
2015. augusztus 17. Ára: 150 FtXXV. évfolyam 8. szám

Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Kettesfogathajtó országos 
bajnokság Izsákon

Izgalmas és látványos versenyek szemtanúi lehettek az Izsákon rendezett 
országos bajnokság nézői, hiszen nagy volt a tét, nem kevesebb, mint a vb. 

részvétel lehetősége, így a versenyzők alaposan kitettek magukért

Július 31. és augusztus 
2. között Izsák adott ott-
hont a Lovas Show Kft. 
szervezésben megrende-
zett 39. Országos Kettes-
fogathajtó Bajnokságnak, 

ahol Lázár Vilmos (Lázár 
Lovaspark SE) 15.-dik 
aranyérmét nyerte nagy 
fölénnyel. Második Hódi 
Károly (Fesztivál SE, Sze-
ged), harmadik Kákonyi 
Norbert (Faddi SE) lett. 
Lázár Vilmos, kilencsze-
res világbajnokunk, ki-
lencszeres Magyar Derby 
győztes mindhárom ver-
senyszámot megnyerte 
Izsákon.
Csapatbajnok Pest me-

gye I-es csapata lett: Lá-
zár Vilmos, ifj. Simon 
József, Szécsi Sándor.

A Kettesfogathajtó Or-
szágos Bajnokságot elő-
ször 1979-ben írta ki a 
Magyar Lovas Szövetség. 
Eddig tizenhét hajtó neve 
került fel a legértékesebb 

trófeára. Az első győztes 
Sztana István  (Lajos-
mizse) volt. Legtöbbször 
– összesen háromszor 
– Bozsik József  (Tápió-
szentmárton) volt bajnok 
(1980-82 között). Két-
szeres magyar bajnokok 
Lázár Zoltán hétszeres 
világbajnokunk, Nyúl 
Zoltán, Ling Attila, Fehér 
Mihály. A mostani izsá-
ki A-kategóriás verseny 
egyben utolsó (negyedik) 
válogató volt a fábiánse-
bestyéni kettesfogathajtó 
világbajnokságra. Tóth 

Tamás szövetségi kapi-
tány kihirdette a magyar 
válogatott keretet. A ren-
dező ország jogán nyolc 
versenyzőnk startol: Ifj. 
Dobrovitz József, Hódi 

Károly, Kákonyi Norbert, 
Lázár Vilmos, Lázár Zol-
tán, Osztertág Kristóf, 
Osztertág Márk, ifj. Si-
mon József. Közülük ne-
vezik a három fős magyar 
csapatot. Tartalék hajtó:  
Galambos Nándor, Sági 
József, Szilágyi Zsolt.
A magyar fogathajtók 

az eddigi világ- és Eu-
rópa-bajnokságokon – 
honi sportunkban párját 
ritkító módon – fiatal 
hajtóinkkal együtt 88 
érmet, köztük 39 aranyat 
nyertek.                          

Konténeriskola

Mint ismeretes, a régi 
helyén hamarosan új 
iskola épül. A régi épü-
let bontási munkálatai 
szeptember közepén 
megkezdődnek, az építés 
várhatóan két évig tart. 

Az építkezés ideje alatt a 
felső tagozatos osztályok 
a sportcsarnok hátsó 
udvarában felállítandó 
konténeriskolában ta-
nulnak majd. 
A konténerek meg-

érkeztek, a felállítás 
folyamatban van. Tan-
évkezdésre tizenkét 
tantermes komfortos 
ideiglenes iskola, benne 
ebédlővel várja majd a 
diákokat.

Lázár Vilmos valamennyi versenyszámot megnyerte, s tizenötödik aranyér-
mét vehette át Izsákon, a dobogó második fokán Hódi Károly, a harmadikon 

Kákonyi Norbert

A fogathajtó bajnokság látogatói kis kiállítás keretében megismerkedhettek 
az Izsáki Értéktárba felvett értékek közül a Garabonciás tejtermékekkel, a 

Gedeon Birtok boraival és az Izsáki Házitészta Kft. tésztáival is.

NEMZETI üNNEPüNK

Augusztus 20. államalapításunk 
ünnepe

Augusztus 20. az egyik 
legrégibb magyar ün-
nepnap. Szent István ki-
rály napja, a keresztény 
magyar államalapítás, a 
magyar állam ezeréves 
folytonosságának em-
léknapja. Uralkodása 
idején István király még 
augusztus 15-ét, Nagy-
boldogasszony napját 
avatta ünneppé, ekkor-
ra hívta össze Fehér-
várra a királyi tanácsot 
és tartott törvényna-
pot. Élete végén a be-
teg király ezen a napon 
ajánlotta fel az orszá-
got Szűz Máriának, és 
1038-ban ő maga is azon 
a napon halt meg. Az 
ünnep dátumát Szent 
László király tette át 
augusztus 20-ára, mert 
1083-ban VII. Gergely 
pápa hozzájárulásával 
ezen a napon emeltették 
oltárra István relikviáit 
a székesfehérvári bazi-
likában, ami a szentté 
avatásával volt egyenér-
tékű. A legenda szerint 
István ereklyéjét 1083-
as szentté emelésekor 
találták meg teljesen 
épen a koporsójában, és 

már az 1222-es 
Aranybulla is 
törvénybe ik-
tatta a tisztele-
tét. Valószínű-
leg a tatárjárás 
vagy a török 
idők alatt ve-
szett el, később 
(1590 körül) a 
raguzai (dub-
rovniki) domi-
nikánus kolos-
torban találtak 
rá, ahová talán 
még IV. Béla vi-
tette a tatárok 
elöli menekü-
lése során. (A 
Szent Jobbot - 
amelynek ezüst 
ereklyetartóját 
1862-ben készí-
tették - ma Bu-
dapesten, a Szent István 
Bazilikában őrzik.) 
1771-ben XIV. Benedek 

pápa csökkentette az 
egyházi ünnepek számát, 
és a Szent István-nap 
kimaradt az ünnepek 
sorából. Mária Terézia 
(1740-1780) ugyanakkor 
ismét elrendelte a Szent 
István-nap megtartását, 
sőt nemzeti ünnepként a 

naptárakba is felvétet-
te. 1771-ben ő hozatta 
Bécsbe, majd Budára 
István kézfejereklyéjét, 
a Szent Jobbot, amelyet 
onnantól kezdve kör-
menetben vittek végig 
a városon augusztus 
20-án. A rendszerváltás 
óta ismét megrendezik a 
Szent Jobb-körmenetet 
minden évben.
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Helvécia-Izsák Térsége 
Mezőgazdasági Szövetkezet 

tájékoztatója
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen” 

(gróf Széchenyi István)

