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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban

 Fogathajtó idényzáró bajnokság 
Izsákon

Augusztus 24. és 26. kö-
zött Izsák adott otthont az 
„A” kategóriás póni egyes-
, kettes- és négyesfogatok, 
valamint a kettes- és né-
gyesfogatok Országos Baj-
noksága döntőjének, s a 
négyes fogatok világkupa 
fordulójának. Hét nemzet 
(Ausztria, Csehország, 
Horvátország, Olaszor-
szág, Románia, Svájc, 
Magyarország) ötvenöt 

fogata nevezett az izsáki 
versenyre.
A nemzetközi négyesfo-

gathajtóknál Dobrovitz 
József, a nemzetközi ket-
tesfogathajtóknál Penzer 
László nyert, így ők lettek 
kategóriájukban a 2018. 
év Magyar Bajnokai is. 
A csapatversenyt a né-
gyesfogathajtóknál Pest 
megye I. csapata (Dobro-
vitz József; ifj. Dobrovitz 

József), a kettesfogathaj-
tóknál a Felső-Dunántú-
li régió csapata (Penzer 
László, Szabó Roland) 
nyerte. Dobrovitz József 
a vecsésiek világbajnoka 
tizedszer lett egyéniben 
magyar bajnok, s most 
Izsákon csapatban is ma-
gyar bajnokként zárhatta 
az idényt a szintén világ-
bajnok fiával ifj. Dobrovitz 
Józseffel. 
A Bács Megyei verseny-

zők szépen szerepeltek 
Izsákon, hiszen Szabó Pál 
(Izsáki Sárfehér SE) a ket-
tesfogat díjhajtás nemzeti 
kategóriáját nyerte, míg a 
Bárdos Attila (Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgató-
ság) Újházi Attila (Bugac, 
Abonyi Imre LSE) alkotta 
Bács-Kiskun megyei csa-
pat a négyesfogathajtók 
csapatversenyének bronz-
érmese lett. A teljes ered-
ménylista a fogatsport.hu 
oldalon tekinthető meg.

-baranyai-

Tankerületi évnyitó értekezlet
A Kiskőrösi Tankerületi 

Központ augusztus 29-én 
új iskolánkban tartotta a 
tankerület intézményve-
zetőinek 2018/19-es tanév-
nyitó értekezletét. A körzet 
intézményvezetőit Gera 
Árpád Zoltánné intézmény-
vezető köszöntötte, s mu-
tatta be nekik az új iskolát. 
Mondok József polgármes-
ter köszöntőjében szólt az 
új iskola létrehozásának 
körülményeiről, a város éle-
téről, s a további fejlesztési 
tervekről.
Vágó Ferencné tankerü-

leti igazgató kérdésünkre 
elmondta, minden tanév-
kezdéskor más és más is-
kolában tartják tanévnyitó 
értekezletüket, kicsit szom-
szédolva, egyben szétnéz-
ve a társintézményekben, 
hogy hol milyen körülmé-

nyek között tanulnak a 
gyerekek, oktatnak a pe-
dagógus kollégák. Termé-
szetes, hogy most Izsákra 
esett a választás, hiszen itt 
van a tankerület legújabb 
iskolája, olyan ahol van 
mit látni a kollégáknak. A 
tanácskozás témájáról szól-
va elmondta, hogy a tan-
évnyitó értekezlet mindig 
arról szól, hogy mi az, amit 
a nyár folyamán elvégeztek 
és milyen feladatok várnak 
rájuk a következő tanév-
ben. Így szó esett a hazai 

és határon túli magyar 
lakta területeken megva-
lósított nyári táborokról, a 
különböző sporttáborokról, 
amelyeken nagyon sok in-
tézmény diákja vett részt. A 
most kezdődő tanév fontos 
szakmai feladataiként töb-
bek között a szakos ellátás 
százszázalékos biztosítását, 
az iskolák költségvetésének 
körültekintő tervezését, 
végrehajtását említette, 
hogy az év végén is legyen 
pénz az intézmények mű-
ködtetésére.                  -te-

Segítségnyújtás és kopjafa állítás

Kopjafák a Hargitán

HIT éS SzereTeT egy VércSeppben 

Szent II. János pál pápa 
ereklyéje Izsákon

Október 14-én az izsáki 
Szent Mihály-templomban 
elhelyezésre kerül Szent 
II. János Pál pápa vér-
csepp-ereklyéje, melyet 
a szentatya Krakkóban 
élő volt személyi titkára, 
Stanislaw Dziwisz bíboros 
adományozott az izsáki-
aknak. Ezen időponttól a 
szent pápa nemcsak szel-
lemében, hanem egy kicsit 
fizikai valóján keresztül is 
az izsákiakkal lesz.
A katolikus egyház szű-

kebb értelemben a szentek 
fennmaradt csontjait, testi 
maradványait, tágabb érte-
lemben a szentek életéhez 
köthető tárgyakat, tárgyi em-
lékeket tisztel ereklyeként.
Nem túlzás, ha azt állít-

juk, hogy II. János Pált már 
életében sokan szentként 
tiszteleték. Létezése minden 
pillanatával megélt mély 
hite, Isten és emberszere-
tete, hitelessége mindenkit 
lenyűgözött. Hívőket és nem 
hívőket egyaránt. Törté-
nelemformáló személyiség 
volt. A kommunista Len-
gyelországból, hite miatti 
üldöztetésből indulva jutott 
Szent Péter trónjára, ahol 
az üldözést szenvedők re-
ménysége lett. „Ne féljetek!” 
biztatta az elnyomatásban 

élőket. Maga sem félt, s az 
ellene elkövetett merénylet 
után is rendületlenül járta a 
világot. Vitte, hirdette a krisz-
tusi üzenetet: „Ne féljetek!” 
Még krakkói segédpüspök-
ként választott jelmondata 
maradt pápai jelmondata 
is: „Egészen a Tiéd vagyok, 
és mindenem a Tiéd.” E 
Krisztusnak ajánlott élet az 
emberiség olyan példájává 
lett, amely okán méltó gyor-
sasággal avatták szentté a 
világ megelégedésére, hiszen 
köztünk, a szemünk láttára 
élte azt az életet, amelynek 
egyenes következményeként 
léphetett a szentek sorába.
Október 14-étől az izsákiak 

a saját templomukban a szent 
pápa ereklyéje előtt imádkoz-

va kérhetik közbenjárását 
magukért, családjukért, a 
városért és hazánkért.
Az ereklye Izsákra ke-

rülésének története dr. 
Bozóky Imréhez köthető. 
Korábbi elhatározása volt, 
hogy valami módon Izsákra 
hoz egy ereklyét II. János 
Páltól, akivel 2000-ben 
személyesen is találkozott. 
A megoldás ügyvédi mun-
káján keresztül érkezett. A 

kecskeméti ügyvédi kamara 
és a krakkói ügyvédi kama-
ra több évtizedes szakmai 
kapcsolatokat ápol. Általuk 
ismerkedett meg, a magyar 
gyökerekkel rendelkező 
Aranka Malkiewiczel, akinek 
közreműködésével eljutott 
Stanislaw Dziwisz bíboros-
hoz. János Pál pápa egykori 
személyi titkára szívesen 
támogatta elképzelését, s az 
izsákiaknak adományozta 
az ereklyét. Az átvétel Bo-
zóky Imre és Bajkó Zoltán 
plébános augusztus 22. és 
25. közötti krakkói utazása 
során történt.
Október 14-én vasárnap 

10 órakor kezdődik az ér-
seki szentmise, amelynek 
keretében ünnepélyesen el-
helyezésre kerül a templom 
kiemelt helyén Szent II. Já-
nos Pál ereklyéje.            -te- 

Az elmúlt időszakban nemcsak a megyei delegáció, ha-
nem egy részben izsáki delegáció is kopjafákat állított a 
Nyergestetőn. Huszta Róbert Izsákról, Jáni Lóránt Ma-
rosvásárhelyről, Berki Jenő Orgoványról, Tisics Tibor a 
Vajdaságból indulva – e kiindulópontokkal is jelképezve 
az együvé tartozást - üzen a mai és a jövő magyarságá-
nak a két kopjafára írt gondolatokkal:”Őseidnek szent 
hitéhez, nemzetednek gyökeréhez testvér ne legyél 
hűtlen soha.”

„Nem az a kérdés, hogy nagyapád magyar volt-e, hanem az, hogy unokád 
vajon az lesz-e?”
Az emlékeket elhelyező delegáció tagja volt még Izsákról dr. Bozóky Imre és Bajkó 

Zoltán plébános, aki megszentelte a kopjafákat.                                               -te-

A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat és a Bács-
Kiskun Megyei Kórház elhi-
vatott, lelkes orvos csapata 
évről-évre komplex, átfogó 
szűrővizsgálatokat szervez 
Erdélyben. Az idei, őszi 
szűrés Kovászna megyében, 
Szentkatolna településen 
zajlott szeptember 3. és 7. 
között. Korábban a Hargita 
megyei Sepsiszentgyörgy 
melletti Sepsibodok község-
ben és környékén is végeztek 
hasonló szűrővizsgálatokat 
a kecskeméti orvosok. Ezt 
azért érdemes megjegyezni, 
hiszen Sepsibodok nyilván 
több izsákinak is ismerős, 
mivel az ottani református 
kórus és az Izsáki Vegyeskar 
korábban kölcsönösen ellá-
togattak egymáshoz, s kó-
rustalálkozókon is énekeltek 
együtt. E mellett a Zayzon 
család kapcsán is ismerős 
lehet a település, hiszen ők 
onnét származnak.
A mostani orvosi misszió 

alkalmából Rideg László, a 
megyei önkormányzat elnö-
ke és a dr. Svébis Mihály, a 

megyei kórház főigazgatója 
szeptember 5-én, a Hargita 
megyei Nyergestetőre lá-
togatott, ahol egy ünnepi 
megemlékezés keretében 
a székely honvédők tisz-
teletére kopjafát állított. 
Nyergestető az 1848–49-es 
forradalom és szabadság-
harc egyik utolsó székely-
földi színhelyeként ismert: 
1849. augusztus 1-jén Gál 
Sándor tábornok Tuzson 
János alezredes vezetésével 
200 honvédjére bízta a szo-
ros védelmét. A székelyek 
élet-halál harcot vívtak az 
osztrák és orosz csapatok-

ból álló ellenséges hadsereg 
ellen, de a kisszámú szé-
kely hadsereg önfeláldozó 
küzdelme ellenére vere-
séget szenvedett. A csata 
helyszínén - mely ma már 
zarándokhelynek számít 
- emlékoszlop őrzi a csatá-
ban elesett székely hősök 
emlékét. Az emlékművel 
átellenben, az erdő szélén 
lévő területen, egy tömeg-
sírba hantolták el akkor az 
ütközet áldozatait, akiknek 
emlékét többek közt szám-
talan kisebb-nagyobb fa- és 
vaskereszt, valamint szám-
talan kopjafa őrzi. 

Az ereklye krakkói 
átadásának ünnepi pillanata
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MegHÍVÓ - nem csak 
klubtagoknak

MegVILÁgOSODÁS 
éJSzAKÁJA

Kerékpározzunk együtt a biztonságért!

elhunyt Wéber györgy

Idén lenne száz esztendős Halasi Imre

beszél a templomáról
Én őrzöm a templom kulcsát,
az áramot már lekapcsolták.

Délben a nap bevilágít,
Szent Istvánunk szépen látszik.

Fölajánlott Máriának,
Szeplőtelen Szűz Anyának.

Beszédes a templom fala,
belenőtt az ősök arca.

Ahol a fal repedezik,
idegen ott rejtőzködik.

