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Boldog Húsvéti 

Ünnepeket

kívánunk

Olvasóinknak!

A legifjabb utánpótlás

 Csernák Gábor tizedik
versenyidényére készül

Apa és fia a bakon, indulásra készen

Gábor unokája Rita, szintén 
nagy kedvelõje a lovaknak

Jázmin világa

A Kolon-tavi nyári ludakról

Április 11-én Kecskeméten, 
a Helyőrségi Klub Székházában 
a fenti címmel nyílt meg Márki 
Nóra Jázmin kiállítása.

Jázmin nem ismeretlen a 
kecskeméti közönség előtt. 
Bemutatkozott az evangélikus 
gyülekezet közösségi házában 
és - bármily meglepő legyen is 
a helyszín -  könyvelőirodai ka-
mara-kiállítás keretében; részt 
vett az Izsákon élő alkotók kö-
zös kiállításán, melynek szintén 
a közismert Tiszti Klub adott 
otthont. Most önálló kiállítással 
jelentkezett.

A megnyitón szép számú 
érdeklődő gyűlt össze. Csörsz 
Tünde intézményvezető kö-
szöntő szavai után Régi Magyar 

Áldás-t hallottunk Mecsei Júlia 
tolmácsolásában. A kiállítást 
hivatalosan megnyitó Sitkei 
András művésztanár igazán 
magával ragadó előadást tartott 
a tematikusan csoportosított 
alkotásokról. A bemutatott 
művek nagy része festmény, 
melyek technikai és témavá-
lasztási sokszínűsége lenyű-
göző, de láthatunk tűzzománc 
alkotást és ötvös munkát is. A 
fehér asztalon a friss pogácsa 
mellé izsáki bort, pezsgőt, és 

murcit kóstolhattak a részt-
vevők. A kiállítás április 22-ig 
tekinthető meg.

Az eseményen, alkalomhoz 
illő rövid műsorral részt vett az 
izsáki Városi Vegyeskar is. Kö-
szönjük Márki Nóra Jázminnak 
a meghívást, mellyel ismételten 
bemutatkozási lehetőséget biz-
tosított a kórusunknak, és kö-
szönjük a nekünk készített ked-
ves meglepetést. Munkájához 
további sikereket kívánunk. 

Juhász Edit

A Kolon-tó nádasának nyílt 
vízfoltokkal tarkított északi 
részén mintegy 100 pár nyári 
lúd fészkel. A nyári lúd (Anser 
anser) védett madár, eszmei 
értéke 50.000 Ft.

A telet madaraink enyhe idő 
esetén hazai vizeken - szikes 
tavakon, folyókon - töltik, ke-
mény fagyok elől Dél-Európába 
húzódnak. Korán érkeznek köl-
tőterületükre és hamar - már a 
jég elolvadásakor - párba állnak. 
A fészket mindkét szülő építi 
nádból, gyékényből, belsejét 
pihetollakkal bélelik. Március 

közepére már teljes az 5-6 to-
jásból álló fészekalj. A kislibák 
kb. 4 hét múlva kelnek ki, tolluk 
megszáradása után el is hagyják 
a fészket. Ezután még két hó-
napig a szüleik vezetgetik őket: 
gyakran több család úszik, vagy 
„legelészik” együtt a tó melletti 
gyepeken. Kizárólag növényi 
táplálékon élnek.  

A Kolon-tavi nyári lúd csalá-
dok a pelyhes - még csak járni 
tudó - fiókáikkal április eleje-
közepe táján megjelennek a 
tó menti földutakon. Ilyenkor 
indulnak el a Felső-Kiskunsági 

szikes tavak körül elterülő érté-
kes legelőkre. Gyalogútjuk során 
számos veszély leselkedik rájuk.  
Amikor egy autó, vagy kutya 
megzavarja  a családot, akkor a 
lúdszülők felrepülnek, a repü-
lésre még nem képes kis fiókák 
pedig ott maradnak az úton. A 
szülők visszatértéig a kislibák 
könnyen áldozatul eshetnek 
kóbor kutyáknak, rókáknak, sőt 
macskáknak is. Sajnos gyakran 
előfordul a kislibák illegális 
begyűjtése is. 

Odafigyeléssel elkerülhető a 
családok felriasztása: ha lassan, 
messziről követjük a libákat, ak-
kor azok hamar letérnek az útról 
és tovább haladnak a céljuk felé. 
Ha azonban már felriasztottuk 
a szülő madarakat, a legjobb a 
területet minél hamarabb el-
hagyni, hogy a lúdszülők vissza 
tudjanak térni!

Amennyiben elkerülhetetlen a 
kislibák begyűjtése - pl. kutya-
támadás miatt -, kérjük, hívják 
a következő telefonszámok 
egyikét:

Biró Csaba (Kiskunsági Nem-
zeti Park): 06-30/488-45-40

Németh Ákos (Kiskunsági 
Madárvédelmi Egyesület) : 06-
20/429-51-02

Együttműködésüket köszön-
jük!

Németh Ákos,
Madarász Boglárka

Kolon-tavi MadárvártaGyalogosan vonuló nyári ludak a Kolon-tó melletti úton

 Már-már régi motorosnak 
számít a hazai 2-es fogathajtók 
mezőnyében Csernák Gábor, 
az Izsák Sárfehér SE hajtója, 
aki az idén mini jubileumi sze-
zonjára, a tizedikre készül. Ha 
nem is aludtuk át a telet, de 
igazán sokat nem dolgoztunk 
a lovakkal – mondta találkozá-
sunkkor Gábor – ránk is és a 
lovakra is ráfért a pihenés...

– Mik a tervek?
– Ha minden úgy alakul, 

akkor ott leszünk a fábiá-
ni szezonnyitón. De ezúttal 
csak mint nézők. Aztán majd 
kiderül milyen versenyeken 
indulunk, ha indulunk és meg-
látjuk milyen szezont tudunk 
zárni az idén...

– Mi ennek a hezitálásnak az 
oka?

– Nagyon egyszerű, a pénz. 
Meg mi nem azért csináltuk 
és csináljuk ezt a versenyzést, 
hogy mindenáron nyerjünk, 
hanem mert szeretünk verse-
nyezni. Először úgy volt, hogy 
a fiamnak építem a fogatot, de 
ő a kamionozás mellett nem 
nagyon tud időt szakítani a 
sportra. Legalábbis egyelőre. 
Később majd meglátjuk.

– A lovak megvannak?
– Meg, mind a négy. Két li-

picai és két félvér ügető. Hoz-
zánk nőttek. El tudtam volna 
adni őket, de végül maradtak. 
Így döntöttem, egyelőre elv-
agyunk itt a tanyán. Unokám a 
kis Rita nagyon szereti a lova-
kat. Vele szoktam kocsikázni, 
edzésnek is felér egy-egy ilyen 
közös kirándulás.

– Marad minden a régiben?
– Ha arra gondolsz, hogy 

lesz-e új ló a fogatomban, 
akkor a válaszom az, hogy 
nem lesz. Maradok a jól be-
vált ügető félvéreknél, melyek 
Herczogh Emiltől kerültek 
hozzám és mint említettem, 
összenőttünk velük. Ha arra 
gondolsz, hogy segédhajtóm 
változik-e, akkor erre is az a 
válaszom, hogy nem, a fiam-
mal mi vagyunk a „csapat”. Ha 
arra gondolsz, hogy lesznek-e 
új támogatóim, akkor az a vá-
laszom, hogy örülök, ha a régi-
ek - Mondok József és Molnár 
László - kitartanak mellettem, 
mellettünk. Ha arra gondolsz, 
hogy új edzővel készülök-e a 
2011-es szezonra, akkor erre 
is az a válaszom, hogy nem. 
Változatlanul Muity Ferenc a 
trénerem, aki néha rám nyitja 
az ajtót, bár neki is megvan 
a maga gondja-baja. Úgy va-
gyunk ezzel, hogy „jóban-
rosszban” kitartunk egymás 
mellett...

– Te vagy az izsáki három 
„muskétás” egyike...

– Valóban, hiszen itt van 
a mi egyesületünkben Bajáki 
Ferenc, aki az elmúlt évben 
az 1-es VB-n a legeredmé-
nyesebb magyar hajtó volt, 
és itt van Páli Szabolcs, aki 
évek óta a második vonalban 
az élen szerepel fogatával, s 
vagyunk mi - akik az „A”-ban 
próbálkozunk, próbálkoztunk 
immár 10 éve...

Baranyai Antal

A megnyitó ünnepségen az Izsáki Városi Vegyeskar 
közremûködött

Az alkotó édesanyjával és 
kislányával
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Területalapú támogatás igénylése

TornaÖnkormányzati hírek
A Képviselő-testület legutóbbi 

ülését 2011. március 29.-én tar-
totta, melyen rendeletet alkotott 
Izsák Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról, melyet terjedelme miatt 
a város honlapján teszünk közzé. 
Új rendeletet alkottunk a szo-
ciális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról, ahol érdemes nagy 
figyelmet fordítani a jövedelem-
igazolásokkal, az ellenőrzéssel, 
a közfoglalkoztatással és a bér-
pótló juttatásokkal kapcsolatos 
szabályok változására, illetve 
megjelenésére. Ez év elsejétől 
rendeletalkotási kötelezettsége 
van az önkormányzatnak az egyes 
anyakönyvi eljárások díjáról. E 
két rendeletet lapunkban közzé 
tesszük.

A Képviselő-testület a lejárt 
határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést 
elfogadta és a tett intézkedéseket 
jóváhagyta.

Képviselő-testület támogatta 
hogy, az izsáki állandó lakcímmel 
rendelkező 13. életévüket betöltő 
leánygyermekek részére a humán 
papilloma vírus elleni védőoltás 
költségeihez az önkormányzat 
27.000.-Ft/fő összeggel hozzá-
járuljon, ha a szülő ugyanekkora 
összeg befizetését vállalja és 
teljesíti. A szervezési munkák 
megtörténtek, az érintett körbe 
tartozók a Polgármester Úrtól 
levelet kaptak. A teljesítési határ-
idő 2010. május 10. napja.

A Képviselő-testület pályázatot 
nyújtott be az Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések-
hez kapcsolódó központosított 
előirányzatból származó támo-
gatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) 
BM rendelet 5.§ (1) bekezdésében 
meghatározott célra, a saját tulaj-
donát képező és fenntartásában 
működő városi sporttelep felújí-
tására, akadálymentesítésére és 
kapcsolódó eszközbeszerzésére. 
A pályázati cél megvalósításának 
költsége: 23.187.814.- Ft - ebből: 
pályázott támogatás 18.550.251.-
Ft, biztosított önkormányzati 
önerő: 4.637.563.-Ft. Az Önkor-
mányzat a saját erőt a 2011. évi 
költségvetéséből biztosítja.

Izsák Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete elrendelte a 
KEOP-6.2.0/B/09-11 kódszámú 
„Fenntarthatóbb életmódot és 
fogyasztási lehetőségeket nép-
szerűsítő, terjedésüket elősegítő 
mintaprojekt” konstrukcióra 
„Középületek komplex környe-
zetbarát átalakítása” címmel 
benyújtható projekt előkészítő 
munkáinak elvégzését. E mun-
kák előkészítésére a testület 1,6 
millió forint + ÁFA előirányzatot 
biztosított 2011. évi költségveté-
sének terhére. Az érintett épület 
a művelődési ház.

A Képviselő-testület pályá-
zatot nyújt be a KEOP-6.2.0/
A/09-11 kódszámú „Fenntart-
hatóbb életmódot és fogyasztási 
lehetőségeket népszerűsítő, 

terjedésüket elősegítő min-
taprojekt” konstrukcióra „Házi 
és közösségi komposztálást 
népszerűsítő mintaprojekt” cím-
mel. A projekt teljes költsége: 
10.500.000.-Ft, melyből önerő 
500.000.-Ft, pályázati támoga-
tás 10.000.000.-Ft.

A pályázattal kapcsolatos kom-
munikációs tevékenységet az ITV 
és az Izsáki Hírek is segíti, így ez 
költségeiben megtérül. 