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2015. 
augusztus 11-én rendkívüli 
testületi ülést tartott, ahol 
a tárgyalt napirendi pontok 
célja és indoka Mondok Jó-
zsef főállású polgármester 
összeférhetetlenségi ügyének 
feloldása volt. 
A 2014. évi önkormányzati 

választásokon ötödik alkalom-
mal megválasztásra került 
Mondok József polgármester 
vállalkozói tevékenysége min-
den választó előtt ismert volt, 
de a választással hatályba 
lépett a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 
( továbbiakban: Mötv.) 72.§ 
(2) bekezdése, ami jelenlegi 
szöveggel a következő: „Az 
1500 fő feletti lakosságszámú 
település főállású polgármes-
tere – a tudományos, oktatói, 
lektori, szerkesztői, művésze-
ti, jogi oltalom alá eső szellemi 
tevékenység és a nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszonyt 
kivételével – egyéb, munka-
végzésre irányuló jogviszonyt 
nem létesíthet, más kereső-
foglalkozást nem folytathat, 
nem lehet gazdasági társaság 
személyesen közreműködő 
tagja.” 
Az összeférhetetlenségi álla-

potot – ami egy dohánykonces-
sziós szerződés birtoklása – a 
Polgármester úr úgy kívánja 
megszüntetni, hogy a továb-

biakban tisztségét társadalmi 
megbízatásban látja el.
A Mötv. 64.§ (1) bekezdése 

szerint a polgármester tiszt-
ségét főállásban vagy társa-
dalmi megbízatásban látja el. 
A Mötv. 64.§ (2) bekezdésének 
hatályos szövege: „ Főállású a 
polgármester, ha főállású pol-
gármesterként választották 
meg. A polgármesteri tisztség 
betöltésének módját a kép-
viselő-testület a megbízatás 
időtartamán belül egy esetben 
a polgármester egyetértésé-
vel, a szervezeti és működési 
szabályzat egyidejű módosítá-
sával megváltoztathatja.”
A döntések meghozatalánál 

Mondok József jelezte sze-
mélyes érintettségét, így a 
szavazásokban sem vett részt. 
A Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi 
döntéseket hozta. 
IZSÁK VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK
12/2015. (VIII.11.) önkor-

mányzati rendelete
Az Önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Sza-

bályzatáról szóló
9/2014.(XII.4.) önkor-

mányzati rendelet módo-
sításáról.

Izsák Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatáro-
zott eredeti jogalkotói hatás-
körében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkör-
ében eljárva a következőket 
rendeli el.
1.§
Az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2014.(XII.4.) önkor-
mányzati rendelet 58.§ (1) 
bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
(1)  A polgármester tisztségét 

társadalmi megbízatásban 
látja el.
2.§
E rendelet 2015. augusztus 

11. napján 8.00 órakor lép 
hatályba.
I z s á k, 2015. augusztus 

11.
Dr. Bozóky Imre sk. 

alpolgármester
Bagócsi Károly sk. 
címzetes főjegyző

A rendelet megalkotása után 
a testület döntött a társadalmi 
megbízatású polgármester 
tiszteletdíjáról és költségtérí-
téséről. Ezen összegek a ko-
rábbi juttatások 50 százaléka, 
így a havi tiszteletdíj összege: 
224.350 Ft, míg a költségté-
rítése 33.626 Ft. A változás 
időpontja: 2015. augusztus 
11. napja. 

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Tisztelt Szövetkezeti 
Tagjaink!

Legutóbbi közgyűlésünkön 
tagságunk többsége úgy 
döntött, a korábban már 
ismertetett  okok miatt , 
hogy belép a 2015. március 
6-án alapított és 2015. áp-
rilis 29-én cégbíróságon is 
bejegyzett Helvécia-Izsák 
Mezőgazdasági Szövetke-
zetbe. 
Az idei szőlő betakarítás, 

továbbértékesítés már teljes 
egészében a Helvécia-Izsák 
Mezőgazdasági Szövetkeze-
ten keresztül történik. 
Tájékoztatjuk tagjainkat, 

hogy az átalakulás kapcsán 
szükséges néhány adminiszt-
ratív teendő,  - legfőképp 
adategyeztetés elvégzése 
-  amely alapján kezdemé-
nyezni tudjuk az új szövet-
kezet termelői csoportként 
történő elismertetését. Ezért 
kérünk minden tagunkat, 
hogy a kiküldött Törzslapot, 
Területi adatokra vonat-
kozó adatlapot pontosan 
kitöltve postafordultával 
küldjék vissza szövetkeze-
tünk megadott címére, vagy 
személyesen juttassák el a 
szövetkezeti irodára, (Izsák, 
Dózsa tér 3). 
Jelen levelünkkel meg-

küldjük az új szövetkezet 
cégbíróság által is jóváha-
gyott Alapszabályát, amely 
már tartalmazza az új szö-
vetkezeti törvény által elő-
írt kötelező módosításokat, 
illetve a termelői csopor-
tokra vonatkozó új törvényi 
szabályozásokat. 
Az új szövetkezetnek min-

den tagunkkal a betakarítás 
megkezdése előtt Termék-
értékesítési Szerződést kell 
kötni (a Termékértékesítési 
Szerződésnek szerves része 
szövetkezetünk Alapszabá-
lya). A Termékértékesítési 
Szerződést 2 példányban 
fogjuk postázni, amelynek 
egy példányát kérjük vissza-
küldeni, illetve személyesen 
a szövetkezet  irodájába 
eljuttatni. 
Tájékoztatjuk a tagjainkat, 

hogy a szőlő betakarítással 
kapcsolatos szokásos szü-
reti értekezletet 2015. 08. 
18.-án 17 órakor tartjuk a 
gazdaköri teremben, mely-
re mindenkit szeretettel 
várunk. 
Minden tagunk részére a 

Termékértékesítési Szer-
ződéssel egy időben írásban 
is tájékoztatást küldünk a 
2015.  évi szőlőbetakarítás 
részleteiről, úgy mint átvé-

teli helyek, időpontok, disz-
pécser elérhetősége, stb. 
Bármilyen kérdés esetén a 

megadott számokon várjuk 
érdeklődésüket. (Káplány 
Sándor, elnök, igazgató)

Alföldi szőlőtermelők tün-
tettek augusztus 12-én, 
Budapesten az olasz nagy-
követség előtt a Magyaror-
szágra áramló olasz borim-
port ellen. A demonstrációt 
a Szőlőtermelők Érdekvé-
delmi Szövetsége szervez-
te annak érdekében, hogy 
megállítsák az olcsó olasz 
borok behozatalát. Közöl-
ték, ez szerintük ellehetet-
leníti a legnagyobb magyar 
bortermelő vidék, a kunsági 
borvidék termelőit, mivel 
nem tudnak versenyezni az 
olcsó olasz import borral.
Budavári László a szőlő-

termelők képviseletében, 
mintegy kétszáz al földi 
szőlőtermelő előtt elmond-
ta, hogy 24 euró centért, 
mintegy 72 forintért nem 
lehet Magyarországra bort 
szállítani, csak úgy, ha azt 
hamisítják. Mivel valódi 
bort ilyen olcsón előállítani 
nem lehet, az eladási ár még 
a megtermelt szőlő önkölt-
ségi árát sem fedezi.
A tüntetők petíciót adtak 

