L. 1990. évi 1 sz.) Összehasonlítva 
a kezdeti és jelenlegi újságot a 
régiek alaposan szerkesztettek. A 

napi hírek mellett a műveltséget 
segítő vers és elbeszélés szintén 
helyet kapott.
Egy jelentékeny időszakban Far-

kas P. József volt főszerkesztő. 
Ebben az időben több értékes 
kiadványt jelentettek meg és jelen-
tékeny volt az évente készített Ka-
lendárium. Izsákon a Szily Kálmán 
Könyvtár (az Új iskolaépületben) 
szintén megemlékezett a fenti 
újságról és első szerkesztőjéről, 
Madarassy Lászlóról.
Kecskeméten a Woytila-ház kö-

zösségét a jelenlegi szerkesztők 
tájékoztatták.
Kíváncsian várjuk Kecskemét 

város Hirös Históriák című új kiad-
ványában mivel mutatkoznak be.
Ferenczy Ida élete képekben 

címen a neves kecskeméti hölgy em-
lékét ápoló kiadvány bemutatása 
volt a Katona József Könyvárban. A 
jeles évfordulóra tervezett kiállítás, 
talán tavaszra várható.
Október 6. Aradi vértanúk Napja: 

emlékünnepek sorozatával segített 
minden érdeklődőt a hagyomá-
nyok őrzésében. Kicsit távolodott 
a mi életünktől a Szabadságharc 
leverése és a mártírhalált szen-
vedettek sorsa. Az összefüggések 
jobb megértéséhez, önazonosság-
érzés ápolásához pedig napjaink-
ban nagyon szükségesek. Érdekes 
megvilágítást kaptunk a Kossuth 
rádió egyik adásában, amely a 
mártírok özvegyeiről, hozzátarto-
zóik későbbi életéről összeállított 
szép anyagot tett közzé. A Pesten 
(!) kivégzett Batthyány Lajos mi-
niszter felesége három kislánnyal 
Svájcba menekült, az 50-es években 
hazatérve létrehozta tisztelőivel a 
Magyar Gazdasszonyok Egyesüle-
tét és jótékonysági rendezvényeket 
szerveztek. 
Október 8. Magyarok Nagyas-

szonya búcsú Orgoványon. A szé-
pen felújított templomban érseki 
szentmisén, a szomszéd település 
Izsák kórusa tette emelkedetté az 
ünnepséget, a bérmálkozók és a 
jelenlevő hívek számára. Egykoron 
engem is itt bérmáltatott meg az 
ottani lakos nagynéném.
Előző napon, Budapesten a Ró-

zsafűzér Királynője templomban 
az ünneplők, imádkozók között 
szintén hazánkfiaival lehetett ta-
lálkozni. A kalendárium által kínált 
neves névnapok, néphagyományok 
a sok történelmi évforduló miatt 
jelen írásban háttérbe szorulnak. 
Dömötör napja fontos az említésre, 
a pásztorok elszámolása ideje.

Október 23. Az 1956-os forrada-
lom Emléknapja a szabadságsze-
rető magyarság fontos és ellent-
mondásoktól sem mentes dátuma. 
A Terror Háza kiállításain (Bp., 
Andrássy u. 60.) jól követhető a 
kommunista diktatúra túlkapása-
inak következménye. A nyáron a 
Nemzeti Vágta miatt Budapesten 
néhányan az épület újbóli megné-
zésére szavaztunk. Lenin elvtárs 
élete és munkássága kapott helyet 
most, az épület egy részében. „Mi 
tudjuk ki volt nagy Lenin!…” így 
tanították az indulót nekünk az ősi 
iskolában, Izsákon. Akkor persze 
nem tudtuk, most már kezdjük 
tisztán látni. Gimnáziumba kerü-
lésemkor még ez az utca Sztálin 
nevét viselte.
Október 22. Orsolya napja. Kősze-

gen és vidékén Gesztenye Fesztivál. 
A jó lokálpatrióták sok érdekességet 
tudnak elénk varázsolni.
Október 25. NOSZF így rövidítés-

ben nem ismerni fel rögtön! Tanul-
mányaink során ezt használtuk, 
vizsgáztunk belőle. Vagyis: Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 
(november 7.). A dátum eltolódást 
nem számítva Marx-Engels ….. és 
a nyugati emigrációban kiképzett 
V.J. Lenin eszméi alapján ment vég-
be Oroszországban az a forradalom. 
Érdekes ennek a jobb megismeré-
sére törekedni a tisztánlátáshoz. 
Ennek a közvetlen hatására az I. 
világháborúból hazatért „Vörös 
Katonák” egy része és fővárosi 
agitátorok hozták az 1919-es Ta-
nácsköztársaság eseményeit az 
országra, így Izsákra is. A hosszú 
világháborúra emlékező programo-
kat követi-e az „őszirózsás forra-
dalom” vagy a Károlyi Mihály-féle 
kormány intézkedéseinek, a hadse-
reg feloszlatásának, stb. felidézése. 
Ezenközben örömmel figyelünk 
fel egy-egy új hangra. A megyei 
könyvárban látom az újonnan 
megjelent könyvek között a Héjjas 
Ivánról készült monográfiát. Kíván-
csian várjuk a könyvbemutatón a 
történészszerzőt és főleg azokat a 
mai hivatalos helyeket, ahol erről 
beszélni fognak.(?!)
A vénasszonyok nyara nyújt még 