Lezsák Sándor
(A tavasszal megjelent, 

Misi, a puska és a lódenkabát c. kötetből.)

Az Ezüst Gólya Nyugdí-
jasklub vezetősége és tagjai 
elkötelezetten támogatják a 
Bács-Kiskun Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság bizton-
ságos közlekedésre irányuló 
törekvéseit. Erre tekintettel 
október 11. napján az esti 
órákban “Megvilágosodás 
éjszakája” címmel kerékpár-
túrát szervezünk Izsákon, 
melyre ezúton hívunk, vá-
runk minden érdeklődőt, 
minden biciklizni szeretőt! 
Kerékpározzunk együtt a 
biztonságért!
Az ősz beköszöntével egyre 

rövidebbek lesznek a nappa-
lok, egyre korábban szürkül, 
esteledik, s a korai sötéte-
déssel kapcsolatosan fontos 
felelevenítenünk, a közleke-
déssel összefüggésben, az ide 
vonatkozó, sokszor életmentő 
tudnivalókat.
Ezt a célt hivatott szolgálni a 

városban történő esti sötétség 
melletti kerékpározás, mely 
során demonstrálni kívánjuk 
a láthatóság, az észlelhetőség 
fontosságát. A kerékpártú-
rán, kerékpáros felvonuláson 
való részvétel feltétele, hogy 
a kerékpár a KRESZ-szabá-
lyoknak megfelelően legyen 

kivilágítva, a kerékpáros öltö-
zete pedig megfeleljen az esti 
lakott területen kívüli kerék-
pározáshoz is. Amennyiben a 
felvonuláson résztvevő nem 
rendelkezik a megfelelő, lát-
hatóságot biztosító eszközök-
kel, úgy az indulás helyszínén, 
a készlet erejéig, igényelheti 
az Ezüst Gólya Nyugdíjasklub 
helyszínen jelenlévő tagjaitól, 
térítésmentesen. Az eszkö-
zöket a Bács-Kiskun Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság 
támogatásával biztosítjuk.
A gyülekezés helyszíne és 

időpontja: Izsák, Kossuth 
tér 4. (Táncsics Mihály Mű-
velődési Ház) 2018. október 
11. 19.15 óra. 
Indulás: 19.30 óra. 
Tervezett útvonal: Kos-

suth L. tér (Művelődési Ház) 
– Kecskeméti út - elkerülő út 
- Csokonai utca - Kossuth L. 
utca - Kossuth L. tér
Szervező:  Ezüst Gólya 

Nyugdíjasklub, a Bács-Kiskun 
Megyei Baleset-megelőzési Bi-
zottság és a Kiskőrösi Rendőr-
kapitányság támogatásával.
Információ: Geisztné Ka-

masz Erzsébet, 70/323-9590. 
ezustgolyanyugdijasklub@
freemail.hu

Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub szervezésében 
2018. szeptember 27-én, 15.00 órai kezdettel, az 
izsáki Táncsics Mihály Művelődési Házban a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Társadalombizto-
sítási Főosztályának munkatársai előadást tarta-
nak a nyugdíjfolyósítás rendszeréről, a nyugdíjak 
fajtáiról, valamint a nyugdíjasok számára fennálló 
méltányossági lehetőségekről.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! A belépés 

díjtalan.
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub Vezetősége

Augusztus 14-én hosszú be-
tegség után, életének 77. 
évében elhunyt Wéber György 
szobafestő-mázoló mester, a 
KIOSZ Izsáki Szervezetének 
közel három évtizeden át volt 
titkára.
Császártöltésen született. 

1965-ben kötött házasságot a 
kecskeméti Varga Judittal, s 
ezt követően költöztek Izsák-
ra. Itt szerzett mestervizsgát, 
s váltotta ki kisiparos műkö-
dési engedélyét. Folyamato-
san a szakmában dolgozott, a 
tizennégy évvel ezelőtt kapott 
súlyos sztrók késztette vissza-
vonulásra. Szakoktatóként 
is eredményesen működött, 
negyven fiatalnak nyújtott 
olyan gyakorlati szakmai 
ismereteket, melyek birtoká-
ban valamennyien kiválóan 
megállták helyüket szakmá-
jukban, közülük többen kül-
földön is. Egykor volt tanulói, 
iránta való megbecsülésük 

jeleként, 2016 januárjában egy 
meglepetés találkozót szervez-
tek számára a Vinóban. Az idős 
mester akkor könnyek között 
köszönte meg az iránta így 
kifejezett megbecsülést, s szí-
vesen idézte az egykori időket, 
történeteket.
Wéber György igazi közösségi 

ember volt, ezért vállalt titkári 
szerepet a helyi KIOSZ-ban, 
mely funkciót közel három 
évtizeden át töltött be iparos és 

kereskedő társai megelégedé-
sére. A szakmai programokon 
kívül különböző közösségi 
rendezvények szervezésében 
is közreműködött. Ezek közül 
külön is emlékezetesek az 
évtizedeken át megrendezett 
februári iparos bálok.
Közéleti aktivitása, érdeklő-

dése vitte a rendszerváltáskor 
az MDF-be. A helyi szervezet 
aktív tagja lett. Elkötelezett 
híve volt, s maradt a nemzeti, 
polgári értékeknek.
A munka, a közösségi tevé-

kenység mellett a család volt 
a legfontosabb számára. Két 
gyermeke unokái, dédunoká-
ja, s felesége adtak erőt, értel-
met a közel másfél évtizedes 
betegséggel való küzdelemhez 
is. Emlékét családja mellett az 
iparostársak, egykori tanulói, 
tisztelői, barátai – köztük e 
sorok írója – is tisztelettel 
megőrizzük!

Tetézi Lajos

Idén lenne száz éves Halasi 
Imre fényképészmester. Az 
idősebb generáció jól emlékszik 
Imre bácsira, hiszen ő volt közel 
fél évszázadon át Izsákon „a 
fényképész”. Akkoriban még 
ritkaság volt a családokban a 
fényképezőgép, így őt kérték 
fel egy-egy esemény fotózására. 
E minőségében gyakorlatilag 
minden izsáki családdal kap-
csolatba került valamilyen 
örömteli esemény kapcsán; 
esküvőkön, keresztelőkön, mű-
kedvelő előadásokon készítet-
te felvételeit, ezek mellett a 
községi eseményeken szintén 
fáradhatatlanul fotózott, de 
több generáció ballagási tablóin 
is az ő fotóin láthatjuk viszont 
egykori önmagunkat.
80 éves korában bekövetke-

zett halálakor Ázsóth Tamás 
egyebek mellett a következő 
gondolatokkal búcsúzott tőle 
lapunk hasábjain: „Talán nincs 
is család Izsákon és a környező 

községekben, akiknek fiókjában, 
albumában ne lenne legalább 
egy kép, amelyet ő készített. A 
sok-sok esküvői kép, családi 
fotó, az igazolványképek tízezrei 
őrzik tudását és hivatásának 
szeretetét. De Izsák életének 
valamennyi jeles eseményéről 
fényképezett pillanatfelvéte-
leket. Sokan őrizzük ereklye 
gyanánt azoknak a műkedvelő 
előadásoknak képeit, amelyek-
ben szerepeltünk. Közöttük 
még kézzel színezett fotók is 
akadnak, hiszen Gizi nénivel, 
kedves feleségével ilyeneket is 
készítettek.”
A mi esküvői fotóinkat, tab-

lóképeinket is ő készítette. 
Kisgyerekként kaptam egy 
Pajtás fényképezőgépet, s az 
azzal kattintgatott „műveimet” 
szintén ő dolgozta ki. Némi ro-
koni szálak is összekapcsoltak 
bennünket, így alkalmanként 
elidőztem nála, amikor is jókat 
beszélgettünk, s ezen alkalmak 

kapcsán kaptam kedvet ahhoz, 
hogy magam is megtanuljam a 
filmelőhívás, fényképkidolgozás 
tudományát, amit aztán hosszú 
időn át kamatoztattam a saját 
fotóim kidolgozásával, sőt még 
fotószakkört is alapítottam. 
Halk szavú, kedves ember 

volt Imre bácsi. Akik ismerték 
bizonyára ma is így gondolnak 
rá, s szívesen őrzik fotóit a régi 
idők kedves emlékeivel, ahogy 
e sorok írója is teszi.

Tetézi Lajos

Időváltás
Még nyújtózik a fény finom szálon,
kapaszkodik a Lélek-levél a fákon.
Zajok öltöztetik fel a csendet,
ökörnyál úszik, de már új rendet
sző pókfonálon az új létezés,
Új csillagkép, új ember újba lép!
Múltba motoz még az Élet lába,
s új nebulók mennek iskolába!

Hátukon táska,- kézben mit hoznak?
kapcsot világgal, telefonjuknak 
közlő, s mutató hangját, - kapcsolathoz
kapaszkodással- viszonylatokhoz.
Kisgyermek léptük, már a múltba hull,
bennük, az angyal, emberül tanul!
Várva Őket,- kik majd megtanítják
az emberré válásuknak útját.

A katedráról, szól ezer hatás,
tanító szó, meddő fáradozás?
Oktatóik szorgalmasan nyitnak,
Életformáló képet tanítnak.

Tervezett, új életkép az anyag
lehet a rend, s a szépség hangja az.
Életképük van górcső alá téve,
más a régi, s más az új szív verése!

Időváltás ritmusát figyelve,
formálódik a tanulóknak Lelke.
E sivár korszak ritmusa már gyors,
finom papírra durvát vés a Sors!
Tanulnak szépet, és határtalant,
s rothadó pénznek szaga száll alant!
Lelküket is beleviszik abba,
mert: a Korszellem, aként akarja.
az értelem tanul most életül,
s majd, a jövőnek árnya rávetül!

Nagyot dobban a szív, látva őket,
Időváltásban újba menőket!
Szeretet sír, szánalom, és értés,
Legyen tiétek, békesség, és szépség

Jó úton járjon e nemzedékváltás.
és legyen minden léptükön Áldás!