A Képviselő-testület elrendelte 
a DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú 
„Kerékpárforgalmi hálózat fej-
lesztése” pályázati konstrukció 
előkészítését Izsák felekezeti 
temetők és Izsák - Kisizsák hár-
mas-határ közötti önkormány-
zati tulajdonú nyomvonalon. 
Az előkészítés költségeire 2011. 
évi költségvetésének terhére 1,5 
millió forint + ÁFA előirányzatot 
biztosított.

A Képviselő-testület hatósági 
igazgatási (végrehajtási) társulás 
létrehozását kezdeményezi az 
IZSÁK-KOM Kft-ben tulajdonosi 
résszel rendelkező települési 
Önkormányzatokkal. Megbízta 
a Polgármestert, hogy a társulás 
létrehozásával, a társulási meg-
állapodás-tervezet elkészítésé-
vel kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg.

A Képviselő-testület a Kiskő-
rösi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának 
módosítását az előterjesztésnek 
megfelelően jóváhagyta.

A testület az Izsáki Hírek fe-
lelős kiadójának Bagócsi Károly 
címzetes főjegyzőt megválasz-
totta és a szerkesztő bizottság 
tagja lett Dr. Hauzmann János 
ny. címzetes főjegyző.

A Képviselő-testület Tóth 
Ottília lemondását az Izsákért 
Közalapítvány kuratóriumi tit-
kári beosztásáról elfogadta és 
az eddig végzett munkájáért 
elismerését és köszönetét fejezte 
ki. Utódjának Bognár Erika Izsák, 
Petőfi u. 9. szám alatti lakost 
választotta meg.

Lemondott az Izsák Inno-Kom 
Nonprofit Kft. Felügyelő bizott-
sági tagságáról Józsa Lászlóné. 
A testület lemondását elfogadta, 
a gazdasági társaságért végzett 
munkájáért kifejezte köszönetét 
és elismerését. A Felügyelő bi-
zottság tagjának Mezeiné Farkas 
Rita Izsák, Béke u. 7/a. szám 
alatti lakost megválasztotta.

A testület tudomásul vette 
Vandlikné Ficsor Renáta védőnő 
bejelentését, mely szerint az 
önkormányzattal kötött meg-
bízási szerződését 2010. április 
30-i hatállyal felmondja, mivel 
Jakabszállás községbe nyert védő-
női kinevezést. A védőnői állás-
helyre pályázat került kiírásra. A 
pályázat eredményes elbírálásáig 
a feladatokat Illésné Király Mária 
védőnő látja el.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

A 2010/2011-es tanévben is 
nagy lelkesedéssel készültek 
tornászaink. A felkészülés ered-
ményességét kisebb nagyobb 
kilengések jellemezték, de sze-
rencsére a fontos versenyeken 
jól teljesítettek a gyerekek. 
Sajnos jóval kevesebb versenyen 
tudtunk részt venni, mert a szű-
kös anyagi helyzetre hivatkozva 
a tornasport nem kapta meg 
a számára eddig rendszeresen 
nyújtott támogatást, pedig a 
meghívásos kupákon való rész-
vétel nagyon fontos, hiszen az 
ott elért eredmények, sikerek, a 
kudarcok ösztönzik a gyerekeket 
a továbbjutásos versenyekre 
való eredményesebb felkészü-
lésben. 

Versenyeink, eredmények:
- Öcsi-Bácsi Kupa, Kalocsa 

(megyei verseny): csapatban 
- alsósok 3. hely. A felsősök két 
csapatban versenyeztek, a 2. és 
a 3. helyet szerezték meg, egyé-
niben Szabó Gergő 2. lett.

- XII. Szársomlyó Kupa orszá-
gos meghívásos tornaverseny, 
Villány: csak a felsőseink verse-
nyeztek, 3. helyezést értek el.

- Alapfokú Diákversenyek 
megyei döntő: - alsósok 2. hely, 
egyéniben Lakos Lajos 2. lett. A 
felsősök megnyerték a döntőt, 
egyéniben Hajma Tamás 1. Bíró 
János 2. és Szabó Gergő 3. lett.

- Diákolimpia: 
- megyei döntő: alsó 3. , felső 

2. hely, egyéniben Hajma Tamás 
3. lett. Ezzel az eredménnyel 
mindkét csapat bejutott az or-
szágos elődöntőbe!

- országos elődöntő: alsó 5. 
, felső 3. helyezés, egyéniben 
Hajma Tamás 2. lett. A felső-

Kérem a gazdálkodókat, hogy a területalapú támogatás folyama-
tos benyújtása érdekében személyesen, vagy telefonon kérjenek 
időpontot a kérelem elkészítésére. 

 A 2011. évi területalapú támogatás szankció nélküli  beadásá-
nak határideje: 2011. május. 16.

 Mikus Anikó
falugazdász
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sök továbbjutottak az országos 
döntőbe!

- országos döntő: a területi 
versenyekről bejutott csapatok 
között 6. helyezést ért le az 
izsáki csapat!

Csapattagok:
- alsó - Bárdi Áron, Deák 

Trisztán, Hajma András,  Lakos 
Lajos, Mislei Martin, Mózes 
László (néhány versenyen - Far-
kas Balázs és Vida Jonatán)

- felső - Bíró János, Dunai Ru-
dolf, Hajma Tamás, Józsa László, 
Kovács Milán, Langó Zoltán, 
Szabó Gergő (néhány versenyen 
- Bárdi Márk, Oláh Nándor, Var-
ga István és Vida Izsák)

2011. április 2-án sikerült 
megrendeznünk Izsákon a IX. 
Sárfehér Kupa nyílt fiú torna-
versenyt. 15 csapat tornázott a 
kupán. A „B” kategóriás csapat-
versenyben az alsósok között a 

debreceni csapat lett a győztes, 
az izsákiak 4., a felsősöknél a 
villányi csapat nyert, az izsáki 
„a” csapat 4., a „b” csapat pedig 
5. helyezést ért el. 

Köszönöm a szülőknek, kollé-
gáknak és a gyerekeknek a ver-
seny lebonyolításában nyújtott 
segítségét!

Támogatóink: a „Megyénkben 
az OTP” pályázat keretében 
az  OTP Bank és a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat, 
az Adrenalin Energia Ital Kft., 
a Bács-Kiskun Megyei Torna 
Szövetség, a Friss-Hasáb Kft., 
a Gedeon Birtok Pincészet, az 
Izsáki Házitészta Kft., az Izsáki 
Horgász- és Pihenőpark, az Izsá-
kért Közalapítvány, a Laguna 
ABC Kft., Losonczi Mihály, a 
Minibor Pincészet Kft., a Mon-
dok Kft., a Páli Trans Kft. és 
Prikkel László. 

Szabó József
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...
...az idősebbek közül is kevesen emlékeznek 

már arra, hogy az izsáki vasútállomás környékén 
évtizedeken át mozdulni sem lehetett ősszel 
a rengeteg cukorrépát szállító pótkocsis 
teherautótól, zetortól. Vasúti szerelvények 

sora szállította évről-évre az izsáki határban termelt répát 
feldolgozásra a tizenkét hazai cukorgyár valamelyikébe. De 
hol van már mindez?! Ma már egyetlen szál cukorrépát sem 
termelnek Izsákon (ahogy az országban is alig), és évek óta 
vonat sem téved erre. De a tizenkét hazai cukorgyárból is 
már csak a kaposvári létezik. A cukor kilója meg 400 forint 
körül mozog a boltokban. A határok mentén élő honfitársaink 
Ausztriában, Szlovákiában és a többi szomszédos országban 
vásárolják a teába valót, mert ott sokkal olcsóbban juthatnak 
hozzá, mint idehaza. De mint tudjuk, nemcsak a cukorról 
van itt szó. A mögöttünk hagyott két évtized átgondolatlan, 
dilettáns agrárpolitikájának „termése” mindez. Különösen 
nagy károkat okozott az elmúlt nyolc év. A hazai termelők és 
piacok védelmének teljes faladásával gyakorlatilag ez idő alatt 
számolták fel a sertéságazatot, a tejágazatot, a borágazatot, 
és szinte a teljes élelmiszer feldolgozóipart (s ha már fentebb 
a vasutat említettem, a mi vasutunkat is).

Gondolom, mindenki tudja, Magyarország mindig is 
élelmiszer kiszállító volt. Ma viszont már itthon is nagyítóval 
kell keresni hazai terméket a boltok polcain. Találunk 
helyettük bőven lengyel, szlovák, szlovén, holland, kínai tejet, 
joghurtot, húst, lisztet zöldséget, gyümölcsöt, dán konzervet, 
sajtot. És ami itt Izsákon külön is szomorú, bort. Egy hektár 
termőképes szőlő kivágásáért nyolcszázezertől két és fél 
millióig adnak uniós támogatást még ma is. Mint tudjuk, 
Izsákon is sokan éltek a lehetőséggel, hiszen termelésből 
ekkora tiszta pénzre csak igen hosszú távon számíthatnának. 
Borhiány persze ennek ellenére sincs a hazai piacon, hiszen 
a rajnai, bordeaux-i, toscanai, vagy éppen az új-zélandi, 
netán dél-amerikai termelőknek jól jövedelmező tevékenység 
szőlővel foglalkozni. Még Magyarországra szállítva is megéri 
nekik.

Gondolom, aki kicsit is figyelte az elmúlt évek tendenciáit, 
maga is látta, hogy a hazai piacvédelem teljes feladása csakis a 
jelen helyzethez vezethetett. (Magam is írtam erről többször, 
például a cukorgyárak lerombolás kapcsán várható helyzetről, 
amely mára valósággá vált.) Az is világos volt, hogy a védelem 
hiányát firtató kérdésekre adott olyan válaszok, miszerint 
az uniós szabályok miatt nem léphetünk, nem állták meg a 
helyüket, hiszen a környező uniós országokban megoldották 
ugyanezt a kérdést. Éppen ezért vásárolhatunk most náluk 
sok mindent olcsóbban. Lassan egy éve új vezetése van az 
országnak. Talán itt volna az ideje egy új mezőgazdasági 
stratégiának is, benne a hazai termelők és piacok erőteljes 
védelmével...

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők
Szövetkezetének  tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”

Tisztelt 
Adózók!

A Tanítók Alapítványa az Izsáki 
Erdei Iskoláért nagymértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy az alsó 
tagozatosok Erdei Iskolában 
tanulhassanak minden évben. 

Kérjük, támogassa adója 
1 %-val az alapítványt!

Adószám: 18354311-1-03
Köszönettel: Kuratórium

Tisztelt 
Adózók!

Kérjük, adójuk 1 %-ával 
támogassák az Izsákért Köz-
alapítványt. Felajánlásukkal 
a helyi kulturális-, sport- és 

közösségi élet színvonalasab-
bá tételéhez járulnak hozzá. 

Adószám: 
18351851-1-03.

Köszönettel: Kuratórium

Kérjük támogassák adójuk 
1 %-ával egyesületünket, 
hogy mi is támogathassuk 
a Kolon-tavi madárvédelmi 

munkát!
Kiskunsági Madárvédelmi 

Egyesület
Adószám:18360701-1-03 

Köszönettel: Kuratórium

Tisztelt 
Adózók! 

Kérjük támogassák személyi 
jövedelemadójuk 1%-val  a 
„Kovács Gyula Kimûvelt 

Emberfõkért„
alapítványt 
Adószám: 

18350180-1-03
 Támogatásukat köszönjük! 

Kuratórium

Tisztelt 
Adózók! 

Jelenleg az AKG támogatott 
területek 2009-10. évének 
ellenőrzése indult az MVH 
részéről. Kérjük az érintett 
termelőket, hogy a talajvé-
delmi, tápanyag-utánpótlási 
tervet, talaj-, levél vizsgálati 
jegyzőkönyveket, a kölcsönös 
megfeleltetés előírásait, a 
gazdálkodási naplót amen-
nyiben hiányosak vagy még 
hiányoznak, saját érdekükben 
rendezni szíveskedjenek. Ez 
a túlbürokratizált rendszer 
nincs arányban a támogatá-
sok mértékével. Nem csoda, 
hogy a második induló ciklust 
kevesebben vállalták újra az 
előzmények miatt.