néhány szép napot, az elmaradt 
rokoni és baráti találkozókra vagy 
kirándulásra. Vadászidényben 
több esemény (kiállítási könyv; 
körvadászat) jön. A Kecskeméten 
rendszeresen megvalósított repre-
zentatív kiállítások nagy érdeklő-
dés mellett a látogatók sokaságát 
vonzzák
Szép őszidőt kívánva, szeretettel:

Mesznéder Klára

MEGEMLÉKEZÉS

A Városi Vegyeskar őszi hangversenye
Idén nem rendeztünk Sár-

fehér Napokat, de az annak 
keretében megszokott őszi 
vegyeskari hangverseny most 
sem maradt el. Október 5-én a 
katolikus templomban
adott ismét nagy sikerű hang-

versenyt kórusunk, bővített 
és több ponton módosított 
repertoárral, nem riadva vis-
sza néhány rendhagyó darab 
előadásától sem. Az egyértel-
mű közönségsiker teljesen vis-
szaigazolta, hogy érdemes volt 
kísérletezniük. Az elhangzó 
darabokról Berta István kar-
nagy adott rövid és tartalmas 
ismertetőket. A programot 
Kovács Eliz, Szűcsné Sátorhe-

gyi Erzsébet, valamint Balogh 
Rita zongorajátéka színesí-
tette, szintén nagy sikereket 
aratva. A hangverseny közön-
ségét Bajkó Zoltán plébános 
köszöntötte hangsúlyozva, 
hogy az éneklés bensőséges 

dolog, semmi sem hat ránk 
olyan mélyen, mint az emberi 
hang. Mélyebben és erősebben, 
mint a hangszerek. A kórusé-
neklés pedig különösen szoros 
kapcsolatot teremt ember és 
ember között.                   -te-
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Őszi festőtábor és tárlat

Könyvtári Napok

Október második hetében 
immár nyolcadik alkalommal 
nyitotta meg kapuit a Vino 
étteremben, Ziegler Németh 
Ferenc szervezésében, az őszi 
izsáki festőtábor. Tizenhárom 
alkotó - Balog József, Biri 
Ildikó, Gróf Zoltán, Gyalai 
Béla, Harsányi Zsuzsanna, 
Király Nikoletta, M. Tóth 
Zsuzsanna, Mág Tamás, Pósa 
Ede, Salamon György, Tömpe 
Emőke, Vincze László, Ziegler 
Németh Ferenc – dolgozott 
együtt Izsákon e napokban. 
Munkájuk eredményét a mű-
velődési házban október 12-
én megnyitott kiállításon 
mutatják be az izsáki közön-
ségnek.
A megnyitón Bérces Lajos 

az oktatási és kulturális bi-
zottság elnöke a következő 
gondolatokkal köszöntötte az 
alkotókat: „Úgy növelhetjük 
ennek a kiállításnak az érté-
két, ha dicsekszünk. /Elkép-
zelt irigykedő versengés./
Örömmel vagyunk együtt 

a VIII. Őszi Izsáki Képző-
művészeti Tábornak záró 
kiállításán. Nem törődünk a 
világban, de országunkban 
is meglévő elégedetlenkedő 
megnyilvánulásokkal. Mi tö-
rekedjünk az elégedettségre, 
sőt, a dicsekvésre! Ebben az 
állapotunkban a köszönet 
és hála töltse be szívünket! 
Éppen ebben az elégedettségi 
helyzetben alakul ki a gyer-
meki lelkületre jellemzően az 
irigykedő versengés. Csak a jó 
dolgokat sorolják fel ebben a 
versengésben úgy, hogy egyik 
igyekszik mindig nagyobbat 
mondani a másiknál. /A ros-
szban nem történik meg ez a 
versengés./
Azzal szeretnék most kiruk-

kolni, hogy van valamink, amit 
nem tud senki túlszárnyalni: 
Örömünk, hogy van eredmé-
nyesen működő képzőművé-
szeti alkotótáborunk!Mienk 
vagytok! Itt vagytok, - ha egy 
hétre is, - de része vagytok 
városunknak. Közülünk valók 
vagytok. – Nem csak Ziegler 
Németh Ferenc, Balogh Jó-
zsef és a kezdők, hanem akik 
rendszeresen részt vesznek 
évenként a munkában. Gaz-
dagítók vagytok – a sok szép 
kép által, a barátság által. 
Szellemi értéket teremtők 
vagyok, - a témaválasztás, a 
színkeverés és az ecset kezelés 
tudománya által. Lelki él-
ményt nyújtók vagytok azzal, 
hogy a nézők beleképzelhetik 
magukat a festett tájba, kör-
nyezetbe.
Akár versengve is, de hadd 

legyünk büszkék mi, Izsák 
város lakosai arra, hogy itt 
voltatok egy hétig és alkotá-
saitokkal nyomot hagytatok 
továbbra is nálunk. A sok kép 
mutatja, hogy volt mit festeni. 
A tábor kezdő vacsoráján azt 
kértük, hogy legyen sok téma. 