Magyar gyuláné



2018. szeptember 21. 3. oldalIZSÁKI Hírek

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

„éji baglyok” futóversenye

Megkezdődött a második tanév 
az új iskolában

...vannak, akikben felmerül a kérdés a mind dur-
vább időjárási anomáliák láttán, hogy a természet 
is elvesztette egykori egyensúlyát, ahogyan az 
emberi társadalom is, és egyre inkább a rossz oldal 

felé tart. Mindez nem véletlen, hiszen ha az ember elvéti az irányt, 
az a természeti környezetre gyakorolt hatásában is megmutatkozik. 
Akiket foglalkoztat az a folyamat, amely a társadalmi és természeti 
környezet együttes romlásában érhető tetten, talán magukénak 
érzik Vörösmarty Mihály sorait: „Az ember fáj a Földnek”. 1846 
tavaszán írott, „Az emberek” című versében található e sokat 
mondó sor. A tizenkilencedik század közepén vajon miként fájha-
tott az ember a Földnek? A vers szerint a részvétlenség, széthúzás, 
békétlenség, háborúk miatt.
Gondolom, ha ma nézne szét nagy költőnk a világban még boron-

gósabban fogalmazna, hiszen mindaz, amit felemlít még hatványo-
zottabban van jelen. Kevesek kezében a világ anyagi javainak kilenc-
venkilenc százaléka. Ám közülük még kevesebben gondolják, hogy 
e potenciállal a szerencsétlenebb sorsú embereken kellene segíteni, 
inkább háborúk, békétlenségek kirobbantását finanszírozzák.
Gondolom, az is sokak előtt világos, hogy óriási gyűlölet munkál-

kodik a világban, ahogyan itthon is. Talán ez végzi a legnagyobb 
pusztítást rajtunk. Ideológiák ütköznek és harcolnak egymással, 
komoly sebeket ejtve itt is, ott is. Ideológiák, amelyek rég elfelej-
tették azon erkölcsi törvényeket, amelyeket a tízparancsolatból 
ismerhetünk.
Gondolom vannak, akik emlékeznek, bizonyos körökből mekkora 

röhögés, gúnyolódás érte Kásler Miklós professzort, amikor minisz-
teri kinevezése után a tízparancsolatot említette, mint amelynek 
pontjait követve bizonyosan kevésbé „fájna az ember a Földnek”. 
Szavainak kiforgatói, kifigurázói nyilván a parancsokat sem igen 
ismerik, hiszen ezek valami érdektelen vallási dolgok. Pedig való-
jában csak az első három parancs a szorosan vett vallási tartalmú. 
A maradék hetet akkor is illene megtartani, ha bármilyen hitetlen 
is valaki, hiszen azok nem kevesebbet, mint az emberek normális 
együttélésének alapszabályait foglalják keretbe. Ha ezek szerint 
élnének az emberek, akkor aligha lenne mindaz a sok baj, békét-
lenség, háborúskodás, ami nemcsak Vörösmarty kora óta sújtja 
a világot. Persze meg kell nézni, kik is röhögnek ezen, s rögtön 
helyükre kerülnek a dolgok. Azok, akik az örökös békétlenségben 
érdekeltek, mert ez nekik anyagi, és/vagy ideológiai hasznot hoz. 
Számukra közömbös a természet állapota, ahogy a társadalmak 
állapota is, mert nagyszerűnek hitt – valójában szánalmas – világuk 
középpontjába önmagukat állítják. Ahol nincs helye tízparancso-
latnak, Istennek, hiszen ezek ők maguk, s kinyilatkoztatásként 
Sargentini-jelentéseket írnak...

látványa is különleges. A 
verseny kabala állatkája a 
bagoly uralta a versenyt, ott 
volt a nevezésnél, a rajtnál 
és a célnál, és minden ér-
men. A közös bemelegítést az 
együttlét öröme hatotta át. A 
legkisebbek, még világosban 
futottak egy kört az erdőben. 
A 10,5 km-es terepfutók még 
világosban futottak a Kolon-
tó mentén, de a visszaúton 

már szükség volt a fejlámpára 
is. Az 5 és 10,5 km-es aszfalt-
futók rajtjára beborult az ég 
és már csak a lámpa fénye 
mellett lehetett tájékozód-
ni. Ráadásul az kerékpárúti 
fordító körül még az eső is 
rákezdett. Ez a körülmény 
természetesen nem szegte a 
kedvét az eltökélt futóknak, 
vidáman, mosolyogva vették 
át a megérdemelt befutó ér-
met. Voltak, akik kétszer is, 
így teljesítve egy félmaratoni 
távot. A célba érkezés után 
frissítő és tábortűz melletti 
felszabadult díjkiosztó han-
gulat várta versenyzőket. 
A versenyt rendező Bencze 
Erika vezette BET-Fitten és 
Egészségesen csapat ígérete 
szerint, jövőre is lesz esti futó-
verseny. Addig is, a decemberi 
jótékonysági közösségi futás-
ra szeretettel várnak minden 
érdeklődőt!                       -fg-

A tavaly szeptember 4-én 
felavatott új iskolában im-
már a második tanévet kezd-
ték meg szeptember 3-án a 
diákok és pedagógusok. Mint 
Gera Árpád Zoltánné igazga-
tó kérdésünkre elmondta, a 
2018/19-es tanévben 428 álta-
lános és 80 művészeti iskolás 
fog az izsáki iskolában tanul-
ni. Több mint százkilencven 
tanuló kap napközis ellátást. 
A harmadik és negyedik osz-
tályosok számára folytatódik 
a korábban elkezdett, de egy 
időre abbamaradt, ám tavaly 
újraindult lovaskultúra-ok-
tatás. A negyedik és hatodik 
osztályosok pedig kötelező 
jelleggel úszásoktatásban ré-
szesülnek, melynek helyszíne 
a kiskőrösi uszoda lesz.
Több pályázatban is részt 

vesz az iskola, ezek közül 
talán a legérdekesebb a kecs-
keméti TIT szervezésében 
novemberben induló, ter-

mészettudományokat nép-
szerűsítő úgynevezett „Él-
ményiskola” (hivatalos ne-
vén: Természettudományos 
élménypedagógiai program 
kínálat és természettudo-
mányos élményközpontok 
fejlesztése) lesz, amelynek 
keretében a Technika Házá-
ban öt, gazdag eszközfelsze-
reltségű élménytantermet, 
valamint egy csillagvizsgálót 
alakítanak ki. Ide mehet-
nek majd az izsáki gyerekek 
– buszos oda-vissza szállí-
tásuk is biztosított - termé-
szettudományos ismereteik 
élményszerű bővítésére, te-
hetséggondozásra. De nem 
csak a gyerekeknek lesz ez 
élmény, hiszen az izsáki pe-
dagógusok is tartanak majd 
órákat a programban. A hat 
kecskeméti és hat vidéki 
iskolát érintő (a Kecskeméti 
Tankerület koordinálta) pá-
lyázatban a kiskőrösi tanke-

rületből csupán az izsáki és 
a szabadszállási iskola kapott 
lehetőséget a részvételre.
A természettudományos 

ismeretek bővítése mellett 
a zenei vonal erősítése sem 
marad ki az új tanév kínála-
tából. A Kecskeméti Agóra 
három előadásos filharmónia 
bérletsorozatot hoz a felső-
söknek Izsákra. (Előadások: 
1./ Népzenei Kalandozások 
Írországtól Skóciáig M.É.Z. 
együttes. 2./ Rézmélyből 
felzengő… Nehéz Fiúk Tu-
banégyes. 3./ Mi fán terem az 
acapella? Fool Moon Együt-
tes.) Idén 25 éves az izsá-
ki zeneiskola, az évforduló 
megünneplésére nagyszerű 
hangversennyel készülnek a 
zenetanárok, valamint volt 
és mostani tanítványaik ok-
tóber 13-án, mely további ki-
váló zenei élményeket kínál 
az érdeklődő gyerekeknek és 
felnőtteknek.                  -te-

Közel száz „éjszakai bagoly”, 
azaz esti futást kedvelő gyűlt 
össze a Selyem-erdőben szept-
ember 1-jén a II. Sárfehér Esti 
Futóverseny alkalmából. Ez 
a nyárbúcsúztató esemény jó 
alkalom arra, hogy kellemes 
környezetben találkozzanak 
a futást kedvelők és családi-
as hangulatban kocogjanak 
egyet. Már a mécsesekkel 
megvilágított erdei útvonal 

Idén is ott volt Izsák

A budapesti Hősök terén 
szeptember 15-16-án, immá-
ron tizenegyedik alkalommal 
került megrendezésre a ma-
gyarság határokon átívelő, 
hagyományőrző lovas fesz-
tiválja a Nemzeti Vágta. A 
települések versenyében 72 
lovas állt rajthoz. „Izsák ed-
dig minden Nemzeti Vágtán 
képviseltette magát” – erő-
sítette meg Mondok József 
polgármester, aki tíz éve 
maga is részt vesz a fesztivál 
rendezésében. Izsákot ezúttal 
Írisz nevű lován, Bács Péter 
színész-kaszkadőr képviselte. 
„Az első vágta óta rajta volt 

a bakancslistámon a Nemzeti 
Vágtán való versenyzés, fan-
tasztikus érzés az, amit ott 
a versenyen a lovas, és lova 
között kialakul” – mondta 
Bács Péter, aki tavaly az 
OTP Jótékonysági Sztárfu-
tamában versenyzett. Ott a 
második helyen végzett, az 
idén, a rosszul sikerült rajtot 
követően a negyedik helyen 
ért célba. Nem adja fel, he-
tente öt-hat órát lovagol és 
edz, különösen azért is, mert 
Mondok József felkérte, hogy 
jövőre is képviselje Izsákot a 
Nemzeti Vágtán.

-fg- 
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25 éves az izsáki zeneiskola

Petrányi Jánost és feleségét Erzsébetet, 
60. házassági évfordulójuk alkalmából 

sok szeretettel köszönti: 
Lányuk, fiuk, menyük, 

4 unokájuk és 2 dédunokájuk! 

Az új tanévhez is kapcsolható 
a vicc, amely szerint az apa kér-
dezi iskolából hazaérkező fiát: 
„Mi volt az iskolában?  Felel-
tél-e?” A fiú válasza: „Semmi, 
és nem feleltem.” Az apa a 
biztonság kedvéért rákérdez: 
„És, kérdeztek-e?” A fiú - /ta-
lán még nem is szégyenkezve/ 
: „Kérdeztek, de nem tudtam 
felelni.”
Tanulság: a szólás, a meg-

szólalás fontossága. Az em-
beri kapcsolattartás alapja a 
beszéd, / - jóllehet, mutogatni 
is szoktunk egymásnak… /, 
hasznos a mutogatás harcban 
– bajtársak között és kom-
mandósok akciója közben is  
- kidolgozott szabályok szerint  
alkalmazva – sikerre vezető 
és életet mentő lehet. Szóbeli 
megnyilatkozásaink lehetősége 
sokféle élethelyzetben adott: 
veszélyhelyzetben hívjuk a 
segítséget, szükségeinkben 
várjuk a támogatást, bizonyta-
lankodásainkban kérjük a ta-
nácsot, bizonyosságra jutás ér-
dekében várjuk a megerősítést, 
tudásunkról beszámolhatunk, 
vele segítséget nyújthatunk… 
A felsorolás nem teljes, de bár-
melyik megszólalást igénylő 
lelki-testi-anyagi kényszert 
vesszük is sorra, mindegyiknél 
bátortalanságot, kifejezésbeli 
megszegényedést tapasztalha-
tunk. Az elhallgatás szótlan-
sága után következik a rövid, 
hideg, tőmondatokban történő 
megnyilatkozás, aztán, - ha a 
megszólalás következő fázisait 
vizsgáljuk, - találkozhatunk a 
nem teljesen érthetően meg-
fogalmazott közléssel, amit a 
megszólított nem tud azonnal 
értelmezni. Vizsgáljuk csak 
meg szóbeli megnyilatkozása-
inkat!  - Milyen nagy bölcses-
ségre lenne szükségünk ahhoz, 
hogy szépen megfogalmazott, 
érthető, tisztázó, megnyerő, 
másoknak segítő, de saját cé-
lunkat elérni segítő legyen 
beszédünk!
A cím felszólító. – Nem uszító, 

mintha régen elmúlt idők „Ne 

szólj szám, nem fáj fejem!” 
óvatosságát, sőt félelmét kelle-
ne legyőzni a megszólalni nem 
akarókban. Nálunk szabad 
bármiről nyilatkozni, legfeljebb 
a józanul gondolkodók véle-
ményt alkotnak a megszólaló-
ról. Az a tapasztalatom, hogy ez 
a véleményalkotás nem mindig 
jelenik meg nyilvánosan. Az 
egyértelműen elégedetlenkedő, 
kritizáló, már az uszítást is 
megközelítő megnyilatkozá-
sokra nem, vagy alig válaszol 
valaki. Miért nem? Félünk 
színt vallani, vagy nincs határo-
zott meggyőződésünk? Magyar 
jövőnk biztosítása érdekében 
szükséges a megszólalásunk 
országon belüli ügyekben, és 
kifelé szólóan is, hogy hall-
ják Európában! Nyitni kell 
politikai szemlélődésünkben! 
Legyen bátorságunk vélemé-
nyünk közléséhez magunk kör-
nyezetében. Felelősségünkhöz 
tartozik szigorúan a szükséges 
esetben történő felszólalás. 
Meghatározó lehet!
A szólás fontosságát egy másik 