Az agrárreformok kárval-
lottjai vagyunk? „Hazánknak 
azért jó az unión belül lenni, 
mert azon kívül rosszabb lenne 
- ez a végkövetkeztetés olvas-
ható egy Brüsszeli képviselői 
beszélgetésből. A politikus 
elismerte, a közös Európa ag-
rárreformjai során eddig szinte 
mindig Magyarország húzta a 
legrövidebbet.” Mindennek a 
lakosság is kárvallottja. Ha az 
Antall-kormány idején terme-
lők kezébe kerülhettek volna 
az üzemek, hazánk elkerüli a 
káros uniós agrárlépéseket. 

Jó hír a termelőknek, hogy 
a nagyborászati felvásárlók 
szerződésben rögzített előleg 
fizetésével igyekeznek őszre 
elegendő szőlőalapanyagot 
biztosítani maguknak. Kár, 
hogy a korábbi lehetőségeik 
ellenére, csak most döntöt-
tek ilyen pozitív hozzáállás 
mellett. Talán még nem késő 
és marad annyi ültetvényes, 
akik a térségi borászatok alap-
anyagát elő tudja állítani. Az 
ültetvény rekonstrukciók az 
újtelepítések indítása is csak 
azon múlik, hogy marad-e 
haszon a szőlőtermelőnek is, 
amiből kiegészítő munkaként 
vagy főfoglalkozásban el tudja 
tartani családját.

Növényvédelmi tanácsok.
Szőlő, két leveles korban 

atka elleni védelem. Tojásölő 
szerrel (Nissorun 10WP, Flu-
mite 200) plussz 8-10kg/ha 
kén, 1 szóróval (1/3 dózissal). 
Egy hét múlva mozgó ala-
kok ellen használható atkaölő 
szerrel+8-10 kg/ha kén + 2 
kg mankoceb (Dithane80Wp, 

Vondozeb 80WP) hektáron-
ként 2 szóróval (2/3dózissal). 
Sok a tavalyi fertőző anyag és 
nagy harmatok vannak vigyáz-
ni, kell a megelőző kezelések-
kel (mankoceb, tiuram, Equa-
tion Contact)+kén (3 kg/ha). 
Fürtmegjelenéstől magnézium 
és bór lombtrágyaként (Pl.
CsöppMix3).

Borrendünk szervezésében 
ez évben, 2011. május 6-án 
„A Hungarikum borok helye 
és szerepe a magyar borága-
zatban” címmel konferenciát 
tartunk (a konferencia program-
ját lásd alább, keretben) és kísérő 
rendezvényként a X. Országos 
Hungarikum borok és pezsgők 
versenyét is megszervezzük. 

Izsákon 2002 óta szervezzük 
a helyi, majd 2008-tól orszá-
gos, Hungarikum szőlőfajták-
ból készült borok versenyét. 
2010-ben a megmérettetésre 
már 199 hungarikum fajtabort 
neveztek az ország borvidékei 
és határon túli borászatok. A 
versenyen az őshonos fajták 
közül az Arany sárfehér, Ba-
kator, Bánáti rizling, Ezerjó, 
Furmint, Hárslevelű, Kadarka, 
Királyleányka, Kéknyelű, Kö-
vidinka, Juhfark, Mézes fehér, 
Mustos fehér, Olaszrizling, 
Pozsonyi fehér, Pintes, Szeré-
mi zöld, stb fajták szerepeltek. 
A magyar nemesítésű „új” 
szőlőfajták közül a Bianka, 
Cserszegi fűszeres, Generosa, 
Gesztus, Irsai Olivér, Nektár, 
Néró, Rózsakő, Szirén, Zala-
gyöngye, Zengő, Zenit, Zéta, 
Zeusz, stb. fajták is bírálatra 
kerültek. 

„Ha a saját nemzeti, Kárpát-
medencei értékeinket, - ami 
máshol nem fellelhető- akarjuk 
megmutatni, akkor feltétlen 
ezeket a fajtákat, és ebből ké-
szült borokat, egyedi értékeket 
kell megismertetnünk a borfo-
gyasztókkal. Ehhez egy sikeres 
borverseny és szakmai konfe-
rencia szervezése is jelentősen 
hozzájárulhat. Korábban a 
szőlőtermelőket igyekeztek 
meggyőzni, hogy azért nem 
lehet eladni a magyar borokat, 
mert nem világfajták. Globali-
zálódó világunk ellenére azt 
tapasztaljuk, hogy új lendüle-
tet adhat a magyar borágazat 
fejlődésének a hungarikum 

borok forgalmazása, ahogy 
az a világ más szőlőtermelő 
országaiban is felértékelődtek 
a legjellegzetesebb, sehol más-
utt nem termő szőlőfajták és az 
abból készült borok.” 

A konferencia alkalmával be-
mutatásra kerül az a tizenkét 
Hungarikum szőlőfajta bora, 
melyet a termesztési értékei és 
gazdasági súlya lapján megha-
tározónak és perspektivikus-
nak tartunk. Rendezvényünk-
kel a hagyományteremtésen túl 
méltóbb rangra kerülhetnek 
a Hungarikum-, és a magyar 
nemesítők szőlőfajtái is. 

A sikeresen lebonyolított 
konferencia és Hungarikum 
borok versenye segítséget, 
reményt, adhat a borvidékek 
szőlőtermelőinek, és borásza-
tainak is. 

Kérjük, amennyiben a Hun-
garikum borok és pezsgők 
versenyére nevezni kíván, a 
feltételek elfogadása esetén 
szíveskedjen visszajelezni. 
Részletekről érdeklődni a szö-
vetkezeti irodán lehet.

Új termékként 5 literes ki-
szerelésű rostos meggylé is 
vásárolható a szövetkezeti 
irodán. A termék 100% meggy- 
sűrítmény, tartósítószert és 
hozzáadott cukrot nem tar-
talmaz. Ár: 1500 Ft/5 literes 
Bag-in-boksz doboz, csak betét 
doboz nélkül 1300 Ft/ 5liter.  

Ajándékozásra, igényes fo-
gyasztóknak, akik szakmai 
élményre vágynak, továbbra is 
ajánljuk az eredetvédett 2009-
es Arany sárfehér palackozott 
tételeket, melyek a szövetke-
zeti irodán 750 Ft+Áfa/palack 
áron megvásárolhatók. 6 pa-
lack vásárlása esetén 25% ked-
vezményt biztosítunk. Ugyan-
ott, ebből a tételből 5 literes 
kiszerelésben 250 Ft/liter áron 
vásárolható a minőségi Arany 
sárfehér bor. A szövetkezet 
tagjai továbbra is kedvezmé-
nyes áron (500  Ft/kg+Áfa) 
vásárolhatnak törzskötözőt a 
szövetkezeti irodán. Kérdéseik-
kel telefonon kívül interneten 
is (aranysarfeher@sv-net.hu) 
kereshetnek bennünket. A 
weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tagja-
ink tájékozódását. 

Vezetőség

A konferencia programja:

Fővédnök: Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke, Dr. Terts András Magyar-
országi Borrendek Országos Szövetség elnöke

10.00 Megnyitó - Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke,
10.15 A Hungarikumok szerepe az országimázs építésében 
  Előadó: Dr. Ángyán József országgyűlési képviselő, VM államtitkár,
10.45 Hungarikum szőlőfajták szerepe a magyar szőlő-bor ágazatban” -
 Előadó: Dr. Hajdú Edit szőlőnemesítő, BCE SZBI Kecskemét,
 Korreferátum: Dr. Kozma Pál szőlőnemesítő, PTE, Pécs, Dr. Májer János igazgató SZBKI, 
 Badacsony
12.00 A magyar gasztronómia és a hungarikum borok kapcsolata
 Előadó: Cey-Bert Gyula Róbert, gasztrofilozófus.
13.00 Zárszó - Font Sándor országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke
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Csak egy tollvonás...
...a tüskéről...

Barátommal történt

LABDARÚGÁS

Gödörben a csapat
Az utóbbi időszakban gödörbe 

került csapatunk, ugyanis a tavaszi 
3. fordulóban sikerült legutóbb 
nyerni, azóta két-két döntetlent és 
vereséget könyvelhetünk el.

A 18. (tavaszi 3.) fordulóban 
Akasztó csapatát fogadtuk hazai 
pályán.  Ellenfelünk a tabella vége 
felé helyezkedik el és az őszi mér-
kőzésen magabiztosan nyertünk 
ellenük, ezért joggal bízhattunk a 
hasonló eredményben. Jól kezdtük 
a mérkőzést, mezőnyfölényt har-
coltunk ki és a félidő közepén meg 
is szereztük a vezetést, sőt pár perc 
múlva tovább növeltük az előnyün-
ket. A félidő hátralévő idejében is 
a mi akaratunk érvényesült és az 
utolsó percekben elért találattal 
nyugodtan mehettünk pihenőre. 
A második félidőben egy kicsit 
megpróbáltak kijönni a vendégek, 
de gólt nem sikerült szerezniük, 
mi pedig talán kicsit jobban meg-
nyugodtunk, mint kellett volna. 
Már nem összpontosítottunk kel-
lőképpen, ezért nem sikerült ne-
künk sem a hálóba találnunk, így 
maradt az első félidőben kialakult 
eredmény. 

A következő mérkőzésen La-
dánybenén vendégszerepeltünk. 
Ezen a mérkőzésen is jól kezdtünk, 
több helyzetünk is volt, de ezek ki-
maradtak. Az első negyedóra végén 
váratlanul megszerezték a vezetést 
a hazaiak. A gól után továbbra is mi 
támadtunk, aminek meg is lett az 
eredménye, mert egy bombagóllal 
egyenlíteni tudtunk. Sajnos a gól-
szerzőnk Riscutia Ákos nem tudott 
felhőtlenül örülni, mert megsérült 
és több hónapig kiesett a csapatból. 

A második félidő elején kis me-
zőnyfölénybe kerültek a hazaiak, 
de igazi veszélyt nem jelentettek 
a kapunkra. Negyedóra elteltével 
aztán ismét mi támadtunk többet, 
de ez is csak meddőnek bizonyult, 
bár kétszer is a kapuba találtunk, 
de a játékvezető les címén egyiket 
sem adta meg. A mérkőzés haj-
rájában egy figyelmetlenségünket 
ismét kihasználták a hazaiak és 
újra vezetést szereztek. Az utolsó 
tíz percben szinte a kapujukhoz 
szegeztük a beneieket, de csak 
az utolsó percekben egy öngóllal 
sikerült egyenlíteni. Ezen a mér-
kőzésen is meg kellett elégednünk 
a döntetlennel, pedig győzelmet 
érdemeltünk volna. 

A 20. fordulóban Soltvadkert 
csapatát fogadtuk hazai pályán. 
Sajnos sérülések és eltiltások mi-
att teljesen felforgatott csapattal 
álltunk ki, főleg a védelem volt 
nagyon megváltoztatva. Az ellen-
felünk a tabellán a második helyet 
foglalja el, sőt az eddigi 19 fordu-
lóban még nem talált legyőzőre. Az 
első félidőben a vendégek kezdtek 
jobban, mezőnyfölényt harcoltak 
ki. A félidő közepén egy nagyon 
szerencsétlen öngóllal a vendége-
ket juttattuk előnyhöz. Szinte a 
következő ellentámadásnál a felső 
kapufát találtuk el. Pár perccel ké-
sőbb egy jól eltalált lövéssel tovább 
növelték az előnyüket a vendégek. 
A második félidőre úgy jött ki a 

csapat, hogy szeretne minél előbb 
gólt szerezni, aminek igen hamar 
meg is lett az eredménye, mert 
sikerült szépíteni. Sajnos a további 
gólszerzés már nem sikerült, pedig 
a lehetőségeink megvoltak. A vad-
kertiek viszont egy ellentámadás 
végén ismét kettőre növelték elő-
nyüket, sőt pár perc múlva meg-
szerezték a negyedik találatukat 
is és ezzel el is dőlt a mérkőzés. 
A vendégek jókor szereztek gólt 
és ezzel megérdemelten nyerték 
meg a mérkőzést. A következő 
mérkőzésen a szintén dobogós 
nagybaracskai csapathoz látogat-
tunk. Ezen a mérkőzésen sajnos 
kiütközött a két csapat közötti 
különbség. A hazaiak egyre másra 
vezették a támadásaikat, és az első 
negyedóra végén meg is szerezték 
a vezetést. Nagy mezőnyfölényben 
játszottak továbbra is, mi csak 
nagyon ritkán jutottunk el a hazai 
kapuig. Az első félidőben már nem 
tudtak gólt szerezni a baracskaiak. 
A második félidő elején egy nagyon 
jól eltalált szabadrúgással tovább 
növelték az előnyüket a hazaiak, 
pár perc múlva pedig még egy gólt 
szereztek. A hátralévő időben is a 
hazaiak játszottak fölényben, de 
már látszott, hogy tartalékolnak, 
mi pedig nem igazán tudtunk ve-
szélyesek lenni a kapura, ezért egy 
héten belül el kellett szenvednünk 
a második vereségünket is. 