Legyen a mi alkotótáborunk 
a következő években is gaz-
dagon áldott kezetek munká-
jának színhelye, - de azokon 
a helyeken is, ahol éltek ti, 
akik vendégeink voltatok! 
Versengő, gyermeki lelkület-
tel nem irigykedünk. Ezekkel 
a gondolatokkal nyitom meg 
a nyolcadik őszi alkotótábor 
kiállítását!”
A köszöntő, megnyitó gon-

dolatok után Turai Kamill 
esztéta értő kalauzolása mel-
lett ismerhette meg a szép 
számú közönség a táborban 
született alkotások rejtettebb 
tartalmait is.
Ziegler Németh Ferenc, a 

tábor alapítója és szervező-
je örömmel nyugtázta kér-
désünkre válaszolva, hogy 
immár nyolcadik éve sikeres 
a tábor. A rendszeresen vis-
szatérő résztvevők mellett 
újak is érkeznek időről időre. 
E tények, a közönség érdek-
lődése, a támogatók segítsége 
arra ösztönzi, hogy tovább 
folytassa a hagyományt.

-te-

Az Izsáki ÁMK Szily Kálmán 
Városi Könyvtár is csatlakozott 
az Országos Könyvtári Napok, 
október első hetében zajló prog-
ramjaihoz, amely a Családok 
Éve, a Kulturális Örökség Eu-
rópai Éve és a negyedszázados 
Nemzeti Kulturális Alap célki-
tűzéseihez csatlakozik. 
„Örökség és emlékezet” téma-

körében, október 3-án Meszné-
der Klára tanár, helytörténész 
tartott előadást a feledésbe 
merült híres izsáki származású 
emberek életéről, munkásságá-
ról, településünkhöz való kötő-
déséről, az izsáki eredetű neve-
zetes családokról, nevezetesen a 
Madarassy családról. (A Mada-
rassy nemzedékből, az 1840-ben 
Izsákon született kalandos életű 
világutazó Madarassy László 
volt az egyik alapítója az éppen 
most 150 éve elindított Kecske-
méti Lapoknak.)
Október 4-én mesés délelőtt 

volt a könyvtárban, ahol az első 
osztályos gyereket Illyés Gyula 
„Az öreg halász és nagyravágyó 
felesége” című meséjét hallgat-

ták meg. A mese feldolgozá-
sában grimaszjátékkal kellett 
megmutatniuk a boldog, dühös, 
szomorú, elégedett és elégedet-
len arcokat. El kellett játszaniuk 
a tenger hullámzását és a végén 
közösen kellett kirakniuk egy 
puzzle aranyhalat.
Október 4-én délután a felnőt-

teknek és a gyerekeknek szóló 
tudásátadás keretében, Nagy 
László gyógymasszőr, gerinc- és 
lélekterapeuta, „Szeretet, ön-
becsülés, kommunikáció a csa-
ládban” címmel tartott eladást. 

Létünk alapja a szeretetet, sze-
retet nélkül nincs élet. Minden 
emberben ott lakozik a jó, amit 
engedjünk szabadon áramlani. 
Ne mások véleménye legyen szá-
munkra meghatározó, hanem 
figyeljünk a bennünk lévő jóra, 
az önbecsülésre. Önbecsülésünk 
mértéke alapjaiban határozza 
meg az életünket. Csak ez ad-
hat szilárd alapot az őszinte, 
becsületes kapcsolatoknak a 
családban és más emberekkel 
egyaránt.

-fg- 

Sütőtökkrémleves pirított baconnel

Hozzávalók:
25 dkg sütőtök, 2 db vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 2 ek 

vaj, 4 db sárgarépa, 1 csokor lestyán, 2-3 db leveskocka, só, 
bors, őrölt csilipaprika, 2 szelet bacon

Elkészítés: a sütőtököt megsütjük. A hagymákat kevés vajon 
megpirítjuk, majd a megpucolt, felkarikázott répákat hozzá-
adjuk, és együtt pirítjuk tovább.
Ezután felöntjük vízzel és hozzáadjuk a pucolt, darabolt les-

tyánt is, fűszerezzük majd puhára főzzük a zöldséget (kb 30 
perc). Ha megpuhult a zöldség hozzáadjuk a megsült sütőtököt 
és botmixerrel pépesítjük a levest. Megkóstoljuk és ha kell 
utána fűszerezünk.
A bacont felcsíkozzuk és egy serpenyőben ropogósra pirítjuk. 