át Olaszország magyaror-
szági nagykövetének, amit 
a követségen személyesen a 
nagykövet vett át a szőlőter-
melők négy megbízottjától. 
A petíció lényege, hogy az 
olasz kormány akadályoz-
za meg a borhamisítást az 
európai normáknak meg-
felelően.
A NÉBIH az első nem -

zetközi hírek megjelené-
sét követően megkezdte a 
borhamisítási botrányban 
érintett olasz cégektől szár-
mazó, hazánkba importált 
készleteket ellenőrzését és 
mintegy 50 ezer hl. bort 
zárolt. 
Továbbra is vásárolható a 

szövetkezeti irodán törzs-
kötöző, amit igény esetén, 
minden kedden és pénteken 
ügyeleti időben 8 és 10 óra 
között lehet átvenni.
Az újjáalakult szövetkezet 

tagjai továbbra is keres-
hetnek bennünket,  kér-
déseikkel ,  személyesen, 
telefonon, vagy interneten 
(aranysarfeher@sv-net .
hu),  vagy tájékozódhat-
nak weblapunkon a www.
aranysarfeher.hu oldalain 
az aktuális szövetkezeti 
eseményekről.  

Vezetőség

A parlagfű elleni védekezésről
Már március hónapban is köz-

zétettem egy felhívást, hogy 
a parlagfű elleni védekezés a 
földhasználók kötelezettsége. Ez 
belterületen azonos az ingatlan 
tulajdonosával (használójával, 
bérlőjével, jogcím nélküli hasz-
nálójával.) 
Megköszönöm azok munkáját, 

akik eleget tettek ebbéli kötele-
zettségüknek és hozzájárultak 
ahhoz, hogy a fertőzésre érzé-
keny embertársaink szenvedését 
az irtás időben történő elvégzésé-
vel enyhítették.
Ismét kérem segítségüket, hogy 

az augusztus hónapi vegetációs 
időszakban végezzék el a szüksé-
ges irtási (kaszálási) munkákat.
Tisztelettel felhívom a Lakosság 

figyelmét, hogy az élelmiszer-
láncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény 
17.§ (4) bekezdésében foglaltak 
alapján: „ A földhasználó köteles 

az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak 
végéig fenntartani.”
Az ingatlanok parlagfűvel való 

fertőzöttségét helyszíni ellen-
őrzés keretében hivatalból vagy 
bejelentés alapján, belterületen 
a jegyző, külterületen a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Kis-
kőrösi Járási Hivatal Földhivatali 
Osztálya végzi. A helyszíni ellen-
őrzésről a földhasználó előzetes 
értesítése mellőzhető. A helyszíni 
ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. 
Azok a földhasználók, akik nem 
végezték el a kötelező védekezést 
tizenötezer és ötmillió forint 
közötti növényvédelmi bírság 
kiszabására is számíthatnak. A 
bírság kiszabására a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
jogosult.

A parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kell elrendelni, ha 
a földhasználó a parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének 
nem tesz eleget. A lakosság a 
parlagfűvel fertőzött belterü-
leti ingatlannal kapcsolatban 
személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban Bak Nándor aljegyző 
úrnál  vagy a 76/568- 066 számú 
telefonon tehet bejelentést. 
A külterületi ingatlanokkal 

kapcsolatos bejelentéseiket a 
Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Kiskőrösi Járási Hivatal 
Földhivatal Osztályánál (6200. 
Kiskőrös Kossuth Lajos u.16.- 
illetékes ingatlanügyi hatóság) 
szíveskedjenek megtenni. 
Kérem a Tisztelt Földhasználó-

kat, hogy a parlagfű mentesítési 
kötelezettségüknek tegyenek 
eleget. Köszönöm segítségüket. 

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Gondjaim fölött
Most, hogy fürdőkádban ülök,
gondjaim fölé merülök
mint felszínen úszó, fénylő
kék buborék. Most megértő,
szelíd minden idegszálam:
fáradalmaktól elálltan
a tegnap súlyát sem érzem,
túljutottam az egészen.
Most nem is gondolok másra,
csak frissítő tisztaságra.
Átmelegít a rugalmas

vízdunna. Minden unalmas
ami történt velem, s lehullt
napok ködös vizébe fúlt.
Körülragyog a csempefal,
érzékem mást se lát, se hall,
csak a vizet csak a vizet,
mely gondjaimtól ellibeg
velem. Úszom mint a moszat,
elkerülve a partokat.
Oly jó ez az időtlenség,
ez a magányos emberség.
Csak Te lennél most itt velem:
két nagy hal egy kis tengeren.

Budai Kulcsár János
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...ha feltenném a kérdést, hogy ki mikép-

pen viszonyul az egy-egy emberéletnyi 
időhöz, - benne a sajátjához - különböző 
válaszokat kapnék. Legfőképp attól füg-
gően, hogy a megkérdezett éppen hol tart 

a maga optimálisan várható (hirtelen bekövetkező súlyos 
betegséget, balesetet nem kalkuláló) életidejében. Az egé-
szen fiatalok, főként a gyerekek és az ifjú korosztály tagjai, 
szinte végtelennek látják ezt az időt, hiszen mint tudjuk, 
„előttük az élet”. 
Gondolom, a kor előrehaladtával aztán mindenkiben múlik 

ez a „végtelenség-érzés”, s átveszi helyét a „rohanó idő” ér-
zete. S ahogyan múlnak az évek, évtizedek ez a tempó egyre 
gyorsabbá válik. Először a napok lesznek egyre rövidebbek, 
majd a hetek, a hónapok, s végül már az évek is csak egy-egy 
villanásnak tűnnek.
Gondolom, mindezek ellenére sokan élik, éljük úgy az 