A 22. fordulóban Harta csapatát 

fogadtuk hazai pályán. A ven-
dégeknek a tavaszi fordulók jól 
sikerültek, mert már több pontot 
szereztek, mint az ősszel összesen. 
A mérkőzés elején öt perc alatt két 
nagy helyzetet is kihagytunk. Ez 
előre vetítette az egész mérkőzés 
menetét is. Mi támadtunk, de 
sajnos ki is hagytuk a helyzete-
inket, a vendégek jobbára csak a 
védekezést tartották szem előtt. Az 
első félidőben nem esett gól, csak 
a kapufát találtuk el. A második 
játékrész kezdetén egy váratlan 
lövéssel a vendégek szerezték meg 
a vezetést. Szerencsére pár perc 
múlva mi is betaláltunk a kapuba 
és így nem sokáig örültek a vendé-
gek. A hátralévő időben a vendégek 
próbálták húzni az időt, mi pedig 
támadtunk, de sajnos az összes 
helyzetet kihagytuk és ezáltal hiá-
ba játszottunk jobban, ismét meg 
kellett elégednünk a döntetlennel. 
A két vereség után tehát jól ját-
szottunk, csak ez az eredményen 
nem látszik meg, mert a helyze-
teket be kellene rúgni. Remélem 
a következő fordulókban sikerül 
javítani a helyzet kihasználáson 
és ki sikerül kapaszkodni ebből a 
gödörből. Április utolsó hétvégéjén 
Kerekegyháza visszalépése miatt 
szabadnaposok leszünk.

A csapat játszott a Megyei Kupá-
ban a nyolc közé jutásért idegenben 
a hartai csapattal. Ez a mérkőzés 
sem sikerült igazán, mert három 

góllal kikaptunk.
Ifjúsági csapatunknak sem iga-

zán szerepelt jól, mert csak egy 
győzelmet sikerült szerezniük, 
pont az utolsó fordulóban. A töb-
bit pedig elvesztették. Jó lenne, ha 
ez a győzelem erőt adna nekik a 
folytatáshoz.

Ezek után tekintsük át a mérkő-
zések jegyzőkönyveit:
18. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Akasztó FC 3-0 
(3-0) Góllövőnk: Hleba, Riscutia, 
Balog.
Ifjúsági eredmény: 0-4.
19. forduló:
Ladánybene FC - Izsáki Sárfehér 
SE 2-2 (1-1) Góllövőink: Riscutia, 
Balog.
Ifjúsági eredmény: 5-0. 
20. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Soltvadkerti TE 
1-4 (0-2) Góllövőnk: Balog.
Ifjúsági eredmény: 0-5
21. forduló:
Híd SC Nagybaracska - Izsáki Sár-
fehér SE 3-0 (1-0).
Ifjúsági mérkőzés: 3-0.
22. forduló:
Izsáki Sárfehér SE - Harta SE 1-1 
(0-0) Góllövőnk: Barna Zs.
Ifjúsági eredmény: 2-1.
További mérkőzéseink:
Április 24. 17:00: Bajai LSE II Vas-
kút - Izsáki Sárfehér SE
Május 08. 17:00: Tompa SE - Izsáki 
Sárfehér SE
Május 14. 17:00: Izsáki Sárfehér SE 
- Kiskunfélegyházi Honvéd TK
Május 22. 17:00: Izsáki Sárfehér SE 
- Kiskőrös LC

HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László

A második világháborúban barátomat egy közelben felrobbant ágyúgolyó 
légnyomása a földre terítette. Szerencséjére csak kisebb sérülést szenvedett, de 
a széthullott épülettörmeléktől az arca felismerhetetlenné vált. Amint híre ment 
az esetnek megjelent egy rendőr azzal, hogy fel kell jegyeznie a sebesült adatait. 
A rendőr kérdezte a barátom nevét és születését. Barátom bemondta a nevét, 
aztán a rendőr kérdezte: született? A barátom válaszolt. „Hatvanban születtem! 
- s a rendőr beírta a született rovatba az 1860-as évszámot. Míg berajzolta a négy 
számot, szemöldökét felhúzva, gyors fejszámolás után megállapította, hogy a 
sérült már nem lehet túl fiatal. Igazából barátom akkor alig múlt 20 éves.

Aztán mint aki jól végezte hivatalos feladatát vigyázzba vágta magát, tisz-
telgett, javulást kívánt és távozott.

Igazából az első írásom elején kellett volna tájékoztatnom a kedves olvasót, 
hogy barátom foglalkozása, akinek önéletrajzából ollózom ezeket a kis törté-
neteket, nyugalmazott református lelkipásztor. A papi pálya általában, így a 
református lelkészi pálya sem foglakozás, hanem hívatás, elhivatottság, szolgá-
lat. Barátom több évtizedes szolgálata alatt sok keresztelést, esketést, temetést 
vezetett le (celebrált). Szolgálata közül a legszomorúbb mindig a temetés volt. 
A temetések általában rendben, a megszokott formában zajlottak le.

Két temetést említ önéletírásában, amelyek eltértek az átlagtól, lehet mon-
dani, rendhagyóak voltak. Érdekes módon történésük pillanatában a helyzet 
drámai, mondhatni életveszélyes volt, de ahogy barátom több évtized után 
gondolatban visszapörgeti az események filmjét és önéletrajzában felidézi az 
eseményeket, a történtek elvesztik drámaiságukat és az idő által megszépítve 
átlendülnek a humor oldalára.

Íme a két történet.
Még mindig a második világháború. Temetés. A halottat a koporsóban 

már leeresztették a mély gödörbe. Ekkor Liberátorok (amerikai bombázók) 
homályosították el az eget. Félve, hogy közelükben is ledobnak egy bombát, 
barátom néhány gyászolóval „mélyrepülésben” elérte a sír fenekét és a koporsó 
mellett húzódtak meg míg a repülők el nem tűntek Budapest felé. Aztán ki 
hogyan tudott, mindenki kimászott a sírgödörből. No ezt a mindenkit jelen 
esetben úgy értjük, hogy a koporsóban lévő halott kivételével.

Alföldi falu. A halottas menet a koporsóval éppen akkor tartott a temető 
felé, amikor a gulyát hajtották haza a legelőről. Ez nem lett volna baj, de a 
gulyában volt egy bika is. Még alapjában ez sem lett volna baj, mert mindad-
dig illedelmesen viselkedett, amíg meg nem látott az egyik gyászolónál egy 
hatalmas piros virágcsokrot, és ettől kezdve nem lehetett neki parancsolni. 
Futott, mászott mindenki amerre csak tudott. Barátom a legközelebbi ház 
kerítésén átugorva talált menedéket, de a palást a kerítésen fennakadva oly 
sok folytonossági hiányt szenvedett, hogy azt többé rendeltetésszerűen hasz-
nálni nem lehetett. A piros csokorból pedig semmi sem maradt, miután a bika 
kitombolta magát rajta.

A tanulság ebből a kis történetből az, hogy a bikaviadalok hazája ugyan 
Spanyolország, ám néha nem kell ilyen messzire utaznunk, hogy ilyet is 
lássunk.

Leitem Henrik

Tüske. Mi jut eszedbe róla először? Rózsatövis, 
bokortövis, kicsi, nagy, fájdalmat okoz. Minél na-
gyobb annál mélyebbre megy és minél kisebb, annál 
nehezebb kiszedni. Szúr, viszket, éget, mar, nyomot 
hagy. Begyógyul, de a helye megmarad és az érzést 
nem felejted el soha.

Tüske. Gondolom, mindenkinek a talpába, tenye-
rébe ment már tüske legalább egyszer. Elég kelle-
metlen érzés. A szívedbe kaptál már valaha tüskét? 
Az jobban fáj, mint a tested bármely más pontján. A 
legszúróbb, a legmaróbb érzés, amit valaha átéltél. 
Vannak tüskék, amelyek csak kicsit, éppen hogy 
megéreztetik magukat a szíved közelében, vannak 
amelyek megmutatják, hogy tudnak szúrni, van-
nak olyanok, amelyek jó nagyot szúrnak és vannak 
olyanok is, a leggonoszabbak, a legalattomosabbak, 
amelyek hirtelen támadnak, hirtelen tűnnek fel a 
semmiből, mert azelőtt nincsenek ott, vagy simo-
gatnak. Ilyenek az emberek is. Tüskék. Először apró 
rügyeknek nézed őket, milyen szépek, milyen jól 
neveltek, milyen mámorítóan tökéletesek, milyen 
szeretni valóak, milyen fényesek, milyen csillogóak, 
milyen hívogatóak, milyen gyengédek, lágyak. Utána 
kezded megismerni, valójában egy kicsit kopottak, 
kicsit idegesítőek, kicsit udvariatlanok, nem olyan 
őszinték. Mégis szeretnéd őket közelebb érezni ma-
gadhoz, hát megsimogatod, de félsz, mert ismeretlen 
még, s csak az egyik ujjaddal közelítesz. Az érintke-
zéskor megtapasztalod: valójában romlott lelkek, 
akik nem találják önmagukat, utánoznak másokat 
(lásd: Csak egy tollvonás az emberek negatív önké-
péről - Izsáki Hírek februári szám), nincsen bennük 
semmi szépség, csak keserűség, fájdalom, gonoszság, 
alattomosság. Persze nem minden ember ilyen, de 
sajnos találkozhatunk velük életünk folyamán. Az 
úton, amelyen járunk, egyszer csak ott teremnek, 
szinte a semmiből, belopják magukat a szívünkbe, s 
mindig a megfelelő pillanatban szúrnak. Így járunk 
sokszor azokkal az emberekkel, akiket a barátainknak 
hiszünk. Egy rövidebb ideig tartó ismeretség után 
már kikiáltjuk őket legjobb barátnak vagy barátnő-
nek, azután megosztjuk velük titkainkat, álmainkat, 
félelmeinket, majd amikor nem számítunk rá, hátba 
támadnak. Olykor megbocsátunk nekik, máskor 

örökre elválnak útjaink. Utóbbinál könnyebb a felej-
tés, könnyebb feldolgozni a fájdalmat. Nem könnyű, 
csak könnyebb. Viszont amikor megbocsátunk, 
az emlék még intenzívebb, ott lebeg mellettünk 
centikre, ott van minden egyes titkos, személyes 
beszélgetés alatt, minden egyes pillantásban, kimon-
dott szóban. Tudjuk, hogy megbántott, tudjuk, hogy 
belénk eresztette tüskéit, mégis maradunk vele, s 
azzal a félelemmel kézen fogva, hogy mikor csap le 
legközelebb, vajon tényleg megváltozott-e, tényleg 
megbánta-e. Léteznek olyanok is, akikkel már egé-
szen régóta, esetleg kiskorod óta ismeritek egymást, 
mert együtt nőttetek fel. Bizonyosan mind a ketten 
megbántottátok már a másikat valamilyen módon, 
de nem foglalkoztatok vele, mert gyermekek volta-
tok és apró vagy nagyobb tüskeként a kellemetlen, 
fájó emlék ott maradt. Akárhányszor összevesztek, 
mindig vissza kell fognotok magatokat, hogy azt a 
tüskét, amit mind a ketten (elvileg) elfelejtettetek, 
ne hozzátok fel a másiknak. A legjobb lenne leülni 
ilyen esetben és higgadtan megbeszélni a problémát, 
minden veszekedés nélkül. Letisztázni végre a befe-
jezetlen ügyeket, tiszta vizet önteni a pohárba. 