A levest aprított lestyánnal, pirított baconnal tálaljuk.

Tökös burgonyafánk
Hozzávalók:
A burgonya-

fánkhoz:  15 
dkg sült sü-
tőtök, 15 dkg 
főtt burgonya, 
10 dkg teljes 
kiőrlésű liszt, 
10 dkg zab -
liszt, 1,5 dkg 
só,1/2 dkg őrölt 
bors, őrölt sze-
recsendió, 1,5 
dkg vaj, 3 dkg 

élesztő, 1 tk cukor, 1,5-2 dkg tej, 3 db tojás, olaj
A tökmagöntethez: 1 db tojás sárgája, 1/2 db citrom leve, só, 

10 dkg tökmagolaj, 10 dkg tejszín, 3 dkg méz, 2-3 csepp vaní-
liakivonat

Elkészítés: a sütőtököt felvágjuk, kimagozzuk, és 190 fokon 
megsütjük. A húsát kikaparjuk, és egy tálba tesszük. A bur-
gonyát héjában sós vízben megfőzzük. Megpucoljuk, villával 
összetörjük és a tökhöz adjuk.
Hozzáadjuk a kétféle lisztet, megsózzuk, megborsozzuk és 

megszórjuk őrölt szerecsendióval. Hozzáadjuk a vajat, majd a 
langyos, cukros tejben felfuttatott élesztőt. Végül beleütjük a 
tojásokat, és alaposan összegyúrjuk. A tésztát ezután félretes-
szük, és hagyjuk megkelni.
Az öntet hozzávalóit összekeverjük, majd egy edényben olaj at 

hevítünk. Egy kanál segítségével kisebb adagokat szaggatunk 
bele a masszából, majd megforgatva minden oldalukat készre 
sütjük. A fánkokat papírtörlővel bélelt tányérra tesszük, és a 
tökmagöntettel tálaljuk.

Sütőtökös muffin
Hozzávalók:
30 dkg sü-

tőtök, 1/2 tk 
só, 15 dkg vaj, 
15 dkg cukor, 
2 db tojás, 1 
tk vaníl iás 
cukor, 1/2 tk 
őrölt szere-
csendió, 1/2 
tk porrá tört 
szegfűszeg, 
17,5 dkg liszt, 
2 tk sütőpor, 6 tk birsalmalekvár (elhagyható)
Elkészítés: a sütőtököt a héj és a magos rész eltávolítása után 

felkockázzuk, majd kevés sós vízben puhára főzzük és botmi-
xerrel pürésítjük.
A sütőt előmelegítjük 190 fokra. Közben a vajat habosra 

keverjük a cukorral és a tojásokkal. A sütőtökös masszát a 
fűszerekkel ízesítjük, és a vajkrémhez adjuk. A lisztet elve-
gyítjük a sütőporral, majd a sütőtökös masszába forgatjuk, és 
simára dolgozzuk.
Egy 12 darabos muffintepsi mélyedéseibe papírformákat 

teszünk. A tésztát a formákba kanalazzuk, és a muffinokat 
készre sütjük 20-25 perc alatt.
A birsalmalekvárt megmelegítjük és simára keverjük. Végül a 

kihűlt muffinok tetejét vékonyan megkenjük a zselével.

Kipróbált receptek
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Izsáki motoros találkozó 
tizenhatodszor

Izsáki Lada Találkozó hetedszer

Az ősziesre fordult idő ellenére, 
szeptember 22-én közel száz 
Lada töltötte meg a focipálya 
környékét a VII. Izsáki Lada 
Találkozó alkalmával. A márka 
kedvelői szinte újszerű álla-
potban megőrzött szériaautók 
mellett, épített és módosított 

autókkal is érkeztek, hogy ismét 
bemutathassák egymásnak 
büszkeségeiket. Az egész napos 
program első részében lendke-
rék-tartó és Lada-húzó verseny, 
kipufogó és zenei hangnyomás 
mérés mellett folyamatosan 
zajlott a nagy érdeklődés mellett 