életterületen is szükségesnek 
tartom, ez pedig a családi élet. 
Családok éve az idei, amely 
megtámogatott „kívülről” kor-
mányzatilag, gazdaságilag, de 
„belülről” már szegényesebben 
állunk, hiszen ami a családokon 
belül történik, abban van az 
igazi boldogság, békesség és 
megtartó erő. Ezek pedig csak 
úgy alakulnak ki, ha a tagok 
között – függetlenül attól, hogy 
generációk élnek-e egy fedél 
alatt, vagy csak egy fiatal pár, 
- teljes nyíltság, őszinteség és 
élénk közlékenység gyakorlott. 
A sokszori nézeteltérések, „mo-
solyszünetek”, a családi közös-
ség hangulatát mételyező, nem 
fontos dolgokra /tv, hobbi, ba-
ráti kör, vagy a munkamánia.../ 
figyelés rontja azt a meghitt 
légkört amiben nem csak a bé-
kességre törekvés természetes, 
de a család bővülésének nagy 
feladata is teljesíthető lehetne. 
Házaspárok között nem ritka, 
hogy úgy kell kihúzni egymás-

tól a megszólalásokat , - ami 
az elhidegedésnek biztos jele! 
- , nagyszülők és unokák közti 
kapcsolat pedig egy manapság 
modern köszönésre szűkül: 
„Szia, Mama!, Szia, Papa!” – és 
kész!  Újra a felelősség kérdése 
vetődik fel – az idősebb kor-
osztályokkal kapcsolatosan, - 
amelynek lényege, hogy teljesí-
tették-e azt a kötelezettségüket 
amely a fiatalok szóban történő 
nevelését, figyelmeztetését, 
tanácsadását jelenti. Az Élet 
Ura elszámoltatja mindazokat, 
akikre gyermekeket bízott! 
Szóltál-e a rádbízottaknak?
Akár a polgári életre vonatko-

zó megnyilatkozásokat, akár a 
családi élet közvetlenségében 
folytatott beszélgetéseket ves-
szük példaként, szükségünk 
van egy rendíthetetlenül biztos, 
bölcs, jóakarattal segíteni akaró 
Forrás támogatására. /Magam-
nak is kell most venni a bátor-
ságot, hogy szóljak! – ugyanis, 
keresztyén, Krisztust tisztelő, 
rá hallgatni akaró lelkiségben 
élnénk.?/ Nekünk hozzá is 
szólnunk kellene, - nem néha-
néha, szükségben kimondott 
neve emlegetésével, de akár 
szüntelen lelki kapcsolattar-
tás által is. Ő biztat erre így: 
„Hívj segítségül a nyomorúság, 
/veszély, bizonytalanság, gyen-
geség…/ idején…”! Az Ő bizta-
tására pedig hittel csak annyit 
kell lelkünkben kiáltanunk: 
„Szólj, URAM!, mert hallja a 
te szolgád!” Legbensőbb vilá-
gunkban tehetjük ezt – senkitől 
sem zavartatva, - erőt nyerve. 
Ne szokjunk le az imádkozás-
ról! Egy szép bizonyságtétellel 
veszi kezébe a Szentírást egy 
költő, és a miénk is lehet ez a 
„megszólalás”:
„Szólj, szólj hozzám, Uram, 

mert szolgád hallja szódat!                                          
Így mondom, mert magam rég 
annak érezem.         
Hadd járjak útadon, hadd vár-

jam égi jódat hű szívvel szünte-
len, hű szívvel szüntelen”!
Izsák, 2018. 09. 15.

bérces Lajos

Idén ünnepli az izsáki zene-
iskola 25. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból nagyszabású 
jubileumi koncert megren-
dezésére kerül sor, melyen 
részt vesznek a zeneiskola 

volt és jelenlegi növendékei, 
valamint tanárai. Minden 
kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk meglepetésekkel tűz-
delt ünnepi hangversenyünk-
re, melyet az Izsáki Táncsics 

Mihály Általános Iskola aulá-
jában tartunk október 13-án, 
szombaton 17 órakor.

nagy-Kanász Szabolcs
a művészeti 

munkaközösség vezetője

Az izsáki cserkészek 
élménydús nyara

A 882. Mátyási János 
cserkészcsapat nyári 
programjairól Virág Lász-
ló csapatparancsnokot 
kérdeztük.
– Az izsáki cserkészcsa-

pat nyári élete most fe-
lettébb különlegesen ala-
kult. Kiscserkészeinkkel 
az ópusztaszeri Bogáncs 
Őrsvezetőképző Tábor 
kiscserkésztáborába vol-
tunk, ahol július 25-29-
ig, sok más kisgyerekkel 
együtt, közel ötvenen vet-
tünk részt. Gyönyörű volt, mert 
volt kézműveskedés, akadálypá-
lya, éjszakai túra és még a leendő 
őrsvezetőkhöz is ellátogattunk a 
szomszédos táborba. Kitüntetett 
helyzetben is voltunk, hiszen 
Bács-Kiskun megyét, vagyis a 
VIII. Cserkészkerületet, csak mi 
képviseltük. Augusztus 14-17-ig 
pedig nagycserkészeinkkel együtt 
túráztunk négy napon keresztül 
a Pilisi-hegységben. A portya ke-
retét – mivel a katolikus egyház 
a család évének nyilvánította 
2018-at – a szeretet, párkapcsolat, 
barátság adta. Dobogó-kőtől egé-
szen Pilisszentivánig túráztunk, 

ami kimerítő, de eseménydús és 
élményekben gazdag program 
volt. Az első napot teljes egészé-
ben az erdőben töltöttük, amiben 
mindenki az erdőben alvást él-
vezte a legjobban. A többi napon 
a szállásunk Pilisszentivánon 
volt, ahol többek között a Jági–tó-
ban hűsöltünk, horgásztunk, és 
az Ördög-toronynál túráztunk. 
Mégis, hazaérve mindenkinél 
bebizonyosodott, hogy mindenhol 
jó, de legjobb otthon! „A szeretet 
a közösség összetartója.” – zárta 
gondolatait a csapatparancsnok.

-fg-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
özV. VéKoNy IStVáNNé SzöllőSI JulIaNNa 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot he-
lyeztek, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család
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református múltunk 103.

Váradi István lelkipásztor 1819-től 1828-ig töltötte be az izsáki református 
gyülekezet lelkipásztori tisztét. Hosszasabb betegeskedése és halála után - majd 
egy év elteltével -, 1829 május 28-án jegyzik a gyülekezetben a soron következő 
presbiteri gyűlést Füredi Péter megválasztott lelkész vezetésével.
A szokásos, éves elszámolások lebonyolításán és elfogadásán felül néhány ér-

dekes és emlékezetes bejegyzéssel.
Czirkos János atyánkfia egy újabb esztendőre vállalta a gondnoki megbíza-

tást. A továbbiakban annak az egyházmegyei adakozásra hívásnak lehetünk 
szemtanúi, amely a kecskeméti Teológiai Akadémia főiskolai ranggal való 
létrehozásának kapcsán adakozásra szólítja fel a gyülekezeteket. Emlékezzünk 
hálaadással arra, hogy amint a ceglédi nagytemplom kupolájában, úgy a kecs-
keméti (néhai jogakadémia) épületének megszületésében is ott vannak a néhai 
izsáki elődeink áldozatkész adományai. Ha mások előtt nem is, de az Úristen 
emlékezete előtt biztos helyen van azon ma lemorzsolódó települések gyüleke-
zeteinek áldozatkészsége is, amelyek kimondva-kimondatlanul „kiszolgáló 

„Füredi Péter prédikátorsá-
gában.
Részszerént Prédikátornak 

néhai T.(-udós -N.Á.) T.(és 
tiszteletes - N.Á.) váradi Ist-
ván úrnak terhes betegeske-
dése és halála, részszerént 
bizonyos mellékes okoknak 
közbejövése miatt, Czirkos 
János uram curatori szám-
adása 1828-29-ről fel nem 
vétethetett, annak idejében 
– Hanem
1829. május 28-án említett 

curator uram számadása. 
Elöljáró uramék mindnyájan 
jelen lévén – illő pontossággal 
megvisgáltatott, helybe ha-
gyatott, és C. Czirkos jános 
uram a további szám adás 
terhe alól felmentődött, s a 
Curatorság további viselésére 
megkérettetett.
Augusztus 2-án, felolvas-

tatván Nagy Tiszt. Polgár 
mihály esperest úrnak Július 
9-én datált, s hozzánk Július 
22-én érkezett azon currens-
je, melyben felszolittattunk 
hogy a ketskeméten állítandó 
nagyobb oskola számára való 
adakozás végett hiveinket 
buzditsuk, és adakozásain-
kat akár kész pénzben, akár 
gabona vagy más nemüekben 
hites emberünk által szedet-
nénk öszve, és a canonica 
visitationak adnánk kezéhez 
annak idejében. Végeztetett: 
hogy ekklésiánk egyházfija, a 
jövő ősszel, az úgyneveztetett 
párbér szedése alkalmatos-
ságával, egyszersmind kérné 
ki és fogadná el híveinktől, 
ezen köz haszonra állíttatan-
dó intézet számára a kegyes 
adakozásokat.
Ugyan akkor a harangozó 

Járó Mihály feddetvén, a 
templom, a harangozás, az 
óra gondviselés és a Pré-
dikátor körül tartozó szol-
gálatjában, tapasztaltatott 
szertelen rendetlenségéért: 
durva maga hánytatásival 
az egész ekklésiai elöljáróság 
előtt nyakra főre lemondott a 
harangozóságról. Mindazáltal 
az elöljáróság a gorombaságot 
emberséggel akarván viszo-
nozni a jövő Szent György 
napig Járó Mihályt a haran-
gozóságban meghagyta, azon 
biztatással, hogy ha addig 
magát a tartozott rendhez 
szabja, és kedve lejénd a to-
vábbi szolgálathoz jövendőre 
is megmarasztatik.
A Prédikátori Ház (parókia 

– N.Á.) reparáltatására Énekes 
nevű kőmívessel meg egyeztünk 
50 forintokban.