Tüske. Miért írok éppen erről? Azért, mert na-
gyon jól tudom, hogy a tüske, milyen sebet hagy 
az emberben. Mintha kiszakítanának belőled egy 
darabot, pont olyan érzés. Viszket, éget és minél 
jobban vakarod, annál rosszabb lesz.  Nem tudsz 
mit kezdeni vele, mert a legfájóbbat azoktól kapod, 
akiket szeretsz. Felhasználják ellened gyengeségei-
det, előhozakodnak a múlttal, a jelennel, mindennel, 
amiről tudják, hogy az neked fájdalmat okoz. Ezért 
nagyon figyelj, gondold meg jól, hogy kinek mit 
mondasz, hogy bizonyos dolgokra hogyan reagálsz, 
hogy mit cselekszel, mert lehet, hogy később ezeket 
majd ellened fogják felhasználni. Legyél okos és 
elővigyázatos, hogy véletlenül se tudjanak meglepni 
a támadásokkal, legyél erős és tudd: csak az képes 
megváltozni, aki teljes szívéből akarja. Ne feledd: 
Nem minden az, aminek látszik. Tudom, ezt már 
korábban is említettem, de fogom is még egy párszor, 
mert nem lehet eleget hangsúlyozni ebben a mai 
álszent, alattomos és igen veszélyes világban. 

Józsa Tímea
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Ki ez az Ember? Református múltunk 30.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak a rokonoknak, jó szomszédoknak, 

barátoknak, ismerősöknek, akik 

HorVátH Jenő

temetésén részt vettek utolsó útjára elkísér-
ték, sírjára koszorút, virágot helyeztek. 

A gyászoló család

Egyházközségi hírek
-  Virágvasárnap a barkaszentelést a 9 órai szentmise előtt vé-

gezzük. Délután 3-kor Iváncsits Tamásék zenés áhítatára várjuk 
testvéreinket.

- A Nagyhét három szent napján: Nagycsütörtökön és Nagy-
pénteken este 7-kor, Nagyszombaton este 8-kor kezdődnek az 
ünnepi szertartások. A nagyszombati húsvéti vigíliára gyertyákat 
is hozzunk magunkkal cseppfogóval a körmenethez!

* Húsvét első és másod napján vasárnapi szentmise rendet 
tartunk. Húsvét hétfőn, szent Márk evangélista napján tartjuk 
évi könyörgő napunkat, a BÚZASZENTELÉST a 9 óra szentmise 
után.

* Április 26-án kedden reggel fél 8-tól az esti szentmiséig évi 
szentségimádási napunk lesz.

- Május 1-én, vasárnap Anyák Napja van. A 9 óra szentmisében 
köszöntjük az édesanyákat. Délután 2-kor a Selyemerdőben évad-
nyitó majális lesz szentmisével, egész napos családi programmal. 
Mindenkit szeretettel várunk!

- Május 15-én, húsvét 4. vasárnapján Hivatásvasárnap van. 
Szeminarista, kispap vendégünk lesz. Adományainkat a papne-
velés céljaira adjuk.

- Az egyházközségi karitász csoport húsvéti csomagokkal se-
gíti a rászorultakat. Segítsünk mi is velük együtt szükséget látó 
testvéreinknek.

- A gyermekek első szentáldozása május 22-én a 9 órai szent-
misében lesz.

- Május 1-től minden este fél 7-től a Lorettói litániával köszönt-
jük a Szűzanyát. Utána közvetlenül szentmise van!

- Minden kedves testvérünknek a tiszta lélek örömével teljes , 
áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!

Gyakori kérdés ez a Jézussal 
találkozók részéről. Mert em-
bernek túl csodás és nagy. Mert 
képtelenül nagy a szakadék az 
egyszerű názáreti ács és a cso-
dák között. Az egyszerű ember 
és a fönséges szavak között. A 
szamariai asszony is ezen hök-
ken meg: látom, próféta vagy! 
Ugyanezt tanúsítja a galileai 
emberek ámulata is: Ki ez, hogy 
még a tenger és a szél is enge-
delmeskedik neki?

Valóban, ki is ez az ember? 
Barátai számára ő a Mester, 
akinek szava érvek nélkül is 
kőbevésett törvény, akinek 
jelenléte biztonság, de állandó 
lelkiismeret vizsgálat is. Aki-
hez mindenben, mint végső 
fórumhoz fordulhatnak. Akihez 
fel lehet kiáltani: Ments meg, 
Uram, mert elveszünk! Akit 
hévvel lehet megvallani: Te vagy 
a Messiás, az élő Isten Fia!

Az emberek, az egyszerű, 
az istenadta nép számára ő a 
reménység: akkor mindenkit 
odahoztak, akiket különféle 
betegségek és bajok gyötörtek, 
s ő mindezeket meggyógyította; 
aki ötezret megvendégel öt kis 
kenyérrel és két halacskával, 
akinek még az ördögök is enge-
delmeskednek. És ő számukra 
Izrael reménysége: Dávid Fia, 
a Messiás, aki megváltja népét. 
És elhozza az ősatyák álmát, az 
Isten Országát. 

Ki ez az ember a vezetők 
számára? Nem mondhatják, 
hogy nem tesz csodákat, de 
azokat Belzebub segítségével 
tett varázslatoknak tartják. 
Egyesek szerint tisztátalan, aki 
bűnösökkel együtt eszik-iszik. 

A főpap szerint istenkáromló. 
A farizeusok szerint nem Isten-
től való, mert nem tartja meg a 
szombatot. 

Furcsa ember ez, akit sokan 
sok oldalról sokfélének látnak, 
pedig csak egyetlen egy. Nem 
vele, velük van a baj, ha nem 
értik. Ő az Atyának Fia, aki eljött 
a világba. Szegényes, színtelen 
gondolatukkal nem tudják át-
látni az Istenember gazdag és 
színes személyiségét. Mindenik 
a maga vágyálmait várja megva-
lósulni általa. Ő pedig az, aki. 

Így vannak az emberek az 
Egyházzal is: Vannak, akik na-
gyon szigorúnak, vannak akik 
nagyon lazának tartják, különö-
sen az irgalmasság miatt; van-
nak, akik túl okosnak, vannak, 
akik szűklátókörűnek, vannak, 
akik fösvénynek, ismét mások 
túlzóan költekezőnek tartják. 
Egyesek embertelennek, mások 
túl emberségesnek tapasztalják. 
Milyen is hát? Olyan, amilyen-
nek Mestere alapította: Őt kell 
képviselnünk mindenki előtt és 
mindenkiért. Mert a Megváltó 
titokzatos Teste az Egyház. 

Ezekben a napokban hívő 
szívvel kell elfogadnunk a szen-
vedő Isten Fiát, a megalázottat 
és halálra váltat, de együtt kell 
vallanunk János apostollal a 
feltámadott Istenembert: Való-
ban feltámadt az Úr! Feltámadt 
Krisztus, hajnali fényünk, egész 
életünk reménye! És együtt 
akarunk imádkozni: Tedd Egy-
házadat hegyre épült várossá, 
hogy minden jóakaratú ember 
otthont leljen benne!

Podmaniczki Imre
plébános

Gyülekezeti hírek
- Április 21. és 23-án, 18órától bűnbánati istentiszteleteket tartunk a gyülekezeti házban.

- Április 22-én, Nagypénteken zenés passióval emlékezünk a templomban, 18 órától.

- A Húsvét ünnepi rendje:

- Április 24-én (vasárnap), 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, úrvacsorával.

- 14.30-tól Kisizsákon tartunk ünnepi, úrvacsorás istentiszteletet.

- 17 órától délutáni istentiszteletet.

- Április 25-én (hétfő), 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk és megterítjük az Úr szent asz-
talát.

- 17 órától ünnepzáró istentiszteletre hívjuk kedves Mindnyájukat.

- Szeretettel várjuk az ifjúság jelentkezését a nyári hitmélyítő táborba, amelyre augusztus 8-13. 
között kerül sor Keszőhidegkúton (Tolna megye). A táborozást támogató adományokat is elfogadunk 
a rászorulók részére. Köszönjük.

- Július 28- Augusztus 1-ig: gyülekezeti kirándulás Bálványosváraljára. Várjuk a jelentkezéseket.

IKEM hírek
- Április 30.(szombat), 

16 óra: Bácsfainé dr. Hévizi 
Józsa: „Arányosított önkor-
mányzatoktól a teljes autonó-
miáig” (A Székelyföld önren-
delkezési küzdelméről) című 
előadását tartja. Helyszín: 
református gyülekezeti ház. 
Rendezvényeinkre a belépés 
ingyenes. Mindenkit szeretet-
tel hívunk és várunk!

„A. 1803. 15 Maii. Tartatott 
Eklai. Gyűlés. Melyben

1. Leakarván tenni eddig vi-
selt Curatori hivatalát  Gáspár 
János ismét ötödik esztendőre 
is confirmaltatik.

2. Elő áll Egyházfi Szegedi 
Pál és végbutsut akarván adni 
ditséretesen folytatott hivatalá-
nak, kéri hogy helyébe egyházfi 
választasson. Melyre nézve 
köz akarattal választatik Ifjú 
Takaró János , s minekutánna 
fel vállalta conirm. S a gyűlés  
eloszlik.

25. Juli. Ekla Gyülése tartat-
ván, Öreg Lombár feleségének 
panaszszára . Hogy férjétől ül-
döztetvén, gyakorta baromhoz 
illő veréseket rajta elkövetvén, 
ebbéli sérelmének az Érdemes 
elöljárók előtt orvoslását keresi. 
E végre citáltatik Öreg Lombár 
János, de ő nem compareal, 
hanem fejessen izen viszsza, 
hogy itt semmi dolga, most jön 
a földs Urától, az is azt mon-
dotta hogy minek jelenne meg 
nem szükség. Mellyre nézve 
határoztatott, hogy az ő földes 
Ura, Ttes. Csemitzky György Úr 
tudakoztasson meg, ha vallyon 
igaz volna é a dolog vagy nem. 
Ezzel a gyűlésnek vége.

1.Aug. Ismét Gyűlés tartatván 

reflexioba jön Öreg Lombár 
János dolga; ekkor declaral-
tatik, hogy megkérdeztetvén 
Ttes. Csemitzky György Úr, ha 
vallyon tanátsolta é, hogy az 
Ekl. Gyűlést megvesse ? A ki 
a kérdésre elbámúl a dolgon, 
egészen hazugságnak állítván 
declaralja, hogy ő tudván azt, 
hogy az efféle dolgokban az Ekl. 
Gyűlés az első forum, még kész 
lett volna kénszeríteni. Mellyet 
hogy tellyesiteni is fog effec-
tusba vészi: Mert a Gyűlésben 
Öreg Lombár János földes Ura 
intésére compareál.

Minekelőtte ki halgattatnék 
keményen meg pirongattatik, 
mind az engedetlenségért, mind 
a Hazugságért, ki halgattatván 
pedig mind maga, mind felesé-
ge, annak mérges indulatosko-
dását, ennek pedig nyelvességét 
kivánta a Gyűlés zabolázni és 
annyira complanálja a dolgot 
ezen háborgó Házasok között, 
hogy fogadást tesznek a felől, 
hogy ezután, mind a kettő ugy 
vigyáz a békességre, hogy az 
Ekl. Elöljárói miattok többé 
nem busittatnak.

18. Octobr. A Lecticale Ga-
bonának legjobb modval lehető 
bészedése sürgettetett, a vége 
meg mutatja mi haszna lészen 

ezen sürgetésnek.
5. Novembr. Gyűlés tartatván 

reflexióba jön a Parochiális ud-
var kerítésének romladozása. 
E végre határoztatik hogy a 
Szentgyörgyi erdőn közelebb 
esendő Licitation vásároltas-
sanak, kerítésbéli oszlopoknak 
való fák mellyek kemény fák 
lévén tartosságokra nézve ál-
landóbbak fognak lenni, a puha 
fenyö fáknál. Melly végre az Ekl.  
Curatora deputaltatik.