életünket, hogy „van még időnk”. Majd holnap, majd a 
jövőhéten, majd jövőre elintézem, megmondom, megoldom 
– hajtogatjuk kitartóan, makacs hittel abban, hogy tényleg 
így lesz. S talán ettől rosszabb mondat nincs is az életünkben. 
Mert megcsaljuk vele önmagunkat. Úgy, hogy igazában nem 
is tudjuk. Mert magunk is elhisszük, hogy bár rohan az idő, 
azért még lesz módunk elintézni, megoldani, megmondani, 
mindazokat amiket magunk előtt görgetünk. Aztán meg-
döbbenünk, amikor kiderül, hogy mégsem volt. Amikor már 
késő, mert elmúlt nemcsak az idő, de a lehetőség is - vagy 
éppen mi magunk. Hányszor halljuk, sőt mondjuk, „ha tud-
tam volna!” Pedig ha őszinték akarunk lenni, „tudtuk”. De 
rendre úgy teszünk, mintha nem „tudnánk”.
Gondolom, sokan dolgoznak azon, hogy kis győzelmeket 

arassanak önmaguk felett. Például elhagyják a cigarettát, 
kevesebbet egyenek, ezáltal fogyjanak, s hasonlók. Amikor 
sikerrel járnak, nyilván örülnek. Fontosak ezek a kis győ-
zelmek is, ám az igazán fontos győzelem az lenne önmagunk 
felett, ha semmit sem halogatnánk. A gyorsan múló idő így 
talán kevesebb szomorúságot hozna, s több örömteli emlékkel 
gazdagodnánk mi magunk, szeretteink és a körülöttünk élők, 
melyek erőt és megnyugvást adnának akkor is, amikor már 
nincs módunk megtenni, megoldani, megmondani – hiszen 
nem halogattunk semmi fontosat, mert volt bölcsességünk 
akkor lépni, amikor még valóban volt időnk... 

Áramkimaradások
Közel egy hónapja szinte 

nincs olyan nap, hogy néhány 
áramszünet ne fordulna elő 
városunkban. Amellett, hogy 
rendkívül bosszantóak, ko-
moly károkat is okoztak már 
az áramkimaradások. Szá-
mítógépekben, riasztókban, 
nem beszélve a termelő üze-
meknek okozott problémák-
ról. Megkerestük az EDF-
DÉMÁSZ ügyfélszolgálatát, 
ahol érdeklődésükre közölték, 
hogy érdemi választ tizenöt 
napon belül adnak kérdése-
inkre. Ez az idő lapzártánkig 
még nem telt el. Szóban a 
szokásos, semmitmondó ál-
talánosságokat mondták el, 
hogy viharok, a nagy meleg, 
faágak, stb., stb. lehetnek a 
kimaradások okai. Arra a fel-
vetésünkre, hogy most sincs 
több vihar (sőt kevesebb), s 
melegebb sem, mint például 
tavaly ilyenkor, amikor ilyen 

tömeges kimaradások nem 
voltak, azt a választ kaptuk, 
hogy megvizsgálják a problé-
mát, s majd írásban megadják 
a választ.
Bagócsi Károly címzetes 

főjegyző úr is megkereste 
a szolgáltatót a lakossági 
panaszokat közvetítve. Neki 
a szolgáltató a következő-
ket válaszolta: „Az Ön által 
megjelölt időszakban Izsák 
települését ellátó villamos-
energia-hálózatainkon több 
rövid idejű áramkimaradást is 
rögzítettünk. Munkatársaink 
többszöri helyszíni bejárást is 
végeztek az érintett villamos 
hálózatot érintően, melynek 
következtében az eddig fel-
tárt hibákat 2015. 08. 06-án 
kijavították. A továbbra is 
fellépő zavartatások okának 
felderítése folyamatban van, 
a végleges javításig további 
szíves türelmét kérjük.” Nos, 

augusztus 13-án, amikor e 
sorokat írom, éppen kétszer 
ment el az áram. És ugyanígy 
történt ez a megelőző napok 
mindegyikén. Volt, amikor 
nemcsak kétszer, hanem 
többször volt áramkimaradás. 
Ennyit a jelzett kijavításról.
Javasoljuk Olvasónknak, 

hogy minél többen és mi-
nél többször reklamáljanak 
a 06-62-56-56-00, vagy a 
06-40-82-22-82-es telefon-
számon. Azt is  érdemes 
megfontolni, hogy akiknél 
károk keletkeztek a soro-
zatos kimaradások miatt, 
kártérítést követeljenek az 
áramszolgáltatótól. Mind-
ezeket érdemes minél több-
ször jelezni az ügyfélszolgá-
latnál, így esetleg bennük is 
tudatosul, hogy ez a helyzet 
tarthatatlan, s borsos áron 
nyújtott szolgáltatásuk szín-
vonala minősíthetetlen.

Kormányablak

Mint arról már többször is olvashattak lapunkban, október 1-től megkezdi működését az Izsáki Kormányablak. 
Beindulásával egyszerűbbé válik egy sor közigazgatási ügy intézése az izsákiak számára, hiszen nem kell majd 
Kecskemétre, vagy Kiskőrösre utazni például családtámogatási, földügyi, építésügyi kérdéseket intézni. Ezek 
kérelmei, ügyiratai helyben is leadhatók lesznek. De számos egyéb ügyben is lehet majd hozzájuk fordulni. Az 
irodahelyiség kialakítása a volt Inno-Kom épületben jelenleg zajlik. Október 1-től a Kormányablak részeként, 
az újonnan kialakított helyen működik majd az okmányiroda is.
Az Izsák Inno-Kom Kft. irodája augusztustól a piactérre nyíló, volt zöldségbolt helyén várja az ügyfeleket 

kábeltévé, valamint újság és tévéhirdetési ügyekben.
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Hűsítők kánikulai napokra

Továbbtanulók támogatása
Az Önkormányzat ebben 

az évben is támogatja az 
alacsony jövedelemmel ren-
delkező családok tehetséges 
gyermekeinek középiskolai és 
felsőfokú tanulmányait. 
Amennyiben kiírásra kerül 

a Bursa Hungarica pályázat, 
akkor a főiskolára, egyetemre 
felvételt nyert hallgatók ré-
szére ebből a forrásból kerül 
biztosításra a támogatás. A 
középiskola utolsó évfolya-
mára járó tanulók esetében 
is elsősorban e támogatási 
formából kívánunk segít-
séget nyújtani, mivel itt az 
önkormányzati forrás mellett 
állami rész is megjelenik.
Középiskolásoknál – akik 

nem tartoznak a fenti körbe- 
csak olyan tanulók nyújthat-
nak be támogatási kérelmet, 
akik legalább négyes átlag 

feletti tanulmányi eredményt 
értek el. A Képviselő-testület 
várhatóan októberi ülésén 
dönt a támogatások odaítélé-
séről. Mindazok, akik ilyen ta-
nulmányi támogatást igényel-
nek ezen irányú kérelmüket 
a Polgármesteri Hivatalban 
2015. szeptember 18. napjáig 
nyújthatják be. A támogatási 
kérelemhez csatolni kell a 
család jövedelemigazolását, 
iskolalátogatási igazolást és 
az előző félév tanulmányi 
eredményéről szóló igazolást 
(leckekönyv-másolat, vagy 
intézményi tanulmány ered-
ményigazolás). Kérem, hogy  
munkaidőben Tóth Otília 
munkatársamat keressék 
ügyintézés céljából. 