Mint szinte Szabadszállási 
Láda nevű lakatossal is a to-
ronybéli órának helyre hozására 
s igazgatására 45 forintokban.
Előadta a prédikátor, hogy 

keresztelő edényünk a régiség 
miatt, ónbóllévén annyira ösz-
ve-viszsza horpadozott, hogy 
már meg nem lehet az aszta-
lon állítani s igazithatatlan.
Egy ujjnak vásárlásában 

mindnyájan megegyeztünk, 
és rendeltetett, hogy rövid 
időn másik szereztessen az 
ekklésia költségén. De elöljáró 
Damásdi jános ő kegyelme 
szokott buzgósága szerént 
az Ekklésiának azt ígérte, 
hogy egy keresztelő edényt 
fog ajándékba venni. Mely 
ígéret szívesen elfogadtatott 
és illendően meg köszöntetett, 
azzal a hozzátétellel, hogy a 
vétetendő szent edényre Da-

másdi János és Szijjártó Ka-
talin ő kegyelmeknek neveik 
bévésettessenek. Ezenkívül 
egy currentale diarium vétele 
határoztatott.
Néhai Fodor Péter özvegye, 

saját kérése mellett az ekklésia 
szegényei közzé bévétettetett, 
de úgy hogy  mivel egészséges 
korában, az ekklésiának, sem 
néhai férje, sem ő maga soha 
semmiféle szolgálatot nem 
tett. Az ekklésia szegényeinek 
kiosztatni szokott kész pénz-
ben mind addig nem fog része-
sülni míg tökéletesen el nem 
nyomorodik – tsak a városon 
való kéregetést engedtetvén 
meg néki.
Végre a prédikátor museu-

mára egy téli levél ajtó készít-
tetése rendeltetett.”   (P.IV.: 
115 – 117.ol.)

közli: nagy Árpád

személyzetévé” silányulnak az időközben túlméreteződő „kombinátoknak”… 
Hogy jól van-e ez így, a Mindenható tudja. Jó ha az Ő kezében tudjuk továbbra 
is a sorsunkat.
A gorombaságot emberséggel viszonozni keresztyén erény volt és maradt, bár 

a szolgálatban marasztás a hit áldozatkészsége nélkül, úgylehet inkább csak 
monológ, mint építő párbeszéd.
Nem csak rég nem látott dolgokról olvashatunk, hanem arról is hírelnek a 

patinás lapok, hogy a valamikori XVIII. századból származó ón keresztelő edé-
nyek elavultával Damásdi János és Felesége áldozatkészségéből születtek azok 
az új keresztelői edények (kancsó és medence), melyek immár 188 éve szolgálják 
gyülekezetünk közösségében a keresztség szentségének kiszolgálását.
Adja a Fennvaló, hogy sok építő önzetlenség támadjon még közöttünk, mely 

a jézusi odaadás örömét és reménységét hirdeti mindaddig e gyülekezeteben, 
amíg Jézus Király le nem zárja e kerge világ dáridóját!

-na- 

gond dal
Olvasandó: Lukács 9:28 - 43

Fenn a hegyen Isten szava,
Lenn a völgyben Jézus maga.

Fenn a béke, fény, dicsőség,
Lenn a gond, betegség, kétség.

Hiába van ott tanítvány,
Kudarcot vall egy fiúnál.

De az apa nem engedi:
„Uram, segíts!” – Jézust kéri.

„Vezessétek ide hozzám!”
Az Úr ismét mutat csodát.

Távozni kell a gonosznak.
Gyógyult fiút ad apjának.

Ámul-bámul a sokaság,
Értetlen áll a tanítvány.

„Ne mindig a gondot nézzed,
Ez oka erőtlenségnek. 

Hogyha gondod ideadnád,
Engem látnál, nem azt, mi bánt.

Én a gondban látlak téged,
Készítem a segítséget.

Ami hiány, hittel kérjed,
Valósággá lesz végére.”

Törött lélek, törött élet,
Vele újra egésszé lesz!

nagyné Igaz Melinda Sára

gyülekezeti 
hírek

- szeptember 30., 14.30: 
református istentisztelet 
a kisizsáki ökumenikus 
kápolnában
- október 31. (szerda), 

17.00: Baksay est a refor-
máció emlékünnepén
- Szeretettel várjuk a gye-

rekeket és ifjakat szom-
batonként (18.00) ifjúsági 
bibliaórára, vasárnapon-
ként (10 óra) gyermek-is-
tentiszteletre.

IKeM hírek
- szeptember 22.(szom-

bat), 16.00: Kovács Sándor 
tanár úr tart előadást: „Az 
ismeretlen Kárpátalja” 
címmel. Helyszín: refor-
mátus gyülekezeti ház.
- október 13. ( szombat), 

16.00: Domonkos László 
koszorúzással egybekö-
tött előadása és könyv 
bemutatója: „Héjjas Iván 
élete és emlékezete” cím-
mel. Helyszín: református 
gyülekezeti ház. Minden 
érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazok, akik

Wéber györgy
búcsúztatásán részt vettek.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS
emlékezzünk 

SzILÁgyIné MezeI KLÁrA 
volt izsáki lakos

földrajz-rajz szakos tanárnőre,
halálának 4. évfordulóján!

Fájdalom költözött 4. éve szívünkbe
nem múlik el soha, itt marad örökre.
Most sírod előtt állunk
Körülötted szerető családod.
Könnyes szemmel nézünk fel az égre,
Szívből szerettünk és nem feledünk Téged.

Szerető családod

„Még éltél szerettünk,
Soha el nem felejtünk.”  

DuDáS MIHály 
halálának 20. évfordulója alkalmából 

megemlékezünk.
Felesége – lánya – veje – unokái – dédunokái
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önkormányzati hírek IzSáK VáRoS öNKoRMáNyzat KéPVISElő-tEStÜlEtéNEK
4./2018.(09.05.) önkormányzati rendelete Izsák Város önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 1/2018.( II.28.) önkormányzati rendelet módosí-

tásáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetési főösszeg
1.§
Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet ( a 

továbbiakban: Ör.) 2.§  (1) –(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A képviselő-testület Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét 1.177.180.223 

Ft-ban ,
a) költségvetési bevételi főösszegét 1.177.180.223 Ft-ban,
b) költségvetési kiadás főösszegét 1.177.180.223 Ft-ban
állapítja meg.

Izsák város költségvetési bevételei
3.§
Az Ör. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 611.207.071 forint, melynek forrásonkénti, 

illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Izsák Város költségvetési kiadásai
4.§
Az Ör. 4.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi rész-

letezéssel határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 609.514.667 Ft
melyből:
a) személyi juttatások 231.866.883 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 47.130.868 Ft
c) dologi kiadások 198.594.416 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.836.250 Ft
e) egyéb működési célú támogatások 116.420.584 Ft
f) tartalék 665.666 Ft
(2) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi 

részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 541.074.971 Ft
Ebből: beruházások 433.137.956Ft         
            felújítások 107.937.015 Ft.
(3) Felhalmozási kiadásai:  26.590.585 Ft
-ebből felhalmozási hitel törlesztés:  14.573.000Ft
előleg visszafizetés:  12.573.000 Ft
(4) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat
5.§
Az Ör 7.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.160.879.076 

Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását forrásonkénti részletezését a 3. 
számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 774.266.391 ezer 

Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 233.621.211 Ft
     - személyi juttatás 34.846.067 Ft
     - munkaadókat terhelő járulék és szociális
       hozzájárulási adó 6.424.240 Ft
     - dologi kiadások 60.851.203 Ft
     - ellátottak pénzbeli juttatásai 14.836.250 Ft
     - egyéb működési célú támogatás 116.420.584 Ft
     - tartalék 242.867 Ft.
b) felhalmozási kiadások 540.645.180 Ft
      - beruházások 432.708.165Ft
      - felújítás 107.937.015 Ft                                                      
          
Finanszírozási kiadási:  386.612.685 Ft
- ebből: előleg visszafizetés  12.017.585.-
hitel törlesztés:  14.573.000.-
intézmény finanszírozás:  360.022.100.-

Polgármesteri Hivatal
6.§
Az Ör. 8.§ (1) – (2)  bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 93.615.600 

forintban határozza meg, melyből a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevétel 93.615.600 forint. 
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 

93.615.600Ft-ban határozza meg, ami teljes egészében kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó működési 
kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:
a) személyi juttatás 65.934.316 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 13.359.628 Ft
c) dologi kiadások 13.898.857 Ft.
d) tartakék  422.792 Ft.

Általános Művelődési Központ
7.§
Az Ör . 9. § (1) –(2)  bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének bevételi 

Izsák Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. évi 
kilencedik ülését 2018. szept-
ember 4-én tartotta meg. 
Első napirendi pontként a tes-

tület megtárgyalta és elfogadta 
az Izsáki ÁMK Óvoda 2017. évi 
beszámolóját.
Második napirend keretében 

a testület megtárgyalta és 
elfogadta, Izsák Város Telepü-
lésfejlesztési Koncepcióját és 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáját a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégi-
áról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Kormányrendelet 30. § 
(10) bekezdése alapján. Mind a 
kettő végleges verzióját a www.
izsak.hu oldalon lehet megte-
kinteni.
A harmadik napirendi pont 

keretében a testület megtár-
gyalta és elfogadta, Izsák Város 
Önkormányzata és Izsák Város 
Polgármesteri Hivatalának 
Közbeszerzési Szabályzatát 
és Beszerzési Szabályzatát. A 
Közbeszerzési törvény módo-
sítása tette szükségessé a sza-
bályzatok módosítását, mivel 
a Közbeszerzési Szabályzat-
ban főleg a felelősségi rendet 
kell szabályozni, a Beszerzési 
Szabályzatban pedig az eljá-
rásrendet is, ezért kellett két 
szabályzatot alkotni. 
A negyedik napirendi pont 

keretében a képviselő-testület 
megtárgyalta és elfogadta a 
2018 évi közbeszerzési terv 
módosítását, melyből kikerült 
a vásárolt étkeztetés mivel 
nem éri el a közbeszerzési ér-
tékhatárt, és Zöld város projekt 
keretében módosult, hogy nem 
egy hanem két közbeszerzésre 
kerül sor. 
Az ötödik napirendi pont ke-

retében a képviselő-testület 
megtárgyalta és elfogadta, a tá-
jékoztatót a 2018 évi költségve-
tés I. félévi végrehajtásáról, va-
lamint a 2018. évi költségvetési 
rendelet módosítását. A testület 
a rendeletet 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. Teljes 
szövege ebben a lapszámban 
közzétételre kerül. 
A hatodik napirendi pont 

keretében a képviselő-testület 
megtárgyalta és elfogadta, a 
települési támogatásokról és a 
szociális ellátásokról szóló ön-
kormányzati rendelet módosí-
tását. A módosításra azért volt 
szükség, mert a rendeletben 
részletesen le kell szabályozni 
a szociális alapszolgáltatás 
biztosításának szabályait, a 
megszüntetés eseteit, vala-
mint a kedvezmények igény-
bevételének eseteit. Valamint 
ebben a rendeletben került 
bele, az izsáki bölcsődei ellátás 
szabályozása is. A testület a 
rendeletet 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. Teljes 
szövege ebben a lapszámban 
közzétételre kerül.
A hetedik napirendi pont 

keretében a képviselő-testület 

megtárgyalta és elfogadta, a 
Gondozási Központ szolgál-
tatásnyújtással kapcsolatos 
dokumentációnak módosítását. 
Ennek keretében, módosult, a 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzat és a Szakmai Program, 
továbbá megalkotásra került, a 
nappali ellátás házirendje.
Mondok József polgármester 

az ülés végén a következőkről 
adott tájékoztatást: 
- A Művelődési Ház parketta 

felújítása megtörtént 720 ezer 
Ft. értéknagyságban. Tetézi 
Attilának köszöni, nagyon szép 
munka lett elvégezve.
- A Gedeoni út elkészült 2018. 

szeptember 4. napján fejezték 
be a munkálatokat. Pozitív 
visszajelzést kapott a földtulaj-
donosoktól. Kéri a lakosságot, 
hogy becsüljék, kíméljék meg 
ezt az utat és ne okozzanak 
kárt.
- Belterületi hét utcánk el-

készült, a minősége rosszabb, 
mint a teljes körű aszfaltozási 
munkáké, mivel az aszfaltozás 
nagyon drága. Négy méter szé-
les útnál 28 ezer Ft. a 6 cm vas-
tagságú aszfalt métere. Néhány 
útnál így is pozitív megítélést 
kapott a feljavítás. 
- A bölcsőde kialakítása befe-

jeződött. Szeptember 15-ével 
tudjuk elindítani. 
- Városháza felújításával is jól 

halad, belső kazán, a mozgás-
korlátozott WC és a lift kiala-
kítása még hátra van.
- Kéri a lakosságot az ingat-

lanon, az utcákon és a külte-
rületeken megjelenő parlagfű 
irtására. 
- A Tegyünk Izsákért Egyesü-

letnek megköszönte a színvona-
las augusztus 20-i megemléke-
zés megszervezéséért.
- A Nemzeti Vágta szeptember 

15-16-án kerül megrendezésre, 
melyen Izsák lovasa Bács Péter 
színművész.
- Nemzetközi Fogathajtó Ver-

seny augusztus 24-26-án került 
megrendezésre. 6 nemzet 55 
fogata mérte össze tudását.
- A gréder rendelkezésre áll. 