Az izsáki motorosok klubja, a 
Rolling Shadows MBT, Majoros 
Ferenc főszervező közreműkö-
désével, idén is megszervezte az 
izsáki motoros találkozót. Noha 
most nem a Sárfehér Napok 
keretében zajlott az esemény, 
több száz motoros érkezett 
Izsákra október 29-én szomba-
ton. A program a megszokottak 
szerint a vasútállomás melletti 
területen kezdődött, igazi mo-
torosbaráti hangulatban. Egy-
más motorjaival ismerkedtek a 
részvevők, s egy kis vetélkedő 
keretében, értékelték azt is, 
melyik motor hangja a legkelle-
mesebb (nem a leghangosabb). 
Ezt a címet végül egy Szabad-
káról érkezett Yamaha, és egy 
60 éves szép Simson kapta. 
Különlegességként érkezett egy 
elektromos motorkerékpár is a 
találkozóra (amelynek hangját 
nem tudták értékelni, hiszen 

szinte hangtalanul működött), 
melyről tulajdonosa elmondta, 
hogy saját fejlesztése, s 95 km/
óra sebességre is képes. A sok 
modern motorkerékpár-csoda 
között a veterán motorok is 
nagy sikert arattak, köztük 
egy 1986-os MZ. A résztvevők 
életkora is igen széles határok 
között mozgott. Az egészen 
fiatalok mellett volt nyolcvan 
fölötti is, de a pálmát a 91 éves, 
Pécsről érkezett Bálind Mátyás, 
egykori gyorsasági motorver-
senyző vitte el, aki legújabb 
motorjával egy Panigale V4S 
Ducati  társaságában érkezett 
Izsákra. 
A találkozó idén is a meg-

szokott motoros felvonulással 
zárult, amely a hagyományok-
nak megfelelően Izsák mellett 
érintette most is Páhit és Ágas-
egyházát is. 

-te-

zajló gumiégetés is. A találkozó 
alkalmával debütált élőben a 
„Csak a Lada” című, erre az 
alkalomra írt dal. A délután fő 
attrakciója az ügyességi szlalom 
verseny volt, majd következett a 
hagyományos felvonulás, amely 
során Izsák főutcáját is ellepték 
a ladások. A találkozó zárása-
ként került sor a versenyek 
eredményhirdetésére és a díjak 
átadására. A Lada szépségver-
seny mellett díjazták a találkozó 
legöregebb autóját is, egy 44 
éves, jó műszaki állapotban 
lévő Zsigulit. A benzingőzzel 
és gumiszaggal átitatott izsáki 
találkozó a márkatársak jó 
hangulatú, baráti összejövetele 
volt. A találkozó végén Basa 
Imre főszervező megerősítette, 
jövőre is megrendezik a ladások 
izsáki találkozóját.

-fg-

Ezüst Gólyák két keréken

A hónap második csütör-
tökének estéjén vidám ke-
rékpárosokkal népesült be a 
Táncsics Mihály Művelődési 
Ház előtti kis tér. Az Ezüst 
Gólya Nyugdíjasklub tagjai 
fontos ügy mellett kötelezték 
el magukat, melyre tekin-
tettel egy kerékpáros túrát 
szerveztek.
Az esti kerékpározás célja 

az volt, hogy ráirányítsák a 
figyelmet a rossz látási viszo-
nyok között történő közleke-
dés során, a láthatóságunk, 
észlelhetőségünk fontossá-
gára. 
Sajnos még mindig sok köz-

lekedési baleset történik ami-
att, mert a gyalogos, a kerék-
páros nem volt kellő időben 
észrevehető, mert nem volt 
kivilágítva, vagy nem viselt 
mellényt. A közúti közleke-
dési szabályok gyűjteménye 
pedig kötelezően előírja lakott 
területen kívüli út úttestjén, 
útpadkáján, leállósávján tar-
tózkodó személynek a fény-
visszaverő mellény viselését 
éjszaka, és korlátozott látási 

viszonyok mellett. Tehát nem-
csak a sötétség nehezítheti az 
észlelhetőségünket, hanem a 
köd, a sűrű hóesés, a borult, 
esős idő, de még az egybefüggő 
nagyobb területen kialakult 
füstfelhő is. A kerékpárosnak, 
az említett látási viszonyok 
mellett mindig ki kell világíta-
nia járművét, lakott területen 
kívüli közlekedése során pedig 
a világítás megléte mellett, 
számára is kötelező a fény-
visszaverő mellény viselése. 
Hasonló a helyzete a lakott 
területen kívül állatot hajtó, 
valamint a kézikocsival köz-
lekedő személynek is.
Szabályszerűen kivilágított 

kerékpárjaikkal, megfelelő 
öltözetben, közel száz izsáki 
kerékpáros - a szépkorútól, 
az általános iskolás diákig 
- vágott neki a nagy túrának, 
bebizonyítva azt, hogy nincse-
nek generációs különbségek, 
ha egy igazán fontos célt szol-
gálhat az ember. Már messzi-
ről feltűnő látványt nyújtott a 
járművek fényénél megcsilla-
nó számtalan fehérezüst csík. 