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző 

Bólé dinnyével

Hozzávalók: 7 dl félédes fe-
hérbor, kb. 3 deci szóda, 1 db 
sárgadinnye és kb. ugyanan-
nyi mennyiségű görögdinnye, 
2-3 db mentaág, 1 db citrom 
karikákra vágva, 2 evőkanál 
méz 
Elkészítés: A hozzávalókat 

előre behűtjük. A dinnyéket 
kimagozva összekockázzuk, 
tálba rakjuk és rácsorgatjuk a 
mézet, rárakjuk a karikázott 
citromot, a mentaleveleket 
és felöntjük a borral, szódá-
val, majd fél óráig a hűtőben 
érleljük.

Őszibarackos hűsítő

Hozzávalók: 10 nagy darab 
őszibarack, 1,5 liter tej, 1 tk 
fahéj, 1-2 db citrom kifacsart 
leve, 350 g kefir, 2-3 ek. porcu-
kor, 2 tasak vaníliás cukor 
Elkészítés: A barackokat a 

porcukorral, a vaníliás cukor-
ral, a fahéjjal, a citromlével és 
kevés tejjel összeturmixoljuk, 
majd hozzáadjuk a maradék 
tejet és lehűtjük. Hideg leves-

ként is fogyasztható, ekkor 
tegyünk bele gyümölcsdara-
bokat és felvert tejszínhabot

Gyömbéres hűsítő

Hozzávalók: 1 csésze cukor, 
1 csésze friss, hámozott gyöm-
bér, 1 csésze víz, 12 csésze 
hűtött szóda vagy ásványvíz, 
12 karika citrom 
Elkészítés: Tegyük a cukrot, 

a gyömbért és a vizet egy 
kis lábasba, közepes tűzön 
forraljuk fel. Állandó keverés 
mellett főzzük 10 percig, majd 
szűrjük át egy kancsóba és 
hűtsük le. Adjuk hozzá az 
ásványvizet, díszítsük citrom-
karikákkal. 

Málnás limonádé

Hozzávalók: 1 csésze friss 
citromlé, 1/2 csésze cukor, 1 
evőkanál friss vagy fagyasz-
tott málnapüré, jégkocka
Elkészítés: Keverjünk össze 

egy tálban 2 csésze vizet a 
citromlével, cukorral és a 
málnapürével, amíg a cukor 
föl nem olvad. Töltsünk meg 
4 poharat félig jéggel, és önt-
sük rá az italt, vagy hűtsük le 
kínálásig.

A Mózsik család
Egy borongós szeptember végi 

délután így szólt gyermekeihez 
Mózsik gazda: no eltemettük 
anyátokat. Nyugodjon békében.
Az asszonyt a tüdővész vitte el 

negyvenegy éves korában. Még 
élhetett volna hiszen nem volt 
öreg. Mózsik Józsefnek három 
fiú gyermeke maradt. Ferenc, a 
legidősebb, aki ekkor tizennégy 
esztendős volt, Gyula a középső 
fiú éppen most tíz éves, valamint 
Sándor, aki ekkor nyolc éves 
volt. 
Bizony meghalt az anya. Az 

anya halálával pedig a család 
összetartása alapjaiban megren-
dült. Olyan megrendítő esemény 
ez, mint amikor a vihar kidönti 
az erdő legnagyobb és legter-
mékenyebb fáját, amely minden 
tavasszal csak úgy roskadozik a 
rengeteg virággal ékes ágtól. De 
nincs többé. Meghalt a minden 
gyermek számára legkedvesebb 
lény, az anya, az édesanya. Ek-
kor megszűnik az a minden-
napos megszokott, de édes és 
felejthetetlen megszólítás, hogy 
édesanyám!
A gyerekek sírtak mind a hár-

man. Szívük legmélyéről tört fel 
a zokogás, és a fel-fel törő zoko-
gáshoz még hozzá is csuklották 
azt a felejthetetlen megszólítást, 
hogy anyám! Mózsik gazda a fejét 
vakargatta, de sírni nem tudott. 
Ő valahogy másként fogta fel, 
hogy elvesztette a feleségét, Csák 
Mariskát, akivel tizenöt évig élt 
házasságban. 
Múltak a hetek, a hónapok. Már 

a nyár közepén közvetlen aratás 
előtt járt az idő, amikor Mózsik 
gazda úgy estefelé, a megszo-
kottnál kissé hamarább ért haza 
a nádfödeles házába. Ahogy 
belépett a kapun, a házőrző ko-
mondor úgy örült a gazdájának, 
hogy majdnem ledöntötte a lábá-
ról. A gyerekek éppen eszegettek 
valamit. Nagyon szerették a 
slambucot, meg a lebbencslevest. 
De most csak kenyeret, meg egy 
kis kolbászt majszoltak, ami még 
megmaradt a tavalyi disznóvá-
gásból. De megették ők a hagy-
malevest és a paszulylevest is. A 
gyerekek szótlanul ettek. Mózsik 
gazda nagyon mogorvának lát-
szott. Csak jött-ment szótlanul és 
mindenféle holmit rakosgatott. 
Aztán hirtelen megállt a szoba 
közepén, zsíros kalapját a kana-
péra csapta, majd leült szemben 
a fiaival és így szólt: holnapután 
megnősülök! Kell az asszony a 
háznál és a gazdaságban. Sok 
a munka, sok a jószág. A fiúk 
csak hallgattak. Még az evést is 
abbahagyták. Csak a legnagyobb 
fiú Ferenc mondta halkan, hogy 
maga tudja édesapám!
Mózsik gazda felállt a kanpéról. 

Látszott rajta, hogy valami még 
kikívánkozik belőle, valamit még 
mondani akar, de sehogy sem tud 
hozzáfogni. Aztán mégis beszélni 
kezdett.
- Az asszony, akit feleségül 

veszek, azt mondta, hogy neki 
nem kellenek a gyerekek. Ezért 
odaadlak benneteket olyan csa-
ládoknak, ahol jobb dolgotok lesz 
mint nálam. Ferenc, téged Tordi 
nagyságos úréknak adlak. Ott 
majd embert faragnak belőled. 
Gyuszi fiam, téged meg elviszlek 

néhány faluval odább és juhász-
bojtár leszel. Sandri fiam, téged 
pedig Békés megyébe, Sarkad-
ra viszlek, Somodi méltóságos 
uramhoz. Már úgy is felnőttetek 
a dologra.
A fiúk némán és döbbenettel 

hallgatták az édesapjukat, de 
egyetlen szóval sem mertek el-
lenkezni. Úgy is történt, ahogy 
azt Mózsik gazda megmondotta. 
Néhány nap múltával megnő-
sült, bár még csak fél éve, hogy 
eltemette Csák Mariskát. Ilyen 
gonoszul bánt el gyermekeivel 
Mózsik József, s maga meg új éle-
tet kezdett Mucsai Siárával, aki 
ekkor töltötte be negyvenötödik 
életévét. Mucsai Sárának öt éve 
halt meg a férje. Így tehát két 
özvegy kötött ismét hazásságot. 
Mucsai Sára első férjét is a tüdő-
vész vitte el. Két gyermekét pedig 
a tífusz ölte meg.
Így szakadt szét a család, bár 

nem ilyen bitang sorsot érdemelt 
volna, hiszen Mózsik József nem 
volt kisemmizett zsellér, a maga 
ura és gazdája volt és tizenöt 
holdas gazdaságából egészen jól 
megélt a századforduló idején.
Ferenc, a legidősebb fiú azon-

ban lelke mélyén megtagadta 
apját. Megfogadta, hogy soha 
többé nem ismeri, nem is tud 
létezéséről.
Hogy mi történt húsz év múlva? 