Most a nagyobb mennyiségű 
csapadék miatt nem tud úgy 
működni. Mindent elkövetünk, 
hogy járhatóak legyenek a 
külterületi útjaink. A gazdák 
érdekeit kellőképpen szolgálja. 
- A szennyvíz projekt 630 mil-

lió Ft-os nagyságrendben meg-
valósul. A szennyvíz tisztító 
külön tároló tartályt fog kapni. 
A szennyvíz elvezető áthelyezé-
se fog bekövetkezni, amely az 
Ágasegyházáról és Orgoványról 
beérkező szennyvizet kiszállítja 
a tisztítóhoz.
- Az óvodánál négy gépjármű 

parkolási lehetőségének kiala-
kítását megkezdtük. Jelenleg 
négy parkoló lett felfestve.
- A Kiskőrösi Tankerület az 

izsáki új iskolában tartotta a 
2018-as tanévnyitó értekez-
letet. A Kiskőrösi Tankerület 
településeiről jelentek meg az 
igazgatók. Egy szerény ebéddel 
vendégelte meg az önkormány-
zat a résztvevőket.

Bak Nándor aljegyző
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főösszegét 203.903.000 Ft.-ban állapítja meg, mely teljes 
összeggel kötelező önkormányzati feladatok ellátásához 
kapcsolódik. Ennek részletezése a következő:
- működési bevételek 203.903.000 Ft
melyből:
- intézményi működési 10.932.000 Ft
 - ebből: intézményi térítési díj 10.932.000 Ft
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 

 192.971.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési 
Központ 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a 
kötelező feladatok ellátásához – 203.903.000 forintban 
állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások 203.542.208 Ft
melyből:                       
- személyi juttatás 98.462.000 Ft
- munkaadót terhelő járulék és
 szociális hozzájárulási adó 21.043.000 Ft
- dologi kiadások 84.037.208 Ft.
b) felhalmozási kiadás 360.792. Ft
melyből: beruházás 360.792 Ft

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
8.§
Az Ör. 10.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő ren-

delkezések lépnek, a (4) bekezdés hatályát veszti:
(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
– mely a kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódik 
13.909.500 e forintban határozza meg, melynek részle-
tezése a következő:
- fenntartói( intézményi) finanszírozás 13.909.500 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 
– a kötelező feladatok ellátásához – 13.909.500 forintban 
határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az 
alábbi:
a) személyi juttatás  11.378.500 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és
    szociális hozzájárulási adó 2.229.000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 302.000 Ft

Gondozási Központ
9.§
Az Ör. 11.§ (1) –(2) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi 
költségvetési bevételi főösszegét – mely a kötelezően el-
látandó feladataihoz kapcsolódik – 15.889.000 forintban 
határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel 4.727.000 Ft
    - ebből: intézményi térítési díj 4.727.000 Ft
b) fenntartói( intézményi) finanszírozás 11.162.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi 
költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelezően felada-
tok ellátásához – 15.889.000 forintban határozza meg, 
mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 9.442.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és 
    szociális hozzájárulási adó 1.847.000 Ft
c) dologi kiadások 4.600.000 Ft.

Egészségügyi Szolgálat
10.§
Az Ör. 12.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő ren-

delkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2018. 

évi költségvetésének bevételi főösszegét – mely a kötelező-
en ellátandó feladataihoz kapcsolódik – 49.006.147 Ft-ban 
határozza meg, melynek részletezése az alábbi:
- fenntartói (intézményi) 48.364.000 Ft.
- költségvetési bevétel 642.147 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2018. 
évi költségvetésének kiadási főösszegét – a kötelező fel-
adatok ellátásához- 49.006.147 Ft-ban határozza meg, 
melynek részletezése a következő:
melyből működési kiadás: 48.937.147
a) személyi juttatás 11.804.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és
    szociális hozzájárulási adó 2.228.000 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 34.905.148 Ft.
felhalmozási kiadás:   68.999 Ft.

E rendelet 2018. szeptember 5. napján lép hatályba. 

I z s á k, 2018. szeptember 4.
Mondok József polgármester

Bak Nándor aljegyző

IzSÁK VÁrOS önKOrMÁnyzAT Kép-
VISElő-tEStÜlEtéNEK 5/2018.(IX.05) 

önkormányzati rendelete A települési 
támogatásokról és a szociális ellátások-
ról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjában, továbbá 
a 10.§ (1) bekezdésében, a 32.§ (3) bekezdésében, a 25.§ 
(3) bekezdésében, 26.§-ában, a 45.§ (7) bekezdésében, 
a 48.§ (4) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, 
a 62. §-ában. A 92.§ (1)-(2) bekezdésében, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 147. §, 151. § 
(2f) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8 – 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 

1.§
A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról 

szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet (a további-
akban: Ör) 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A házi segítségnyújtás keretében a szociális segítés 

vagy a személyi gondozás szolgáltatásait az Önkormány-
zat a Gondozási Központ által foglalkoztatott gondozónők 
útján biztosítja az Szt. 63.§ (5) bekezdésében megha-
tározott a gondozási szükséglettel rendelkező és a házi 
segítségnyújtást igénylő személyek részére.
(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Gondo-

zási Központban kell benyújtani, melyhez csatolni kell 
a 4. §-ban  foglaltakon túl az egészségi állapotról szóló 
igazolást.
(3) A gondozási szükséglet megállapításakor figyelemmel 

kell lenni a Gondozási Központ működési engedélyében 
meghatározott alapszolgáltatási létszámkeret jogszabály 
szerinti finanszírozási szabályaira és az intézménykeret 
befogadó időkeretére.
(4) Az intézményvezető a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátást az igénylővel kötött megállapodás alapján 
biztosítja.
(5) A megállapodás kötelező tartalmi elemei:
a) a szolgáltatás nyújtásának helye,
b) az ellátás időtartama,
c) a térítési díj összege, megfizetésének módja, határ-

ideje,
d)  megállapodás megszűnésének esetei.
(6) Az ellátás biztosításánál elsőbbséget kell biztosítani 

azoknak a kérelmezőknek:
a) akik egyedül élnek,
b) tartásra köteles és képes hozzátartozójuk nem él a 

településen,
c) a háziorvosa a soron kívüli ellátását kezdeményezi.
(7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások külön eljá-

rás keretében való (gyorsított) igénybevétele lehetséges:
a) ha az igénybe vevő önmaga ellátására teljesen képtelen 

és nincs olyan hozzátartozója, aki az ellátásáról vagy az 
ellátás igénybevételéről gondoskodna,
b) orvosi szakvélemény szerint vagy a szociális állapot 

romlása miatt soron kívüli ellátás szükséges.
(8) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles el-

látást nyújtani annak az igénylőnek, akinek a késedelem 
az életét, egészségét, testi épségét veszélyeztetné.
(9) Az ellátást az intézményvezető megszünteti
a) a jogosultsági feltételek megszűnésekor,
b) az ellátott halála esetén,
c) ha szolgáltatás fenntartása nem, vagy más ellátási 

forma indokolt,
d) ha az igénybe vevő az ellátást lemondja.
(10) Az ellátás megszüntetését írásba kell foglalni és arról 

az igénybe vevőt értesíteni, aki 8 napon belül panaszával 
a polgármesterhez fordulhat. A panasz elbírálásáig az 
ellátás nem szüntethető meg.
(12) Térítésmentes ellátásban kell részesíteni azt a jogo-

sultat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.
(13) A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell 

fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza.
(14) A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységeit 

és résztevékenységeit a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/200. (I.7.) SzCsM. rendelet 5. számú 
melléklete tartalmazza.

2. §
Az Ör. 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

nappali ellátást hajléktalan személyek és elsősorban a 
saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk 
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 

ellátására részben képes személyek részére biztosít lehe-
tőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, 
továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napköz-
beni étkezését
(2) A nappali ellátás iránti kérelmeket a Gondozási Köz-

pontban kell benyújtani, melyhez csatolni kell az 4.§-ban 
foglaltakon túl az egészségi állapotról szóló igazolást.
(3) A nappali ellátás szükséglet megállapításakor fi-

gyelemmel kell lenni a Gondozási Központ működési 
engedélyében meghatározott alapszolgáltatási létszám-
keret jogszabály szerinti finanszírozási szabályaira és az 
intézménykeret befogadó időkeretére.
(4) Az intézményvezető a nappali ellátást nyújtó az 

ellátást az igénylővel kötött megállapodás alapján biz-
tosítja.
(5) A megállapodás kötelező tartalmi elemei:
a) a szolgáltatás nyújtásának helye,
b) az ellátás időtartama,
c) a térítési díj összege, megfizetésének módja, határ-

ideje,
d) megállapodás megszűnésének esetei.
(6) A nappali ellátás biztosításánál elsőbbséget kell biz-

tosítani azoknak a kérelmezőknek:
a) akik egyedül élnek,
b) tartásra köteles és képes hozzátartozójuk nem él a 

településen,
c) a háziorvosa a soron kívüli ellátását kezdeményezi.
(7) Az alapszolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, 

melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartal-
mazza.

3.§
Az Ör. kiegészül a 22/A.§-al
(1) A bölcsődei ellátás az Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde 

intézményegység keretében működtetett bölcsőde (6070 
Izsák, Kodály Zoltán utca 2.) útján történik.
(2) A bölcsődei ellátás abban az esetben vehető igénybe, 

ha a gyermek eltartója Izsák város közigazgatási terü-
letén lakóhellyel rendelkezik és munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
(3) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet 

a Izsáki ÁMK vezetőjéhez kell benyújtani.
(4) A bölcsődei felvételről az intézményegység vezető 

dönt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § 
(2) bekezdésében, a 42/a. §-ában és a 43. § (3) bekezdés-
ében foglalt szempontok szerint.
(5) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az in-

tézményegység vezetőjének (4) bekezdés szerinti döntését 
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 
napon belül a polgármesternek címzett, de az Izsák Város 
Polgármesteri Hivatalához benyújtott írásbeli jogorvoslati 
kérelmet adhat be.
(6) A bölcsődei ellátás megszűnik:
a) a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a 

gyermek a 3. életévét betöltötte,
b) orvosi javaslat mellett a 4. életévének betöltését követő 

augusztus 31-én,
c) szakértői bizottság szakvéleménye alapján felvett 

és gondozott sajátos nevelési igényű gyermek 6 éves 
korában,
d) ha a szülő nem kívánja gyermeke számára a szolgál-

tatást igénybe venni,
e) ha orvosi szakvélemény alapján a gyermek egészségi 

állapota miatt bölcsődében nem gondozható,
f) ha a gyermek magatartása veszélyezteti a többi gyer-

mek egészségét.
(7) A gyermekek napközbeni ellátása keretében bizto-

sított étkeztetés intézményi térítési díját e rendelet 1. 
melléklete tartalmazza.
(8) A bölcsődei gondozásért díjat nem kell fizetni.
4. §
Az Ör. 1. számú mellékelte helyébe a következő rendel-

kezés lép:
1. számú melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendelethez!

Szociális alapszolgáltatások térítési díja
1) Étkeztetés (ellátási naponként)  582.- Ft
2) Házi segítségnyújtás (gondozási óránként)   

780.- Ft
3) Az étkezés házhoz szállítási díja  0.- Ft 
Bölcsődei ellátás: 
1) Bölcsődei ellátás  … Ft/fő/nap
2) Bölcsődei gondozási díj 0.- Ft/fő/nap

5.§
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
Izsák, 2018. szeptember 04.