Az amúgy is remek hangula-
tot csak tovább fokozta a sok-
sok kerékpárcsengő csilingelő 
hangja, mely messzire szállt 
az izsáki estében, azt üzenve 
minden kedves közlekedőtár-
sunknak: Vigyázz magadra és 
másokra az utakon, közlekedj 
szabályosan, érj haza bizton-
ságban! 
Az Ezüst Gólyák továbbra is 

várják Izsák város nyugdíja-
sait a különböző meghirdetett 
programjaikra! Csatlakoz-
zanak hozzánk, éljék meg 
velünk együtt a rendezvények 
remek pillanatait, jöjjenek 
közénk! 
Soron következő klubna-

punk október 25-én 15.00 
órai kezdettel lesz, amikor is a 
kecskeméti Ölelő Kéz Alapít-
vány munkatársai látogatnak 
el hozzánk. Az eseményen 
vérnyomás-, vércukor-, és ko-
leszterinszint mérést végez-
nek, valamint egy dietetikus 
előadását hallgathatjuk meg 
az egészséges táplálkozásról.

Geisztné 
Kamasz Erzsébet

Izsák új jegyzője 
Bak Nándor

2018. október 1. napjával 
Mondok József polgármester 
az Mötv. 82. § (1) bekezdése 
alapján Bak Nándor korábbi 
aljegyzőt nevezete ki Izsák 
Város Önkormányzat jegyző-
jének, határozatlan időre. 
A szabadszállási születésű 

Bak Nándor a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetem igazgatás-
szervezői karán végzett 2000-
ben. 2000. szeptember 1.-jén 
kezdett dolgozni Izsákon, az 
Izsák Kht. állományában. 
2001. február 1. és 2008. de-
cember 1. között az Izsák Kht. 
ügyvezetői állását töltötte be. 
2008. december 1.-től az Izsá-
ki Polgármesteri Hivatalánál 
aljegyzőként dolgozott. Pro-
jektmenedzserként részt vett 

az Önkormányzat összes pá-
lyázatának megvalósításában 
az elmúlt 18 évben, valamint 
ez idő alatt az Önkormányzat 
minden nagy rendezvényének 
szervezésében közreműködött 
(Sárfehér Napok, Tavaszi 
Majális, stb.). 
Nős, egy gyermek apja. 
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
évi tizedik ülését 2018. október 4-én tartotta meg. 
Első napirendi pontként a testület megtárgyalta és 

elfogadta a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi kiírását. A 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy mind az „A” mind 
a „B” típusú pályázat kiírásra kerül, és az Önkormány-
zat a saját erő mértékét 5000 Ft-ra emeli fel. 
Második napirend keretében a testület megtárgyalta 

és elfogadta, Perjéséné Kiss Etelka kérelmét a Csalá-
dos Közösség részére 80.000 Ft támogatást szavazott 
meg, a Szent Mihály Napi Családi Forgatagra, népi 
játszótér bérleti díjára.
A zárt ülés keretében a képviselő testület az alábbi 

határozatokat hozta: 
59/2018.(10.04.) számú:

Kossuth tér arculati megújításával kapcsolatos kivi-
telezési munkák elfogadása
H a t á r o z a t
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

mint ajánlatkérő döntésre jogosult képviselője az Izsák 
Város Önkormányzata (6070 Izsák, Szabadság tér 1.) 
által a Vállalkozási szerződés a városi piaccsarnok 
kivitelezési munkáinak ellátására a TOP-2.1.2-15-
BK1-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján 
megindított nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi 
eljárás lezáró döntést hozza: 
- Jelen eljárásban alkalmazott értékelési szempont a 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont a Kbt. 
76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint. Az Up-Tech Kft. 
(6077. Orgovány, Tolvajos Tanya 181/a) ajánlattevő 
ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, 
így az értékelési szempontokra figyelemmel a legked-
vezőbbnek tekinthető.
Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az Up-Tech Kft. 

(6077. Orgovány, Tolvajos Tanya 181/a) ajánlattevőt 
nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést 
megköti, tekintettel arra, hogy:
- az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, vala-

mint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel,
- az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvényte-

lenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt,
- az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel 

a legkedvezőbbnek tekinthető,
- az 1. rész vonatkozásában jelenleg fennálló fedezet-

hiány nem akadálya a szerződéskötésnek, a 2. részben 
a fedezet rendelkezésre áll.
A Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050. Lajos-

mizse, Dózsa György út 219.), valamint a Lecpes 
Építőipari Kft. (6000. Kecskemét, Csongrádi utca 6.) 
ajánlattevők ajánlata a közbeszerzési dokumentu-
mokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel, az eljárás tekintetében ajánla-
tuk érvényesnek tekinthető.
A közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredmé-

nyessé nyilvánítja. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Mondok József polgármester

60/2018.(10.04.) számú:
Városi piaccsarnok kivitelezési munkáinak elfoga-

dása
H a t á r o z a t
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

mint ajánlatkérő döntésre jogosult képviselője az Izsák 
Város Önkormányzata (6070 Izsák, Szabadság tér 1.) 
által a Vállalkozási szerződés a városi piaccsarnok 
kivitelezési munkáinak ellátására a TOP-2.1.2-15-
BK1-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján 
megindított nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi 
eljárás lezáró döntést hozza: 
- Jelen eljárásban alkalmazott értékelési szempont a 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont a Kbt. 