1804. 8dik Januar. Meg je-
lennek a T.T Visitator Urak 
Tisz. Szabó János Esperest, és 
Dvetsei Predikator Tisz.  Tot 
István Urak. Melly végre Gyűlés 
tartatván a N. Superintendentia 
által fel állítatott uj forma sze-
rént tétetik a visitatio. A N. Su-
perintendentiatol fel állíttatott 
Seniori isitationak uj formája 
fel olvastatott.

(P. IV. / 17-18.ol.)

Közli: Nagy Árpád

George Orwell mégsem kellett 
annyira nagy” próféta” legyen, 
hiszen egyenlők és egyenlőbbek a 
régi disznófarmokon is voltak... A 
hétköznapok pedig hétköznapiak 
voltak régen is.

 -na-
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Az ünnepi asztalra ajánljuk Meghívó
Exellenciás és Főtisztelendő 

Dr. Bábel Balázs Kalocsa - Kecskeméti érsek,
a kecskeméti katolikus hívők közössége

és a Karol Wojtyla Barátság Központ Alapító Köre
testvéri szeretettel meghívja

az izsáki Szent Mihály egyházközség
nagyrabecsült Plébánosát, tisztelt híveit,

valamint a város minden lakóját:
2011. május 4-én 17 órára, a Barátok Templomába,
majd 18 órától a kecskeméti Városháza dísztermébe

megemlékezésünkre és hálaadásunkra.

Dijoni mustáros karaj
Hozzávalók (2 személyre): 2-2 

szelet csont nélküli karaj, 2 ek 
dijoni mustár, 1 tk. curry por, 1 
gerezd fokhagyma finomra vágva 
vagy reszelve, só, őrölt fekete 
bors.

Elkészítés: A sütőt előmelegítjük 
180 fokra. A húst enyhén kik-
lopfoljuk, szárazra töröljük. Egy 
edénybe elkeverjük a mustárt, 
a sóval, borssal, curry-vel, és a 
fokhagymával, majd jó vastagon 
bekenjük vele a húsokat. Vajjal 
kikent tűzálló edényben kisütjük 
körülbelül 20-25 perc alatt.

Héjában sült krumpli tej-
föllel

Hozzávalók (2 személyre): 6 
szem krumpli, 10 dkg vaj, 1 cso-
kor snidling finomra vágva, 20 
dkg  tejföl, 1 tk dijoni mustár, só, 
őrölt bors.

Elkészítés: A krumplikat ala-
posan megmossuk, majd tűzálló 
tálba tesszük, a szobahőmér-
sékletű vajat felkockázzuk és a 
krumplira dobáljuk, majd sót, 
borsot szórunk rá és 180 fokon 
megsütjük 25 perc alatt! Amíg 
sül elkészíthetjük a snidlinges 
finomságot. Keverő tálba tesszük 
a tejfölt, hozzáadjuk a snidlinget, 
sót, borsot, mustárt és alapo-
san elkeverjük. A kész krumplit 
megszabadítjuk a héjától, egymás 
mellé rakjuk és középre kana-
lazunk bőven a tejfölből. Mellé 
pirítóst kínálhatunk, de magában, 
illetve grillezett húsok köreteként 
is finom.

Húsvéti  tejszínes sonka-
leves

Hozzávalók 4 személyre: 60 g 
vaj, 40 g liszt, 2 csokor petrezse-
lyem, 1 csokor zsálya, 150 g főtt 
füstölt sonka, 500 ml tej, 400 ml 
sonka főzőlé, 200 ml fehérbor, 
100 ml tejszín, őrölt bors, (só!) 1 
szem mokkacukor. 

Elkészítés: A vajat felolvaszt-
juk, megpirítjuk rajta a lisztet. 
Felöntjük a tejjel, a sonkalével 

és a borral, majd felforraljuk. A 
tejszínnel, (kóstoljuk meg és ha 
szükséges sóval), borssal és egy 
szem  cukorral ízesítjük. A zöld-
fűszereket megmossuk, lerázzuk, 
apróra vágjuk és a levesbe kever-
jük, de már nem forraljuk tovább. 
A levest csészékbe szedjük, meg-
szórjuk a főtt sonkakockákkal. 
Tűzforrón tálaljuk és kalácsot 
kínáljunk hozzá. 

Tojássaláta hónapos re-
tekkel

Hozzávalók 4 személyre 8 db 
tojás,1 csokor (turbolya, petre-
zselyem, metélőhagyma) 

1 csomag hónapos retek, 100 
ml tejföl, 100 ml joghurt, 1 
ek.citromlé, 1 tk.csípős mustár, 
só, frissen őrölt bors. 

Elkészítés: A tojást keményre 
főzzük. Hideg vízben leöblít-
jük, megtisztítjuk és hagyjuk 
kissé kihűlni. A zöldfűszereket 
leöblítjük, szárazra rázzuk, le-
csipkedjük, majd felaprítjuk a 
levelét, illetve karikára vágjuk a 
metélőhagymát. A megtisztított 
retket előbb szeletekre, majd 
vékony csíkokra vágjuk. Tálban 
elkeverjük a tejfölt a joghurttal, 
hozzáadjuk a citromlét és a mus-
tárt. Az öntetet sóval és borssal 
fűszerezzük, majd belekeverjük 
az előkészített fűszereket és a 
retket.  A kemény tojások felét 
durvára aprítjuk, a maradékot 
nyolcba vágjuk. Az aprított tojást 
az öntethez keverjük Lefedve kb. 
30 percig érleljük. A tojássalátát 
tálba tesszük és a cikkekre vágott 
tojással díszítjük. A salátát koc-
kára vágott húsvéti főtt sonkával 
megszórva tálaljuk. 

Raffaelo golyók
Hozzávalók: kb. 45 darabhoz: 

16 dkg sovány tejpor, 60 ml 
víz, 10 dkg olvasztott vaj, 9 dkg 
porcukor, 8 dkg kókuszreszelék, 
kb. 45 szem hántolt, pirított 
mandulaszem, A forgatáshozhoz: 
kókuszreszelék

Elkészítés: A vizet és a cukrot 

feltesszük főni. Közben egy tál-
ban összekeverjük a tejport a kó-
kuszreszelékkel. Mikor forr a víz, 
levesszük a tűzről, és folyamatos 
keverés mellett hozzáadjuk a kó-
kuszreszelékes tejport, valamint 
hozzáöntjük az olvasztott vajat. 
Simára keverjük a masszát, és 
hagyjuk kihűlni.

Ha kihűlt, golyókat formázunk 
a masszából, melybe hántolt, 
pörkölt mandulaszemeket te-
szünk. Végül a golyókat kó-
kuszreszelékbe forgatjuk, és már 
kínálhatjuk is.

Mandulás-rumos süti
Hozzávalók: 50 dkg darált 

keksz, 25 dkg, 25 dkg porcukor 
(ez ízlés szerint lehet kicsit 
kevesebb is), 10 evőkanál forró 
tej, 1 csomag vaníliás cukor, 10 
dkg kókuszreszelék, 3 evőkanál 
kakaó, 1/2 csomag rumaroma, 
mandulaaroma (zöld), 5-6 evő-
kanál baracklekvár, 10 dkk torta-
bevonó, 2-3 evőkanál étolaj

Elkészítés: A darált kekszet, a 
margarint, a porcukrot, a tejet 
és a vaníliás cukrot egy tálban 
jól összedolgozzuk. Majd kétfelé 
osztjuk, és az egyik feléhez hoz-
zákeverjük a kókuszreszeléket, 
a kakaóport és a rumaromát. 
Egy tepsibe vagy tálcára szétte-
rítjük, és a tetejét megkenjük a 
lekvárral. Ezután a másik adag 
masszához hozzáadjuk a mandu-
laaromát, jól eldolgozzuk, hogy 
mindenütt egyformán zöldre 
színezze. Itt a mandulaaroma 
kettős szerepet kap, isteni mar-
cipán íze lesz tőle a sütinknek, 
ráadásul zöldre színezi, amitől 
jól is néz ki. Ezt ráterítjük a ba-
racklekvárral már megkent alsó 
rétegre. Célszerű kis adagokban 
a tenyerünkben lapítani és úgy 
rátenni, mert a lekváron csúsz-
kálni fog. Végül a tortabevonót 
gőz fölött felolvasztjuk, ha kell, 
étolajjal lazítjuk, és a süteményt 
bevonjuk vele. Egy éjszakát 
pihentetjük hűvös helyen. Kis 
szeletekre vágva tálaljuk.

A testvéri közösség az ünnepi szentmisében
köszöni meg a mindenható Urunknak hűséges szolgái

Boldog Karol Wojtyla, II. János Pál pápa,
valamint

Marosi Izidor, néhai váci püspök, izsáki és kecskeméti 
plébános

karizmáit, szolgálatát és áldozatát.
A szentmisét követően a rendezők várják a híveket

a kecskeméti Városháza dísztermébe, ahol
Dr. Zombor Gábor polgármester köszöntőjét követően

Dr. Bábel Balázs Kalocsa - Kecskeméti érsek
illetve professzor Dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter 
Katolikus Tudomány Egyetem helyettes rektora tart 

rövid mementót
az égbe költözött ünnepeltekről.

A rendezvényt szerény agapé zárja.
Kérjük, jöjjenek el, emlékezzünk együtt az Úr ajándé-

kaira, jeles főpapjainkra.
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V. Izsáki Tánc-show Fesztivál

„Ha a táncunkat nézed, a 
szívünk szavait hallod.” - e 
mondattal és egyben a Dance 
Love Club7 csapat mottójával 
szólította meg a közönsé-
get Rendek Tímea, a csapat 
vezetője, az V. Izsáki Tánc-
show Fesztiválon, majd adta 
át a szót Bérces Lajosnak, 
Izsák Város Önkormányzata 
Közművelődési- és Oktatási 

Bizottsága elnökének, hogy 
nyissa meg a rendezvényt. 

A tánc, egy csapatban tán-
colni, együtt küzdeni és érez-
ni, egymástól függni egy külön 
életérzés, egy más világ. Füg-
getlenül a tánc stílusától és 
céljától. E világ bemutatására 
vállalkozott a DLC7 csapat 
először 2007-ben, majd ha-
gyományt teremtve, immáron 

ötödik alkalommal idén is. 
Az Izsákon és környékén élő 
lakosok számára rendezett, 
ingyenes szórakozási és kultú-
rálódási lehetőség kezdetben 
az Izsákon működő táncosok 
bemutatását célozta meg. 
Mára azonban túl nőtt ezen, s 
idén láthattuk a Bözs feeling 
dance csapatot Kiskőrösről, 
a Golddance csapatait Orgo-
ványról és Izsákról, az izsáki 

általános iskola táncosait, az 
izsáki mazsoretteseket, Kecs-
kemétről a Kahena Bellydance 
Company hastáncos lányait, 
és Yasmillah tanítványait 
Ágasegyházáról. A fesztivált 
a DLC7 és az általános iskolás 
táncosok zárták látványos UV-
előadásaikkal.

Végül egy hatalmas tortával 
és egy kellemes beszélgetés-
sel zárult a különleges este, 
valamint tervek és ötletek 
megfogalmazásával, hogy egy 
év múlva mivel lehetne még 
inkább elkápráztatni a tiszte-
letre méltó közönséget. 

ReT.

A szelektív hulladék-
gyűjtés házhoz megy

Ez év január 1-jétől im-
már a házaktól is elszállít-
ják a szelektíven gyűjtött 
hulladékot. Így nem kell 
azt a város néhány pontján 
felállított gyűjtőszigetek-
hez vinni, elég a megjelölt 
napokon a ház elé kitenni a 
gyűjtőzsákot. A begyűjtők 
a teli helyett újabb zsákot 
hagynak a helyszínen. Ha 
valakinek egy zsák nem elég, 
kihelyezheti a hulladékot 
más, szintén áttetsző zsák-
ban is. A lényeg az, hogy a 
begyűjtők láthassák mi van 
a zsákban, mivel csak olya-
nokat visznek el, melyekben 
a megadott hulladékféle-
ségek vannak. Érdemes és 
fontos a lehetőséggel élni, 
hiszen az így összegyűjtött 
hulladékot újrahasznosítják, 
ezáltal kevesebb energia és 
nyersanyag felhasználással 
állíthatnak elő különböző 
termékeket. Mindez komoly 
pénz- és energia megtakarí-
tást jelent, s nem utolsósor-
ban a környezetszennyezés 
mértéke is csökkenthető az 
újrahasznosítással.