Hát az történt, amit a sors tarto-
gatott számukra. Mózsik gazda 
már a hetvennegyedik életévét 
taposta és éppen az uraság bir-
káit legeltette. Nyár kezdete volt. 
A nap jó magasan járt már és a 
búzamezők úgy hullámzottak 
az enyhe széltől mit a gyönyörű 
lány haja. A magasban pacsirta 
énekelt és néhány gólya gázolt 
a mocsaras nádas szélén. Távo-
labb ökrös szekér cammogott 
valamelyik tanyára. Az égen csak 
imitt-amott lehetett látni néhány 
eltévedt bárányfelhőt.
A nyáj valamiért megbokroso-

dott és rárohant a lucernásra. 
Az öreg Mózsik hiába uszította 
a nyáj után Danit, a kuvaszt rá 
se hederítettek a birkák. A nap 
meg úgy tüzelt, mint kenyérsü-
téskor a kemence. Dél felé járt 
az idő. A nyáj nem akart lejönni 
a lucernásról. Az öreg átkozta az 
uraságot és átkozta azt a napot 
is, amikor feleségül vette Mucsai 
Sárát, aki elherdálta mindenét és 
majdnem földönfutóvá tette.
Az urasági pallér - más néven 

hajcsár - éppen errefelé hajtott 
kordéján és meglátta a nyájat a 
lucernásban. A pallér rákiáltott 
Szántó Pistára, a kocsisára, hogy 
azonnal álljon meg. A pallér 
leszállt a kordéról és odament 
az öreg Mózsikhoz, aki éppen a 
kutyájával ordítozott.
- Hé, te vén hülye, kiáltott rá az 

öreg Mózsikra -, ötvenet veretek 
rád, ha tüstént le nem hajtod a 
nyájat a lucernásról. Megértet-
ted!?
-Persze, hogy értem és meg-

értettem, de akármit csinálok 
is, a nyáj nem akar lejönni a 
lucernásról.
- Nem érdekel! - csattant fel a 

pallér. Hajtsd le azonnal vagy 
megkapod az ötvenet.
De bizony nem tudta volna elke-

rülni az öreg az ötvenet, vagy a 

százat, ha közbe nem jön valami, 
vagy inkább valaki. A pallér alig 
hogy kifejezésre juttatta hatal-
mát, egy lovas állt meg éppen 
a kordé mellett. Csikós volt. Az 
öltözete is elárulta ezt. A nagy 
csikóskalap, a bőujjú inge, gatyá-
ja, no meg a karikása, amit éppen 
akkor tekert le a válláról. Leszállt 
a lováról, s néhányszor megvere-
gette pejlova hátát, még valamit 
mondott is a lovának, mert a 
ló azonnal vágtatni kezdett a 
nyáj felé, amely a lucernásban 
garázdálkodott. A csikós közben 
nagyokat kurjantott és cserdített 
karikásával. A birkák erre a szo-
katlan hangra futni kezdtek. A 
kuvasz is tette a dolgát, s kezdte 
a legelő felé terelni a szétszéledt 
nyájat.
Szóval ez a fiatalember, ez a jól 

megtermett csikóslegény meg-
mentette az öreg Mózsikot az 
ötven bottól. A pallér ekkor már 
ott ült nagy hetykén a kordén, s 
éppen kocsisára rivallt rá:
’’Gyerünk Pista!”, s ezzel el 

is robogtak. A pallér ilyenkor 
szokta megtekinteni a vetést, 
hogy felmérje a várható termés 
mennyiségét és minőségét. Az 
öreg Mózsik megtörölte izzadt 
homlokát és oda szólt a csikós-
nak:
- No, fiam jöjjön már közelebb az 

Isten áldja meg kendet!
A csikós közelebb lépett az 

öreghez. Mózsik József így foly-
tatta: olyan ismerős nékem, ki 
fia kend?
-Hát, hogy ki fia vagyok? - szólt 

a csikós.
- Igen! - válaszolt az öreg.
- Hát az öreg Mózsik József 

legidősebb fia vagyok.
Az öreg néhány pillanatig szól-

ni sem tudott a csodálkozástól. 
Majd két fáradt karját kitárva, 
teljes felindultsággal odalépett 
a csikóshoz és magához ölelve 
zokogva mondta: fiam, fiam, 
édes fiam! A csikós is meg volt 
indulva a meghatottságtól. Az 
öregből feltört minden ami egy 
apának a lelkében felgyülemlett 
hosszú évek alatt és szinte kiáltva 
mondta: „gyere hozzám fiam és 
bocsásd meg nekem, hogy akkor 
olyan gonosz voltam hozzád és 
testvéreidhez!
- Nem megyek én apám! Ha 

akkor nem kellettem, most se 
kelljek.
De az öreg újból hevesen magá-

hoz szorította a fiát. S ekkor a fia 
is átölelte apját és mind a ketten 
úgy sírtak, zokogtak mintha gye-
rekek lennének. Dani, a kuvasz is 
odasompolygott, s farkát csóválva 
fejezte ki örömét, hogy apa és fia 
egymásra találtak az évek és az 
élet hosszú viharában.
Már közelgett az alkony. A nap 

vörösödni kezdett és az egész 
tájat, legelőt elöntötte parázsló 
fényével. A legelőn pedig a pipa-
csok és a szarkalábak bólogatni 
kezdtek a szellő vigasztaló fuval-
latától. Talán az Édenkert lehe-
tett ehhez hasonló közvetlenül a 
teremtés után. Úgy tűnt, hogy a 
tűzvörös izzás függönye mögül 
szelíden mosolyog a két földi szol-
gára, akik a sors megpróbáltatá-
sai ellenére egymásra találtak e 
kutya se becsülte életben.

Budai Kulcsár János
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IKEM hírek
- augusztusban a családi nap keretében Szentesi Zöldi László tart előadást a török konyha 

rejtelmeiről
- szeptember 19.(szombat), 16 óra: Dr. Szalai Attila tart előadást: „Lengyel-magyar két jó 

barát…” címmel. Helyszín: református gyülekezeti ház. 
A  belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hit és gyógyulás

Református múltunk 72.