76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint. Az Akker-Plus Tü-
zelő- és Építőanyag Kereskedelmi Kft. (6221. Akasztó, 
Fő út 189.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmaga-
sabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra 
figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.
Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az Akker-Plus 

Tüzelő- és Építőanyag Kereskedelmi Kft. (6221. 
Akasztó, Fő út 189.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás 
nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel 
arra, hogy:
- az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, vala-

mint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel,
- az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvényte-

lenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt,
- az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel 

a legkedvezőbbnek tekinthető,
- a jelenleg fennálló fedezethiány nem akadálya a 

szerződéskötésnek.
A Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050. Lajos-

mizse, Dózsa György út 219.), valamint a V-DBK 
Vagyonkezelő Kft. (8154. Polgárdi, Batthyány utca 
26/B) ajánlattevők ajánlata a közbeszerzési dokumen-
tumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel, az eljárás tekintetében ajánla-
tuk érvényesnek tekinthető.
A közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredmé-

nyessé nyilvánítja. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Mondok József polgármester

61/2018.(10.04.) számú:
Adósságot keletkeztető jogügylethez kapcsolódó hi-

telszerződés előkészítése
H a t á r o z a t
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005 számú „Kossuth tér 
arculati megújítása és piaccsarnok „projekt megva-
lósításához 60.000.000 (hatvanmillió) forint éven túli 
hitel felvételé rendeli el. A hitel lejárata: 120 hónap. 
A visszafizetés hat hónap türelmi idő igénybevételével 
havonként a pénzintézettel egyeztetett ütemezéssel 
történik.
- Az önkormányzat vállalja, hogy a hitelt és járulékait 

a futamidő alatt éves költségvetésébe betervezi. 
- Az önkormányzat a hitel és járulékai biztosítékául 

felajánlja az Izsák belterület 2502/33 hrsz.-ú törzsva-
gyon részét nem képező, forgalomképes és az 1996. 
évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható 
sportcsarnok ingatlant. Az ingatlanra tartós finanszí-
rozási jogviszonyt biztosító jelzálogszerződés köthető. 
- A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje 
alatt az ingatlant nem minősíti korlátozottan forga-
lomképessé vagy forgalomképtelenné. 
- A képviselő-testület a beruházási hitel és járulékai 

fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-nek felajánlja az áten-
gedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó 
bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. 
a hitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére 
fordíthatja. Az átengedett gépjárműadó és a helyi adó 
bevételekre tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító 
zálogszerzés kötődött 2014. 09. 29.-én. 
- A képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben 

a Hitel futamideje alatt az Önkormányzat Fejlesztési 
Számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre 
a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében 
az Önkormányzat a helyi adók és a gépjárműadó foga-
dására szolgáló számláról a szükséges összeget a Bank 
a Fizetési Számlára haladéktalanul átvezesse. 
- A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a 

más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Állam-
kincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra 
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a 
Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jog-
szabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló besze-
dési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése 
érdekében. 
- A Polgármestert felhatalmazásra kerül a szerző-

dések és a felhatalmazó levelek aláírására. AZ OTP 
Bankkal megkötésre kerülő hitelszerződésben az 
előtörlesztés lehetőségének szerepelnie kell.
Határidő: azonnal, 

Felelős: Mondok József polgármester.

62/2018.(10.04.) számú:
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005 számú
projekt költségvetésének módosítása. 
H a t á r o z a t
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005 számú „Kossuth 
tér arculati megújítása és piactér kialakítása „című 
projekt költségvetésének módosításhoz az előterjesz-
tésnek megfelelően hozzájárul. 
Az Izsák 105 és 106 hrsz. alatt található telek és la-

kóház (Bihari u. 4.) megvásárlása a Képviselő-testület 
döntése értelmében nem kerül elszámolásra a projekt 
költségei között. A megvásárlás már saját erőből 
megvalósult, ehhez pályázatai támogatásra nem volt 
szükség. A piaccsarnokhoz tartozó parkoló megépítése 
továbbra is ezen a területen fog megvalósulni. 
Határidő: azonnal, 
Felelős: Mondok József polgármester.