A házhoz menő gyűjtés a 
műanyag, fém, papír és kar-
ton anyagokra vonatkozik.

Műanyaghulladékok: PET 
ásványvizes és üdítős palac-
kok kupakkal és címszalag-
gal, tisztán, laposra taposva. 
Mindenféle műanyag alapú 
flakon (pl. tisztítószerek, 
kozmetikumok flakonjai). 
Különböző fóliák (pl. zsu-

gorfóliák) bevásárló táskák, 
szatyrok, reklámtáskák, 
fóliazacskók.

Fémhulladék: Alumínium 
italos dobozok (lapítva), 
fém konzervdobozok (ki-
tisztítva).

Italos kartondobozok: Te-
jes és gyümölcsleves többré-
tegű kartondobozok (Tetra 
Pak) tisztán, kilapítva.

Papír: Kartondobozok la-
pítva, színes, vagy fekete-
fehér újságok, folyóiratok, 
reklámújságok, katalógu-
sok, prospektusok, füzetek, 
könyvek, papírzacskók, író-
lapok. Nagyobb mennyi-
ségű tiszta papírhulladék 
kötegelve a zsák mellé is 
kihelyezhető.

A szállítás szerdai napokon 
történik. Az elmúlt közel 
négy hónap tapasztalata sze-
rint számosan élnek e lehető-
séggel, de még jóval többen is 
tehetnék, ezért rendszeresen 
közölni fogjuk az aktuális 
szállítási időpontokat. 

Áprilisban 27-én, má-
jusban 11-én és 25 lesz 
szállítás. Aki eddig nem 
rakott ki így hulladékot és 
nincs sárga zsákja, tegye 
ki más, átlátszó zsákban a 
hulladékát, s akkor a be-
gyűjtők szállításkor ne-
kik is hagynak szabványos 
zsákot. A SZELEKTÍVEN 
GYŰJTÖTT HULLADÉKOT 
INGYENESEN SZÁLLÍTJÁK 
EL, a zsákokat is ingyenesen 
biztosítják.
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Fekete István
A bárány

ÜNNEPVÁRÓ

A bárány húsvét előtt nyolc-tíz 
nappal szokott előbukkanni, valami 
különös és tüneményes módon. Néha 
a kerekes kút mögül lépegetett elő, 
néha a tornácos folyosó végén jelent 
meg, néha pedig Görbic Pista bácsi 
jött be reggel, mondván:

- Egy kisbárány kéretődzött haj-
nalban az istállóba..., hát beeresztöt-
tem...

A hajnali jövevényt - természetesen 
- azonnal látni akartam.

- Majd ha a tejed megittad...
Egy valódi kis bárányért mit meg 

nem tesz az ember, azaz a gyerek... Hát 
behunytam a szemem, mert ha már 
nyelni kellett az utálatos folyadékot, 
legalább látni nem akartam...

- Töröld meg a szád is...
Megtöröltem..., és mire a „gang”, 

azaz a külső folyosó végére értünk, már 
el is feledtem a szülői akadékoskodás 
keserűségét, mert a kezem megme-
legedett már Pista bácsi hatalmas 
markában.

- Fehér? - kérdeztem.
- Mint a hó...
- Nagy?
- Hát akkora nincs, mint a cigányok 

szamara..., de szép kisbárány...
És mentünk az istálló elé, ami talán 

ötven lépésre lehetett, de nekem a 
világ végének tetszett.

- Csak lassan - mondta Pista bácsi -, 
hátha megijed, aztán a lovak közé fut... 
Még agyonrúgják...

Ettől a gondolattól a szívem olyan 
vad vágtába kezdett, hogy nem is hal-
lottam az ajtó nyikorgását, de aztán 
kinyílt végre, és az istálló közepén 
ott állt kétségbeesve, tanácstalanul, 
elanyátlanodva egy szomorú kis fehér 
bárány.

- Beee - mondta szomorúan, és rám 
nézett, mintha azt mondta volna:

- Hol az anyám? Miért nem jön az 
anyám... Hová tettétek az anyámat?

És éhes is vagyok.
- Na, menjünk beljebb - mondta 

Pista bácsi -, az ajtót be kell tenni,
mert megfáznak a lovak...
Betettük hát az ajtót, és csak áll-

tunk - amíg megszokta a szemünk a 
homályt _, aztán lassan odamentem 
a kisbárányhoz, és leültem melléje a 
földre.

- Bari... Barikám - és Pista bácsira 
néztem engedélyért, mert azt

már tudtam, hogy minden állat 
irtózik a megfogástól.

- Megsimogathatja... A juhász gye-
rekeivel még játszott is...

- Bari... Barikám... - simogattam a 
kisbárányt-, egyél, Barikám... Hozok 
cukrot is.

-  Fenét - mondta Pista bácsi határo-
zottan -, inkább egy kis tej kellene

neki, de - és öreg barátom komoly fi-
gyelmeztetéssel felemelte mutatóujját 
- nem én mondtam... Érti, ugye?

- Persze - mondtam, és apámra gon-
doltam, de mintha a bárány kívánsága 
erősebb lett volna, és erősebb is volt, 
mert felkeltem és azt mondtam:

- Kérek neki tejet!
- De nem én mondtam!! Érti? - és 

Pista bácsi nagyon komolyan nézett 
rám, én pedig összes kurázsimmal 
reszketeg lábaimban, felmentem a 
reggelizőasztalhoz, és azt mondtam:

- A kis báránynak tej kellene... Talán 
cukor is...

- Ki mondta? - kérdezte apám elko-
morulva. - Pista bácsi?

- Vinkó Barcsa néni - mondtam bát-
ran, mert ez igaz is volt. - Barcsa

néni nagymosásnál mesélte, hogy 
egy kisbárányt cuclival és édes tej-
jel neveltek fel, mert elpusztult az 
anyja...

Apám nehezen nyelte le a mérgét, 
de lenyelte..., és utána hosszú csend 
lett a reggelizőasztal körül, én pedig 
csak álltam, bár ingott alattam a pad-
ló, és a könnyek már összefutottak a 
szemem sarkában.

- Kérj a konyhában! - mondta végül 
apám komoran, és a hátamon érez-
tem, hogy utánam néz..., de éreztem, 
hogy édesanyám is utánam néz, és ez 
megnyugtatott.

A kisbárány aztán szépen neve-
lődött, de ez kizárólag az állatorvos 
bácsinak volt köszönhető, aki leíratta 
nagyanyámmal a kisbárány étrendjét, 
amit aztán én pontosan betartottam. 
És egy-két nap múlva, reggel apám nyi-
tott be nagyanyám szobájába - akivel 
egy szobában aludtam - szokatlanul 
csendesen:

- Alszik a gyerek? - suttogta. - Hát 
hagyja aludni, édesanyám, és ne is 
engedje ki nyolc óra előtt. János hétre 
küldi a másik bárányt... A fene látott 
ilyen nyúlszívű porontyot...

Én tehát „aludtam”, de a „nyúlszí-
vű poronty” kissé rosszul esett, bár 
magam sem értettem, hogy amíg a 
csirkék és kacsák lenyakazását szinte 
érdektelenül néztem, a hízó kétség-
beesett rivalgása alig érdekelt, annak 
a kisbáránynak megölése szinte két-
ségbeesett irtózattal rázta meg egész 
gyermeki valóságomat. Nem értettem, 
de éreztem a megmagyarázhatatlan 
valóságok egymástól való irtózatos 
távolságát.

És pár nap múlva a padláson járva az 
sem érdekelt, hogy egy friss báránybőr 
lógott a ruhaszárító kötélen...

- Báránybőr... - gondoltam, és sem-
mi egyebet. Mintha egy öreg kabát 
vagy pokróc lógott volna a padlás 
homályában, amihez semmi közöm 
nincs, a tulajdonost nem ismertem, és 
soha nem nézett rám szinte szeretettel 
a türelem, az ismerősség vagy a félelem 
riadt, tiszta, gyermeki szemével.

De az élő báránnyal annál melegebb 
barátság kezdett kialakulni közöttünk, 
hiszen éntőlem kapta az édes tejet és 
mindent, ami a kis jószágnak az életet 
jelentette.

Hosszas tűnődés után Tódornak 
„kereszteltem”, és nagyanyámnak 
reggel, még felkelés előtt, el is mond-
tam, hogy Tódor már érti a nevét, és 
hívásomra úgy jön, mint a jól nevelt 

kutya.
Nagyanyám nem lehetett jó hangu-

latban, mert azt mondta, hogy: „Érti a 
fenét egy buta birka...”, s ezért nagyon 
meg is sértődtem... És elhatároztam, 
hogy a Szent Antal-szobrot kiállítom 
a kis stelázsi szélére..., ami elég ma-
gasan volt a falon. Nagymama felnyúl 
az imakönyvéért, meglöki a Szent 
Antalt..., és puff...

Nagymama azonban ezen a szép 
nagyszombati napon -amint már 
említettem - nem volt imádságos 
hangulatban, vagy csak úgy könyv 
nélkül imádkozott, mert a kegyes szent 
állt, mint a kőszál, és később, belátva 
tervem aljasságát, bocsánatot is kér-
tem tőle, s úgy éreztem, a nagy Szent 
meg is bocsátott, hiszen nagyapám is 
tőle kapta a nevét, bár nem lett szent, 
tehát meg is házasodott, amit nagyon 
bölcsen tett,

mert akkor ki írta volna meg ezt a 
kis történetet...?

Később tehát nagyon illedelmesen 
megkérdeztem, hogy felkelhetek-e, s 
miután éreztem, hogy nagyanyámat a 
jólneveltségem eme magas foka erősen 
meghatotta, egészen felületes mosa-
kodás és öltözködés után engedélyt 
kaptam Tódor meglátogatására.

Szép, langyos tavaszi délelőtt volt, 
tehát Tódort kivittem a kertbe, mint 
egy főűr az agarát, és nagyon kellemes 
séta után visszaballagtunk az istállóba. 
Közben azonban apámmal is talál-
koztunk, aki nagyon meglepődött jó 
magaviseletem eme magas fokán.

- Na, látod - mondta -, tudsz te 
rendes gyerek is lenni...

Mivel pedig ennél nagyobb csoda 
már nem történhetett, és a déli

harangszó is már a levegőben volt, 
hát megmostam a kezem, mert a 
levegőben volt a bűvös szó is,  hogy 
tálalva van! Ebéd végeztével pedig 
apám azt mondta:

- Majdnem elfelejtettem. Az öspörös 
bácsi üzeni, hogy a délutáni körmenet-
ben légy ott te is nagyanyáddal...

Hát ott is voltam! Közvetlenül a 
baldachin mögött, és erősen fogtam 
a nagyanyám kezét, és nem vettem 
le szemem az arany szentségtartóról, 
amelynek ostyájában ott van a földre 
szállt és az emberek által megfeszített 
szelíd és békés örök Isten.

A falu utcáján már az alkonyat járt, 
de zengett az ének, és elszállt a házak 
felett, a kertek felett, ki a szabad mezők 
felé, ahol bontogatta már szárnyát a 
hűvös, szürke alkony.

Fogtam, egyre erősebben fogtam 
nagyanyám kezét, mert öspörös bá-
csi felemelte az oltáriszentséget, és 
letérdelünk mi is, mert körülöttünk 
elhallgatott az ének, és - mintha el-
kaszálták volna - porba hulltak mind 
az emberek.

És ekkor úgy éreztem, a harangok 
mintha ujjongva felkiáltottak volna, 
mintha zengésük összeölelkezett volna 
magasan, fent az ég alatt, mintha soha 
többet el nem hallgatnának... És talán 
ezért van, hogy ha arra a hatvannégy 
év előtti feltámadásra gondolok, azt a 
simogató, boldogító, ujjongó zengést 
ma is hallom.

Locsolkodás

Bakonyi Györk karikatúrája.

Olvastam valahol
A híres és népszerű párizsi paptól, André Boulangertől (1582-

1657) jegyezték fel az alábbi tanítást.
Egyik húsvéti beszédében hozzászólt ahhoz a kérdéshez, hogy 

ezen a nagy ünnepen miként kell értelmezni a szerelmi böjtökre 
vonatkozó szabályokat. Engedje-e a feleség a férjének, ha az gyön-
géd szándékkal közeledik hozzá, avagy köteles-e megtagadni magát 
tőle?