Mondok József polgármester
Bak Nándor aljegyző
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Karitász lelkinap

gedeoni iskolatalálkozó „lipem, lopom a szőlőt…” 
avagy szüretelt a Sárfehér 

néptánc egyesület

Új tűzoltó szertár orgoványon
Közel lehet a segítség

Lelkes gyermek és felnőtt társa-
ság, szép őszi idő, bő sárfehér ter-
més. Mi kell még a hamisítatlan 
szüreti hangulathoz? Valóban 
nem kellett több, s mindezeknek 
köszönhetően derűsen zajlott 
egyesületünk szeptember 15-re 

kitűzött hagyományőrző szüreti 
programja. 
A tartalmas nap, a rendezvény 

nagy részének helyet biztosító 
Vino étteremben kezdődött, ahol 
a diófás kert új büszkeségét, a 
kemencét Bajkó Zoltán atya 

szentelte fel. Tetézi Lajostól és 
Vlaszák Ferencnétől sok érde-
kességet hallhattak a jelenlévők 
a Sárfehér szőlőről, valamint a 
régi szüreti hagyományokról. 
Az éppen ebédidőre kisült friss 
kenyér és kenyérlángos minden-

kinek jól esett. A finom étkek 
elfogyasztása után kis csapa-
tunk máris indult ki Törőcsik 
Tibor birtokára, ahol a hatalmas, 
tömött szőlőfürtök csak arra 
vártak, hogy a szorgos kezekből 
vödörbe, majd puttonyba, onnan 

újdonsült néptánc oktatónk 
Kürtösi Lilla talpa alá, végül 
pedig a présbe kerüljenek, hogy 
kiforrás után jónéhány táncház 
hangulatát alapozzák meg. 
Oláh Ibolya irányításával egy 

humoros szüreti jelenettel foly-

tatódott a délután, már ismét a 
Vino udvarán.
A gyerekek a szőlőfeldolgozás 

minden mozzanatát kipróbál-
hatták, a darálást, préselést, 
must ”bevizsgálását”. Az egész 
délután együttműködő csapatok 
tovább szaporíthatták pontjaikat 
a szüretről szóló totóval, madár-
ijesztő készítésével.
A szüretelők nagy örömére, 

vacsorára paprikás krumpli ké-
szült, melyet Prikkel László az 
étterem tulajdonosa, saját kezű-
leg készített a frissen felavatott 
kemencében. 
A tartalmas napot jó hangulatú 

Táncház zárta a Suttyomba ze-
nekar közreműködésével, Bőtös 
Barnabás vezetésével.
Köszönet mindazoknak, kinek 

közreműködésével, támogatásá-
val ez az emlékezetes program 
megvalósulhatott!

SNE vezetősége

Szeptember 8-án a még meglévő, 
de már más funkcióval működő 
Gedeon dűlői iskolában találkoz-
tak az egykor ott tanult öregdi-
ákok. Nem osztálytalálkozóra, 
hanem iskolatalálkozóra gyűlt 
össze közel hatvan egykori Ge-
deoni iskolás. A megérkezéskor 
nemcsak az elmúlt pár évtized, 
hanem az is nehezítette egymás 
azonosítását, hogy az összes ott 
tanult évfolyamból jöttek nosz-
talgiázók. Az iskola 1908 és 1976 
között működött, így jó néhány 
évfolyam megfordult falai között. 
A találkozóra érkezett egykori 
diákok közül a legfiatalabb 52, a 
legidősebb 90 éves volt.
A most először sorra került talál-

kozót Fejes Györgyné Vörösmarti 
Julianna egykori Gedeoni diák 
szervezte, aki 1952-ben kezdte itt 

az első osztályt. Mint elmondta, 
naponta kétszer három kilomé-
tert gyalogolt az iskolába és haza. 
Ennek ellenére nagyon szeretett 
tanulni. Oly annyira, hogy kitűnő 
tanuló volt. Arra is emlékszik, 
hogy színielőadásokat rendeztek, 
amelyekhez dobogókból építettek 
színpadot. 
Az egykori tanítók közül Bíró 

Istvánné Gitta néni volt jelen a 
találkozón, aki csupa jó emléket 
őriz azokról az időkről, amikor 
férjével együtt Gedeonban taní-
tottak, több tanítványt névről 
is említett. A gyereket szeretni 
kell – ez vezérelte őket pályájuk, 
munkájuk során, amit végig meg 
is tartottak. Hogy ez mennyire 
működött, azt jól mutatta, hogy 
az egykori diákok most is meg-
hatódott szeretettel fogadták, s 

vették körül idős tanítójukat.
Az iskolatalálkozó programjá-

nak kezdetén Berkó Fejes Györ-
gyi, a szervező leánya ismertette 
az iskola történetét, majd meg-
emlékeztek elhunyt osztálytár-
saikról és tanáraikról. Az egyik 
öregdiák, dr. Nagy László külön 
verset is írt az alkalomra, Gedeon 
címmel: „Gedeon dűlő és a tanyák 
tája / szívünk, lelkünk muzsiká-
ja. / Szép emlékek kötnek rája, / 
gyermekkorunk emléktára! / A 
jó élmények hoztak ide,  / a szép 
iskolatáj közelibe! / Az iskola volt 
a szellemközép, / itt kaptuk meg 
az élet tövét! / Ebből éltünk erre, 
arra, / szorgalommal dolgozgat-
va. / Most itt vagyunk, látjuk 
egymást, / ilyen nagy örömet 
nem hozna más! / Legyél büszke, 
boldog magyar, / bár gyökerünket 
fedi avar, / iskolában s a tanyákon 
/Gedeonban megtalálni most is 
akar!”
A résztvevők igen jól érkeztek 

magukat, s annak ellenére, hogy 
többen is távolabbról érkeztek, 
estébe nyúlóan idézték az egykori 
Gedeoni emlékeket.

-te-

Július 22.-én az izsáki karitász 
csoport lelkinapra indult Kunszent-
mártonba a Kármelhegyi Szűzanya-
búcsúra, a Kármelita rend kivált-
ságos ünnepére. Kármel hegyén 
Illés prófétának angyalok és szentek 
kíséretében jelent meg Szűz Mária és 
skapuláré néven emlegetett vállruhát 
nyújtott át neki  következő szavakkal: 
„Aki ebben hal meg nem jut a pokol 
tüzére. Abban a kiváltságban, illető-

leg ígéretben lesz része mindazok-
nak, akik az előírt követelményeket 
megtartják, hogy megszabadulnak az 
örök tűztől. Ha pedig a tisztító helyre 
kerülnek, akkor halálukat követően 
maga Mária száll le oda értük és a 
mennyekbe vezeti őket.”
A szentmisét Benes Roland csólyos-

pálosi káplán celebrálta. Mise után az 
Oltáriszentség előtt imádkoztunk. 
Forgó Andrea, a ház vezetője és 

segítői, finom ebéddel vendégeltek 
meg bennünket. Ebéd után utunk a 
Szarvasi Arborétumba, a Pepi kertbe 
vezetett. Bolza Péter földbirtokos fia 
és felesége hozta létre a világ minden 
tájáról hozott növényritkasággal ezt 
a kertet. A parkban szabadon sétáló 
pávákkal találkozhattunk, harká-
lyok, sárgarigók, mókusok kísérték 
sétánkat, de a beszélő kövek ösvé-
nyeit is bejártuk. A köveken bibliai 
idézeteket lehet olvasni. Az arborétu-
mon belül egy mini Magyarországot 
hoztak létre, (a Brüsszeli mini Euró-
pa mintájára), ahol egyebek mellett 
a Tihanyi Apátságot, a Cifrapalotát, 
a Szegedi Dómot, illetve Erdély és 
Felvidék csodálatos épületeit láthat-
tuk miniben. Nagyon szép napunk 
volt, köszönjük Nagyné Etelkának 
a szervezést.
Kérem a Kármelhegyi Boldogas-

szony oltalmát az egész karitász 
csoportra és munkájára.

Kovácsné Holics Anikó 
karitásztag

Mint arról annak idején mi is 
beszámoltunk, a szomszédos Or-
govány önkéntes tűzoltó egyesü-
lete 2016. január 1-jével önálló 
beavatkozói státuszt kapott. Ami 
azt jelenti, hogy a hivatásosokhoz 
hasonló feladatokat láthatnak 
el, amennyiben az ő közelükben 
történik olyan esemény, amelynek 
megoldásához, elhárításához tűzol-
tói segítség szükséges.
Ez a közelség miatt jó hír volt 

nekünk izsákiaknak is, ahogy az 
is jó hír, hogy most szeptember 
1-jén – közel két év munkájának 
köszönhetően – két szerállásosra 
bővített és megújított tűzoltó szer-
tárt avattak Orgoványon.
Az avatóünnepségen Gál Szilvia 

polgármester a múltat is feleleve-
nítve elmondta, hogy az orgoványi 
önkéntesek kilencven éves múltra 
tekinthetnek vissza, amire a mai 
tűzoltóik is büszkék lehetnek. 
Ahogy az eddigi saját helytál-
lásukra is, melyért köszönetet 
mondott. A szertár megújításában 
közreműködőknek, támogatóknak 

köszönetképpen emlékplakettet 
nyújtott át.
Dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó 

ezredes, a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója, az orgoványiak ös-
szetartását, a helyi önkéntesek 
áldozatvállalását kiemelve a helyi 
tűzvédelmi biztonság megerősödé-
se ünnepének nevezte a felújított 
szertár átadását, amely az önálló 
beavatkozói státusz mellé, a még 
gyorsabb és szakszerűbb beavatko-

zás technikai lehetőségeit erősíti. 
Rausch Sándor, a Bács-Kiskun 

Megyei Közgyűlés alelnöke arról 
szólt, hogy, minden emberben erős 
a biztonság iránti vágy, s egy helyi 
tűzoltóság a megfelelő felszerelt-
séggel, feltételrendszerrel nagyban 
hozzájárulhat ennek biztosításá-
hoz. Az ünnepség zárásaként dr. 
Czár János plébános megszentelte, 
Prózsa István református lelkész 
megáldotta a megújított szertárat.

-te-
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Finomságok kenyértésztából „Embert nevelni dicső feladat”
 Kefires kenyérlángos

Hozzávalók: 1 kg liszt, 3 pohár kefir, 3 tojás, 5 dkg élesztő, kevés cukor az 
élesztőhöz, kevés tej az élesztőhöz, só, olaj a sütéshez 
Elkészítés: Az élesztőt kevés cukros tejben felfuttatjuk, majd a többi hozzávaló 

hozzáadásával lágy, nokedlitészta keménységű tésztát készítünk. Olajban ki-
sütjük. Ez a tészta, sütőben megsütve is nagyon finom, feltéttel vagy a nélkül. 
Ha szeretjük, akkor a tésztájába lehet köménymagot is keverni. 

Tejfölös kenyérlángos

Hozzávalók: A tésztához: 40 dkg liszt, 5 dkg élesztő, 1 mokkáskanál só, mok-
káskanál cukor, 2 evőkanál olaj, annyi langyos víz, hogy összeálljon a tészta. A 
feltéthez: 1 nagy pohár tejföl, 2 tojássárgája, 3 fej hagyma, 20 dkg sonka 

Elkészítés: A 
tésztához a lisz-
tet az élesztővel 
összemorzsol-
juk, beletesszük 
a sót, a cukrot, 
az olajat, és lan-
gyos vízzel ös-
szedolgozzuk. 15 
percet pihentet-
jük. A hagymát 
meghámozzuk, 
felszeleteljük, a 
sonkát vékony 
csíkokra vágjuk. 
A tejfölt elke-
verjük sóval és a 
tojássárgával. A 
tésztát sütőpa-
píron kinyújtjuk, 

tepsire tesszük, megkenjük a tejföllel, majd frissen őrölt borssal, a hagymával 
és a sonkával megszórjuk. 200 fokon 20-25 percig sütjük.