Bak Nándor jegyző

III. Kolon-tavi 
Fürkésző Vetélkedő

     

A Kiskunsági Nemze-
ti Park Igazgatóság és 
a Futóhomok Termé-
szetvédelmi Egyesület 
október 12-én, pénte-
ken rendezte meg a III. 
Kolon Fürkésző Terepi 
Természetismereti Ve-
télkedőt. A vetélkedő 
különlegessége, hogy a 
résztvevő diákok kint, a 
természetben oldják meg 
a természetről szóló fel-
adatokat. A fő témakör a 
Kolon-tó és a közeli szi-
kes tavak, illetve az idei 
évtől az egyik állomáson 
a többi nemzeti park, 
mely témája idén a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park 
volt. A nyolc állomásból 
álló vetélkedő helyszí-
ne az izsáki Fogathaj-
tó pálya, a Kiskunsági 
Nemzeti Park határá-
ban található nyárfasor 
és a Vásártér volt. Itt a 
kellemes, napsütéses, 
őszi időben töltött el 
hat órát a versenyre je-
lentkezett kilenc csapat. 
A négyfős csapatokat 
a Kolon-tó körüli tele-
pülések – Izsák, Páhi, 
Soltszentimre - alsó és 
felső tagozatos diákjai 
alkották. A gyerekek 
összemérhették tudásu-
kat többek között védett 
növények, állatok és vízi 

élővilág ismeretből, vala-
mint távcső, teleszkóp és 
mikroszkóp használat-
ból. E mellett az egész-
séges testmozgáshoz is 
hozzájárultunk, hiszen 
az állomások között 
két-háromszáz méter a 
távolság, így a csapatok 
külön-külön, átlagosan 
négy-öt kilométert tet-
tek meg a vetélkedőn.
Első helyezést Izsákról 

a Lápi pócok (Kovács 
Elíz, Tapodi Zsóka, Tóth 
Katalin, Perjés Kenéz) 
érték el, felkészítő taná-
ruk Dudás László. Máso-
dik helyezést Páhiról a 
Természet hősei (Janik 
Boglárka, Nédó Kevin 
Enzó, Németh Amina, 
Petz Odett) érték el, 
felkészítőjük Morvai 
Edina. Harmadik he-
lyezést Soltszentimréről 
a Vihar Szilva Pónik 
(Gulyás Kincső, Kovács 
Hajnalka, Tamás Dal-
ma) érték el, felkészítő 
tanáruk Schantlné Far-
kas Julianna.
Gratulálunk a nyer-

teseknek! Köszönjük a 
csapatok részvételét, a 
felkészítők és az állomá-
sokon segítő önkéntesek 
munkáját!

Morvai Edina 
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Ádám Imre – anyja neve: Kiss Dorina Anita, Vellai Aisa 
Kloé – anyja neve: Milák Anita Bettina, Almási Gergely 
Imre – anyja neve: Szabó Éva, Törteli Zétény – anyja neve: 
Szabó Eszter, Patai Romina – anyja neve: Baranyi Beat-
rix, Csukás Balázs – anyja neve: Hollósi Aranka Zsófia, 
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14., Varga Balázs Árpád – 52 éves – Izsák, Kodály Zoltán 
utca 21., Mózes Gábor – 69 éves – Izsák, Ősz utca 12., Dr. 
Szekeres István – 75 éves – volt izsáki lakos, Szabó Imréné 
sz.: Tolvaj Rozália – 84 éves – Izsák, Szily Kálmán utca 
10/a., Kovács László – 92 éves – Izsák, Gábor Áron utca 
19., Bíró Sándor – 71 éves – Izsák, Széktói utca 44.

Október 23-án 17 órakor 
a művelődési házban tartjuk 

az 1956-os Forradalom és Szabadságharcra 
emlékező ünnepségünket, melyre minden 

izsákit tisztelettel meghívunk! 

Beszédet mond: Dr. zakar Péter 
a Szegedi József Attila Tudományegyetem 

rektorhelyettese. 

ünnepi műsort az iskola tanulói adnak.
A megemlékezés után a főtéri kopjafánál 

elhelyezzük az emlékezés koszorúit.
Önkormányzat

Október 24. szerda
19:00: „Az nem lehet, hogy 
annyi szív...” 1956-os em-
lékműsor

Október 25. csütörtök
19:00: Október 23-ai városi 
megemlékezés

Október 30. kedd
14:00: Közvetítés a képvi-
selő-testület üléséről (az 
analóg csatornán)

Október 31. szerda
19:00: Közvetítés a képvise-
lő-testület üléséről (ism.)

November 1. csütörtök
19:00: Október 23-ai városi 
megemlékezés (ism.)

November 7. szerda
19:00: Gedeoni iskolatalál-
kozó (ism.)
19:35: Megyei Krónika

November 8. csütörtök
19:00: VIII. Őszi alkotótá-
bor tárlatának megnyitója
19:40: Megyei Krónika 
(ism.)

November 14. szerda
19:00: VIII. Őszi alkotótá-
bor tárlatának megnyitója 
(ism)

November 15. csütörtök
19:00: A Zeneiskola 25. 
éves jubileumi hangverse-
nye 1. rész

November 21. szerda
19:00: A Zeneiskola 25. 
éves jubileumi hangverse-
nye 1. rész (ism.)

November 22. csütörtök
19:00: A Zeneiskola 25. 
éves jubileumi hangverse-
nye 2. rész