Kétszáz év választ el minket az olvasottaktól, de 
mindaz ami rend, rendetlenség és feladat semmit 
sem változott. Változott a curator, azaz a gyülekezeti 
gondnok megválasztása, amely már jó ideje a gyüle-
kezetek közösségének a feladata és felelőssége. Nem 
változott a feladatok, az eszkimók és a szolgálatkész-
ség törékeny aránya. Változott az is, ami változatlan: 
a hitetlenek már nem férnének be az elöljáróság színe 
elé egyetlen terembe sem, de ugyanakkor továbbra 

„1818. március 1. Itt lévén az 
ideje a Tanácsi Examen tartásá-
nak, Gergely nap után következő 
vasárnapra rendeltetett. Mely 
terminusig Eklésia  Curatora 
tudtára fog adni, a Prédikátor 
pedig meg fogja kérni Nagy Tiszt. 
Császári Pál urat, hogy megjelen-
ni méltóztasson. A halottaktol 
járó fizetés a Rectornak 10., a 
Harangozonak 5 garasra határoz-
tatott. A bába fizetése is egy-egy 
szülő asszonytol 10 garasnyira 
állíttatott be.
1818. április 3. Megjelenvén  

Nagy Tiszt. Tot István és Császá-
ri Losi Pál urak a Rendes Canoni-
ca Visitatiora, gyülést tartottak, 
melyben jelen voltak az Elöljárók 
közül: Damásdi János Curator, 
Horvát Péter, Czirkos János és 
Cséplő János.
1. Fel olvastatott az Elöljárók 

igazgatásának az a módja a mely 
már máskor is fel olvastatott.
2. A Tavai (sic!-N.Á.) Canonica 

Visitationak actai felolvastat-
tak és megkérdeztetett, hogy 

tellyesittettek-é azok a mellyek 
iniungáltattak. És mivel a ha-
rangozó meg intését feddését 
az Elöljáróság mind eddig el 
halasztotta, attól való félelemből, 
hogy majd valedicalni talál, és az 
óra igazitáshoz, jártatáshoz oly 
alkalmast nem fog találni, tehát 
a Nagy Tiszt Canonica Visitatio, 
maga eleibe idézte, és a Parochia 
körül valo foglalatosságokra szo-
rossan kötelezte. Szalai Mihályt 
úgy mint a ki, vallástalanságáról 
megjegyeztetett, de még eddig 
meg nem intetett, azon okból, 
hogy soha nem találták, maga ele-
ibe kívánta állítani, de valamint 
máskor ugy most sem találtatott. 
Azér meghagyatott az Elöljáró-
ságnak, hogy az ő megintetését 
szoros kötelességének tartsa.
3. Ditséretes magaviseletéről és 

bőv alamisnáiról esméretes Cura-
tor Damásdi János, a Nagy Tiszt. 
Visitatio által, ujra Curatornak 
tétetett.
4. Végre a Charitativumok által 

adattak.

1818. április 5. Tellyes Gyü-
lésben. A tegnap előtti Visitati-
onak actai közöltettek. Ennek 
következésiben Szalai Mihályt 
kivánta maga elébe állítani az 
Elöljáróság; de hasonloan most is 
mint máskor, sem házánál, sem a 
városban nem találtatott.
Meg marasztatván hivatalában 

Érdemes Curator Damásdi János 
a Can. Visitatio által. Egyház-
finak az ő Kegyelme kívánsága 
szerént választattak Czirkos 
Sándor és Csizmadia Péter, oly 
feltétellel, hogy ha valamellyik 
most kivánná magát felmenteni 
az Egyházfiságtól, tehát jövendő-
ben kövesse a másikat. Elsőben 
Czirkos Sándor hivattatván bé, 
egyszeriben ajánlotta magát, 
azért is a gyűlés előtt fel esket-
tetett. Csizmadia Péterre nem 
lévén szükség, tudtára adatott, 
hogy jövendőre számot tart reá 
az Eklésia.” 
(P.IV.: 65-66.ol.)

közli: Nagy Árpád
is láthatatlanok és megfoghatatlanok. 
Ami pedig sohasem fog változni: az elvégzettekről, 

hozzáállásunkról és egész életünkről tartozunk szá-
mot adni a Nagy Látogatónak, Aki elől nem lehet 
elbújni. Ha Ő jön és szólít minket, a föld porából, az 
óceán mélyéről is elő kell állnunk mindnyájunknak! 
Jó lenne addig rendbe tenni Vele közös ügyeinket, a 
„létvégi hajrában”, múlandó létünket.                 

 -na-

Gyülekezeti hírek
      
- augusztus 29., 18.00: bűnbánati-előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban
- augusztus 30., 10.00: újkenyérért való hálaadó istentisztelet, úrvacsora
- augusztus 30., 14.30: istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában
- szeptember 6., 10.00: úrvacsorás istentisztelet
- szeptember 6., 17.00: tanévnyitó istentisztelet
- a hálaadó istentiszteleteket megelőző szombatokon, 18 órától bűnbánati-előkészítő isten-

tiszteleteket tartunk a gyülekezeti házban.

Nyilván sok olvasónk hallott 
már racionálisan nem magya-
rázható gyógyulásokról. Olyan 
betegek felépüléséről, akikről 
az orvosok már lemondtak, vagy 
csak igen csekély esélyt láttak 
a gyógyulásukra. A hitben élők 
isteni közbenjárásnak köszön-
hető csodás gyógyulásoknak 
tartják ezeket az eseteket.
Egyik olvasónk, Aczél Ilona 

egy hosszú levélben írta le a 
maga esetét azzal a szándékkal, 
hogy másokkal is megossza örö-
mét és biztatást adjon a gyógyu-
lásra váróknak, hogy Istenhez 
fordulva van remény.
Huszonkét éve, 1993-ban, 

rosszindulatú daganattal mű-
tötték, utókezelésként nagy 
dózisú sugárkezelést kapott, 
mely gyakorlatilag szétroncsol-

ta (ahogy nevezik szétégette) a 
beleit. Két év múltával az alap-
betegségéből kigyógyult ugyan, 
de a sugárkezelés okozta ártal-
makba majdnem belehalt.
Idézet olvasónk leveléből: „A 

kórházból való hazajövetelem 
után sokat imádkoztam, meg 
a lelki testvéreim is imádkoz-
tak értem és olvastam hittel a 
Bibliát. Ezt követően két héttel 
már el tudtam ballagni a temp-
lomba, sőt már főzni is tudtam. 
A templomban találtam egy kis 
füzetecskét, melynek az a volt 
a címe, hogy „Én tőlem lett e 
dolog” - ezt Isten mondja. És 
minden szava hozzám szólt. Azt 
mondta Isten általa, hogy azért 
vette el tőlem az emberi segítsé-
get, hogy Rá bízzam magamat 
teljesen. Ezután még többet 