Túrós kenyérlángos

Hozzávalók: A tésztához: 1 kg liszt, 5 dkg élesztő, 1 dl olaj, 5 dl langyos víz, 2 tk 
só, 1 csipet cukor, A feltéthez: 1 nagy pohár tejföl, 50 dkg túró, 30 dkg sonka 
Elkészítés: A tészta alapanyagait alaposan összedolgozzuk, majd letakarva, 

meleg helyen 20-25 percig kelesztjük. Közben a túrót villával összetörjük, és 
összekeverjük a tejföllel és a kockára vágott sonkával. A sütőt előmelegítjük 
220 fokra. A megkelt tésztát sütőpapíron kinyújtjuk gáztepsi méretűre, majd 
a tepsibe emeljük. Megkenjük a sonkás-túrós feltéttel, és kb. 20-25 perc alatt 
megsütjük. Ha kihűlt, kockákra vágva tálaljuk. 

Kapros kenyérlángos

Hozzávalók: A tésztához: 1 db főtt, összetört burgonya, 2 dl tej, 2 teáskanál só, 
3 evőkanál olaj, 50 dkg liszt, 1 teáskanál cukor, 2 dkg élesztő. A feltéthez: 3 dl 
tejföl, ízlés szerint kapor, fokhagyma, hagyma, szalonna, kolbász, tojás, só 
Elkészítés: Az élesztőt kevés cukros, langyos tejben felfuttatjuk. Összedolgoz-

zuk a többi hozzávalóval, majd a tésztát kb. fél óra alatt konyharuhával leta-
karva a duplájára kelesztjük. A megkelt tésztát tepsibe nyújtjuk, előmelegített 
sütőben elősütjük kb. 5 percig, majd megkenjük a kaporral és fokhagymával 
kikevert tejföllel, rárakjuk a feltétet, és készre sütjük.

Izsákon az anyakönyvek és egyházi iratok adnak támpontot az oktatás, nevelés 
egykori idejéből. Római katolikus anyakönyvezés és protokollúm kezdete 1738, a 
református egyházé 1759-ben kezdődik. (Itt Mátyási János nagytiszteletű úr jelen-
tős latin nyelvű bevezetőjéből értesülünk arról, 1609-ben, református magyarok 
éltek itt.)
Az iskolák a templom mellett voltak, szerény épületek. A tanítás ősztől tavaszig 

tartott. A nehéz munkából élő, többségében földműves lakosság korán munkára 
szoktatta a gyermekeket, pásztorkodás, kistestvérőrzés. II. József császár idején 
készült összeírás szerint 350 házban kb. 2500 lakos élt, ebből „nemes” 73 (1795. 
év). A történelmi helyzetet hozzágondolva, a hosszú török és Habsburg uralom, a 
Bocskai, ill. a Rákóczi szabadságharc utáni különböző békekötések és a megélhetés 
miatt, a lakosság sokat nélkülözött. Örkényi József által 1844-ben készült összeírás-
ban (L. Izsák P. György Monográfiája, 2003) lakosok 3797 fő, római katolikus 1920, 
református 1870, zsidó 412 fő kiknek zsinagógájuk van). Az 1848/49. évi szabadság-
harc előtti évekre ez a növekedés. Ismerjük egyes időszakok papjait, tanítóit. Nem 
volt kötelező az iskolába járás, nem volt egységes tanterv. A református iskolában 
Horváth Péter oskolamester, az első időben. Fontos ez a Mezei Mária színésznő 
életrajzi adataiban. Innen levezetve Mezei János beházasodásával eljutunk Mezei 
Pál ügyvédhez. A művésznő „Vallomástöredék” c. megjelent könyve szerint Izsákon 
még cselédsorban élő apja, már Kecskeméten a református egyház támogatásával 
tanulhatott. Kiss György emlékét a Vasárnapi újság című országos lap őrizte meg, 
50. évfordulóján emlékeztek meg róla. Fülöpszálláson ismert, Izsákon halt meg 
Tóth István. Böszörményi Mihály (1818-1904) Sárospatakon magas képzettséget 
kapott. Fülöpszállás, Izsák majd Kecskemét lett szolgálati helye. A városi közélet 
kimagasló alakja: dalárda, iparostanoncok oktatása terén. Felesége Cséplő Erzsébet 
(kinek édesapja Izsákon elöljáró). Hosszú tanítói tevékenységéről különböző lapok 
emlékeznek utódai Kecskeméten neves pedagógusok: Bátky Károly. Fazekas Ernő 
sokat fáradozott a Katona és Mátyási kultuszért (+1957) címadó mondat Böször-
ményi Mihálytól.
Római katolikusok kiemelkedő személyisége Zéman János kántor és a mellette 

levő segédtanító Táncsics Mihály. Izsáki Csoda! A szegény családból érkező Táncsics 
megismeri a kántor és Ladányi István könyvtárát, sokat olvas és élményeit átadja 
diákjainak. A különböző családoknál tett látogatások és „soros ebédek” ráébresztik 
alacsony műveltségére. A plébános ajánlásával megy latin iskolába Kecskeméten. A 
jobbágyfiú nem ismer határt a tanulásban, a saját sorsának elemzésével fejlődik. Ma-
gasabb körökben is támogatókra talál, tisztelik okosságáért, bátorságáért, erejéért. 
Könyvet ír, újságot szerkeszt. 1848-ban országgyűlési képviselőnek választják.
Szily Kálmán (Izsák 1838 – Budapest 1924) természettudós Magyar Tudományos 

Akadémia tag, 1882-től Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, majd haláláig fő-
könyvtárosa. Ebbe a könyvtárba belépve a falon látható Szily Kálmán portréja. Izsá-
kon a városháza falán emléktábla idézi. Több tudományos folyóirat elindítója.
Szülei sírköve Izsákon az alsó római katolikus temetőben van (Szily Ádám – Je-

szenszky Karolina felül a két család összefonódott címere).
Iparterület fogta össze Iszákon az itt élő különböző szakmájú embereket. Kezdetben 

1-2 év iskolai idő elég volt az inas felfogadásakor, és amikor megtanulta a szakmát 
és beadta a mestermunkát, vizsgát tehetett. Vasárnapi iskola működött számukra. 
Ezután pedig az igényesebbek „vándorkönyvet” váltottak és más helyeken szerezték 
meg a szakképzettséget. Munkácsy Mihály festőművész maga is nagy tapasztalatot 
szerzett ezekből, gondoljunk csak „Ásító inas” című festményére.
Az izraelita lakosok a rabbitól tanultak, több esetben más vallású lakosok is jár-

tak az egy tantermes házba tanulni a magas színvonal és a latin vagy német nyelv 
alapjainak tanulására. A hitélet és iskola 1920 után megszűnt Izsákon.
A nagyszámú gyermeksereg számára tanyán is kezdtek iskolákat építeni (L. Izsák 

P. György Monográfiája ). Reviczky-telepen 1907 (ma Kisizsák, magántulajdon). 
Gedeonban: 1908. Szajorban: 1911 és később a Matyó és Majláth telep. A mi iskolánk 
volt a központi (templomok melletti). Sportpályaként a kishídnál levő gyöpöt ,az ún. 
háromszöget használtuk. Majd a 60-as évekre megépült a felsővárosban az emeletes 
iskola. 1969-ben a mellette levő telken „hétközi” épült a tanyasi gyerekek számá-
ra. 2017. évben a lebontások befejezésével megépült, a jövő nemzedékek számára 
korszerű oktatási intézmény. Régen volt diákok irigylik is az új iskola miatt a mai 
diákokat, meg egy kicsit sajnáljuk a sok munkáért őket is és nevelőiket is.

Mesznéder Klára
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APRÓHIRDETÉSEK

önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Innokom nonprofit Kft.

Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Főszerkesztő: tetézi lajos

cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu

Hirdetésfelvétel: Izsák Innokom nonprofit Kft.
Tel.: 76/568-076

Tördelés és nyomdai munkák: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelős vezető: Dobosné lichtenberger Csilla

ISSn 1587-7418

a HázIoRVoSoK ÜGyElEtI EléRHEtőSéGE
Hétfőtől csütörtökig 12-16 óráig, pénteken 12-13 óráig 

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

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

Orvos: Dr. Kovács nóra
Hétfő: 12:15 - 16 óráig

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

csütörtök: 12:15 - 16 óráig
péntek: 11:15 - 14 óráig

a KözPoNtI oRVoSI ÜGyElEt EléRHEtőSéGE
Hétfőtől-csütörtökig 16 órától másnap reggel 8 óráig

pénteken 13 órától másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és ünnepnapokon

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

Telefonszám: 76/353-324
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-80/811-911

rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423

Polgárőrség: 06-30-621-6071

 Temetkezés
Jóindulat 

Kereskedelmi 
Szolgáltató Kft.,
az izsáki alsó és 
felső katolikus 

temetők 
üzemeltetője

Irodáink: 

Izsák, Béke u 3. 
H-P: 8-12

Kecskemét, 
Nyíri u 4. 
H-P: 8-15

Ügyelet 
éjjel – nappal!

Molnár László: 
06/20/311-3572

Nagyné Emike: 
06/30/963-9222

ÜGYELETEK

Eladó, Izsák Bihari u. 24. sz 
alatti családi ház! Ugyanitt 
eladó kombinált hűtő és fa-
gyasztószekrény, mosógépek, 
centrifuga. Érd: 06-30/466-
1273

Született: Gazdag Odett – anyja neve: Váradi Zsuzsanna
Házasságkötés: Fekete Norbert – Sőrés Anikó, Zsigó Imre Norbert 
– Sváb-Kovács Anikó, Varga János - Márki Blanka Zsuzsanna
Meghaltak: Wéber György – 76 éves – Izsák, Kecskeméti út 38., dr. 
Horváth Sándor (matematikus) – 77 éves – volt izsáki lakos, Lázár 
Ernőné sz.: Boczka Mária – 80 éves – Izsák, Ságvári utca 8., Magyar 
Lajosné sz.: Bocka Julianna – 78 éves – Izsák, Ságvári utca 6., Mátyási 
József László – 61 éves – Izsák, Szajordűlő tanya 97., Görög Erika 
sz.: Kása Erika – 50 éves – Izsák, Mátyási József utca 5., Melegh Im-
réné sz.: Sike Judit – 72 éves – volt izsáki lakos, Balogh Gyuláné sz.: 
Kozma Terézia – 96 éves – Izsák, Kecskeméti út 13., Farkas György 
– 80 éves – Izsák, Bihari utca 34.

Szeptember 26. szerda
19:00: ITV Krónika 1. rész

Szeptember 27. csütörtök
19:00: ITV Krónika 2. rész

Október 3. szerda
19:00: Néptáncos szüret 2018.

Október 4. csütörtök
19:00: Néptáncos szüret 
(ism.)

Október 10. szerda
19:00: A Városi Vegyeskar őszi 
hangversenye

Október 11. csütörtök
19:00: A Városi Vegyeskar őszi 
hangversenye (ism.)

Október 17. szerda
19:00: Megyei Krónika
19:35: Gedeoni iskolatalálko-
zó

Október 18.. csütörtök
19:00: Megyei Krónika (ism.)
19:35: Gedeoni iskolatalálkozó 
(ism.)