imádkoztam magamért és az 
orvosaimért is. Mikor újra visz-
szakerültem a kórházba, mert 
nem használt a sok injekció és 
vér, amit kaptam, már tudták 
az orvosok, hogy mit kell velem 
csinálni. Egyszerű vérszaporítót 
kaptam és kamillával mosták a 
beleimet. Utána 2-3 hónapra 
meggyógyultam. Azóta is jól 
vagyok. Meggyógyított a Meny-
nyei Atyánk. A sugár égetésből 
való gyógyulás egyértelműen 
bizonyította számomra, hogy 
Isten volt a gyógyítóm.”
Olvasónk még másik két eset-

ről is beszámol, ahol szintén 
már csak az ima segíthetett és 
mint írja, segített is. Egy kis-
lány szeme világát kapta visz-
sza, míg egy másik torokrákból 
gyógyult ki.

Évforduló

KAtOlIKus EgyházKözségI hírEK

Megkezdte szolgálatát az 
új plébános

Az új plébános augusztus 2-án fél 8-kor mutatta be első izsá-
ki szentmiséjét, mellette dr. Czár János eddigi megbízott 

plébános és Földvári József diakónus

Talapka István

Július 31–én, pénteken az 
esti szentmisében emléke-
zett Földvári József diakónus 
és kántor felesége Földvári 
Józsefné Tünde, izsáki szol-
gálatuk kezdetének 27. évfor-
dulójára. Az emlékező, hála-
adó szentmisét Podmaniczki 
Imre plébános mutatta be. 
Koncelebrált Földvári József 

Dr. Bábel Balázs kalocsai 
érsek, 2015. augusztus 1-
jei hatállyal Talapka István 
apát-kanonok érseki tanácsost 
nevezte ki az izsáki plébánia 
élére. Ezzel, közel egy éves plé-
bános nélküli időszak zárult le 
az egyházközségben.
Talapka István augusztus 2-

án, vasárnap fél 8-kor mutatta 
be első izsáki szentmiséjét. 
Bemutatkozásként elmondta, 
hogy 40 éve szolgál papként. 

Izsákra Kiskunfélegyházáról 
érkezett. Mint fogalmazott, 
nem a saját kérésére jött, 
hanem az érsek úr kérésének 
tett eleget. Sok negatívumot 
hallott az izsáki viszonyokról 
ennek ellenére nem mondott 
nemet a főpásztori kérésre. 
Hangsúlyozta, minden ellen-
kező híresztelés ellenére nem 
vette el senkinek a helyét. Arra 
kérte a híveket, hogy fegyel-
mezetten, a tények alapján és 
ne pletykákból formáljanak 
véleményt. Próbáljuk egymást 
tisztelve, szeretve élni a keresz-
tényi életünket – hangsúlyoz-
ta. Majd a plébániaépülettel 

kapcsolatban megfogalmazta, 
hogy azt hamarosan lebont-
ják, s újat emelnek helyére. A 
mostani épület annyira gom-
bás, hogy azzal nem lehet mit 
kezdeni. Abban élni rendkívül 
egészségtelen lenne. Ezért 
döntöttek az elbontás mellett. 
Kérte, hogy az ezzel kapcsola-
tos ellenkezéseket is gondolják 
át az elégedetlenkedők, hiszen 
sajnos nincs más megoldás, 
csak az elbontás. Jelenlegi 
lakásáról elmondta, hogy azt 
nem ő, nem az érsekség, ha-
nem magánember vásárolta 
meg, s ő bérlőként lakik ott az 
új plébánia felépítéséig.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-

nak, akik KÁLLAY GÁBOR temetésén részt 
vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkban együtt éreztek. 
A gyászoló család

és testvére István, aki Vácott 
diakónus.

MEGEMLÉKEZÉS
 „Állunk némán a sírod felett 
Őrizzük fájón emlékedet” 

HORVÁTH JENŐ 
halálának 3. évfordulójára.

     Szerető családja
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Tisztelt 
Izsákiak!

Szeptember 17-én 
17 órakor

képviselői fogadóórát 
tartok

a Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt 
szeretettel várok!

Tetézi Attila

Izsák ,  Dózsa téren 50m 2-
es üzlethelyiség kiadó. Kettő 
bejárattal, kettő mellékhelyiséggel, 
szükség esetén leválasztható kettő 
kisebb üzletre vagy irodára. tel.: 
06/20-453-6344
Izsák, Attila u. 19. szám alatti 

családi ház eladó! tel.: 70/331-
2003

 Temetkezés
Jóindulat Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,

az izsáki alsó és felső katolikus 
temetők üzemeltetője

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

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

ÜGYELETEK
A HÁZIORVOSOK ÜGYELETI ELÉRHETŐSÉGE

Hétfő: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Kedd: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes
Szerda: 12-16 óráig Dr. Bíró Sándor

Csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Péntek: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor

Tel.: 06-20-962-4594

A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől – csütörtökig: 16 órától

Pénteken: 13 órától
Szombat-vasárnap: 0-24 óráig

Az ügyeleti irányítás KUNSZENTMIKLÓSRÓL történik. 
Telefon: 76/351-222

A KISKŐRÖS, Kossuth Lajos u. 6. szám alatti ügyeletről is 
kérhető ellátás. Telefon: 78/311-260

AZ ÜGYELETES SZEMÉLYGÉPKOCSI TELEFONSZÁMA: 
06-30-507 5319

Az ügyelet Szabadszálláson az eddigi helyen, asszisztens nél-
kül működik, hívás esetén várni kell az orvosra.

Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911

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

Polgárőrség: 06-30-621-6071

Szeptember 2. szerda

19:00: Kölyök TV. (ism.)

20:05: Trianon vasárnap

Szeptember 3. csütörtök

19:00: Kölyök TV

20:05: Mátyási 250. - Előadás 

Mátyási József költői munkás-

ságáról VII.

Szeptember 9. szerda

19:00: Kölyök TV. (ism.)

20.05: Mátyási 250. - Előadás 

Mátyási József költői munkás-

ságáról VII.

Szeptember 10. csütörtöki

19:00: Kölyök TV.

20:05: Augusztus 20-ai városi 

ünnepség

Szeptember 16. szerda

19:00: Kölyök TV. (ism.)

20:05: Trianon vasárnap 

(ism.)

Szeptember 17. csütörtök

19:00: Kölyök TV. 

20:05: Augusztus 20-ai városi 

ünnepség (ism.)

Kiadó 
üzlethelyiség!

Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben (volt virágbolt). 
40 négyzetméter + raktár + mosdó 

+ udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik 