André atya felvilágosítása: „A kérdés fogas, leginkább egy hason-
lattal tudnék rá válaszolni. Tegyük fel, önöknek van egy adósuk, s 
az éppenséggel húsvétkor jelentkezik, hogy fizetne. Ünnep van az 
igaz, de hát az adós nincs mindig olyan kedvében, hogy törlesszen. 
Az én véleményem szerint el kell fogadnia pénzt, hölgyeim.” Én azt 
gondolom, ez a tanács megszívlelhető...

Varga László

Zálog
Zárt rügyek nyitnak, az idő megáll
(már a nyitás is felujjongva fáj).
Szirmot borzol a durvaujjú szél,
virágos ággal száz húron zenél
muzsikás csend, mely benned lakik,
terjed, kiárad, beteljesedik.
Csillagtávolon kitágul a rés,
anyagból tákolt forma felszínén
kinyit egy arc, öröktől ismerős
(ismered még születésed előtt).
Valahol mélyen felnyil egy zsilip,
terjed a hang, majd kiteljesedik.
Szíved a központ, tedd rá kezed;
kérdez! Válaszolj! Beszélget veled:
„- Lelkeddel a szenvedésem láttad?
Neked adtam magam, s a világnak
alázattal, és örök szeretettel,
nagy ajándék, neked adom, vedd el!
Tudtad, s tudod kínjaimnak árát?
Emberi testem véreáldozását?
Vésd a szívedbe, amint írva van:
Lelkedért adtam zálogul magam.
Zálogom vette, s fogadta Atyám,
tán fel sem fogod egészen talán,
hogy ez a zálog, ez a szenvedés,
feléd áramló örök ölelés.
Kinyit, és ujjong, a nagy élet benne,
vedd a szavam, s simulj szívemre.
Piros vérem virág lett a hegyen,
mert feltámadtam, s majd te is velem!”

Magyar Gyuláné

Mesteremnek, az ácsnak
A történések állandósága örök,
kétezernéhányszor is ugyanaz,
nincs idő anno kétezer, s - tizenegy között.
Anyagok módosulnak, formák múlnak.
A Golgota most is tele van virággal,
mert az olajfák éppen most virágoznak;
s te, akit ünnepeltek pálmaággal,
most ott roskadozol a kereszt alatt.
Szentarcod tudva kínod érzi lelkem,
bennem is fájva hatol át a szenvedés,
a gyötrő kínok marása bujkál bennem,
értelmem tudja, hogy a szánalom kevés.
Veled botladozom sziklás ösvényeken
a te kemény kereszted nyomja a vállam,
biztosan tudom, hogy megváltóm vagy nékem,
utánad botlok e próbaútvilágban.
Nekem is van keresztem, még te faragtad,
értelmes súlyú, hogy el is bírjam vinni,
tartó erőmet is hozzája te adtad,
azért nem elég nekem magamért sírni!
Én drága ácsom, ki vagy isteni Mester,
lélekből lényegített, ki emberré lett,
érzem, hogy el sem eshetem a kereszttel, 
mert megtart kezed, véred, dobogó szíved.
Én vékonyka lélek, hozzádlényegülő,
homályos még a szemem, vaskos a testem,
mert satnya a létem, és semmibevesző,
de te megtartasz, mert te függsz a kereszten.

Magyar Gyuláné
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ÉRTÉKESÍTÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Royalsekt Zrt. (székhely: 6070 Izsák, Agárdy telep, adószám: 

14298192-2-03, cégjegyzékszám: 03-10-100389, képviseli: Ungor Pál) mint Termeltető, úgy 
is mint Vevő - a továbbiakban mint Termeltető - másrészről

név: .................... (an.:......................, szül.hely, idő: ............... lakhely: ...................................., 
adóazonosító jel: ................................., őstermelői igazolvány szám: .....................)

vagy
cégnév: .............................................. (székhely: ....................... .............................., adószám: 

..................., cégjegyzékszám: ........................, képviseli: .........................) mint Termelő úgy is 
mint Eladó - a továbbiakban mint Termelő - között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződés tárgya, a Termelő által saját használatában álló területeken megtermelt 
borszőlő Termeltető részére történő értékesítése. A Felek, a jelen megállapodás aláírásával, a 
2011-es mezőgazdasági évre vonatkozó borszőlő értékesítéséről állapodnak meg.

2./ A keretszerződés tárgyát képező termőterületek és borszőlő fajták adatait, a jelen szer-
ződés I. számú melléklete tartalmazza.

3./ A Termelő, a jelen szerződés aláírásával is igazoltan kijelenti, hogy az I. sz. mellékletben 
meghatározott mezőgazdasági földterületnek a jogos használója. 

4./ Termelő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termőterületre vonatkozóan 
harmadik személlyel adásvételi szerződést, termeltetési szerződést, integrátori szerződést, 
szállítási szerződést nem kötött. Egyebekben, semmilyen jogcímen nem jött létre olyan 
megállapodás, amely, az általa vállalt hibátlan és határidőben történő, a Termeltető részére 
történő teljesítést befolyásolná. A Termelő, az általa megtermelt termésről nem rendelkezett, 
azt nem terhelte meg.

5./ Termelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződéssel meghatározott termőte-
rületen, az általa megtermelt szőlőtermés teljes mennyiségét Termeltető részére értékesíti, a 
betakarított borszőlőt Termeltető részére átadja. Kivételt képez ez alól, a Termelőnek, a saját 
fogyasztásra betakarított mennyisége.

6./ Termelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Hegyközségi Rendtartás szabályait betartva, 
kizárólag jogszabály által megengedett anyagokat használ a művelés során, a szakmai szabályo-
kat betartja. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szőlőművelésre vonatkozó termeltetési 
utasításokat betartja, mind a tiltott növényvédő szerek használatára, mind a szüret időpontjának 
megválasztására vonatkozóan.

Amennyiben a Termelő, a Hegyközségi Rendtartás utasításait nem tartja be és írásbeli fel-
szólításra sem tesz annak eleget, úgy Termeltető jogosult jelen szerződést egyoldalú írásbeli 
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.

7./ Termelő a szőlő művelését saját eszközeivel és költségére végzi és takarítja be a szőlő-
termést, majd ezt követően - a 6. pontban meghatározott saját fogyasztásra szánt mennyiséget 
kivéve -, a fennmaradó részt 100%-ban köteles Termeltető részére átadni. 

8./ Abban az esetben, amennyiben a Termelő a jelen szerződésben meghatározott termőte-
rületekről harmadik személy részére borszőlőt értékesít, úgy az szerződésszegésnek minősül, 
amely esetben a Termelő kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke: A harmadik személy 
részére értékesített, illetve a saját fogyasztást meghaladó mennyiségű borszőlő szerződés szerint 
számított átvételi árának 30%-a.

9./ A Termelő, a Termeltetővel egyeztetett időpontban a borszőlőt saját költségén betaka-
rítja, majd ezt követően Termeltető által megjelölt helyre szállítja, az átvétel helye: 6070 Izsák, 
Agárdy telep.

10./ Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Termeltető átvételi helyén történt 
mérlegelést elszámolásuk alapjának fogadják el. Az átvétel időpontjában Termeltető jogosult 
minőségi vizsgálatot végezni, mérést végezni az átadásra kerülő borszőlő must cukorfokának 
meghatározása érdekében. 

11./ Az átadás-átvétel során a borszőlő minőségi hibája esetén a Termeltető választhat, 
hogy azt az átvétel megtagadásával egyidejűleg a Termelő költségén visszaküldi, vagy csök-

tisztelt Szőlőtermelők!
A Royalsekt Zrt. fel kívánja vállalni a Térség Szőlőtermelőinek  integrációját. Ennek első 

lépéseként a napjainkra kialakult nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel cégünk vezetősége 
úgy döntött, hogy 2011. évtől előlegfizetéssel segíti a Termelőket. A támogatás igénybevéte-
lének feltétele írásban kötött értékesítési szerződés a Felvásárló és a Termelő között.

Az „értékesítési keretmegállapodás” célja, hogy közös gazdasági céljaink elérésének 
érdekében hosszú távú együttműködés és korrekt üzleti kapcsolat alakuljon ki Termelő 
és Felvásárló között.

A Termelőnek a megállapodást első ízben egy mezőgazdasági évre van lehetőségük 
megkötni, amely egy évvel automatikusan meghosszabbítható (a megállapodás meg-
kötésénél előnyt élveznek azok a beszállítóink, akik az elmúlt 3 évben is cégünknek 
értékesítették termésüket).

Az együttműködés lényege, hogy a Felvásárló garantálja a megfelelő minőségű bor-
szőlő felvásárlását, a Termelő pedig garantálja, hogy a saját felhasználáson felül, a teljes 
mennyiséget kizárólag a Felvásárló részére értékesíti.

A termeltetési szerződés megkötésekor felvásárlási árat nem kötünk ki, a részünkre 
termelt terményeket a szüretkor kialakult piaci áron vásároljuk meg, ami nem lehet 
alacsonyabb, mint a térség három meghatározó Felvásárló cége által meghirdetett át-
vételi ár átlaga.

A Felvásárló kamatmentes előleg nyújtásával segíti a Termelőt az éves termelési költ-
ségek viselésében. (Az előleg összege hektáronként 150.000 Ft, de maximum a tárgyévet 
megelőző év során a Felvásárló céghez beszállított termék átvételi értékének 30 %-a).

A megállapodás tartalmazza, a mindkét fél számára nélkülözhetetlen biztosítékokat.
A megállapodás a Szőlőtermelők, és Felvásárlók kistérségi összefogását szolgálja.
Érdeklődni lehet, és felmerült kérdéseire az alábbi telefonszámon kaphat bővebb 

tájékoztatást: 06-20-9-154-442
Kelt: Izsák, 2011. március 28.

Ungor Pál

kentett áron átveszi, azzal, hogy ezen tény, külön jegyzőkönyvbe véve, a felek jóváhagyásával  
rögzítésre kerül.

12./ Termelő jelen okirat aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, egyúttal a Termeltetőt meg-
hatalmazza, hogy a keretszerződéssel érintett termőterületek illetékes hegyközségeitől, hegy-
bíróitól adatokat kérjen, különösen a Termelő által tárgyévben értékesített szőlőtermésről.

13./ Felek megállapodnak abban, hogy Termeltető, Termelő részére jelen szerződés aláírását 
követő 15 napon belül termelési előleget biztosít hektáronként 150.000,- Ft összegben, de 
maximum a tárgyévet megelőző évben Termeltetőnek átadásra beszállított termék értékének 
30%-ának megfelelő összegben.

14./ Termeltető a termelési előleget kamatmentesen biztosítja a Termelő részére.
15./ A termeltetési előleget Termeltető készpénzben, vagy átutalás útján fizeti meg Termelő 

részére.
16./ Felek megállapodnak abban, hogy Termelő, a termeltetési előleget legkésőbb, a jelen 

szerződéssel érintett termőterületen történt betakarítást követő első tétel borszőlő eladásakor 
köteles megfizetni a Termeltető részére akképpen, hogy a felek kölcsönös beszámítással élnek, 
a szőlőtermés vételára és a termeltetési előleg vonatkozásában.

17./ Abban az esetben, amennyiben a megtermelt termés ellenértéke nem éri el a termeltetési 
előlegként átvett összeget, úgy az első borszőlő átadását követő 8 napon belül, de legkésőbb 
2011. november 15-ig Termelő köteles a termeltetési előleg borszőlő vételárral nem fedezett 
részét Termeltetőnek megfizetni.

18./ Felek a Termelő által megtermelt és Termeltető részére átadott borszőlő vételárára 
vonatkozóan az alábbiakban állapodnak meg: 

- átvételi ár: A termeltetési szerződés megkötésekor felvásárlási árat a szerződő Felek nem 
kötnek ki, Termeltető részére termelt szőlőt a szüretkor kialakult piaci áron vásárolja fel a 
Termeltető, ami nem lehet alacsonyabb, mint a Térség három meghatározó Felvásárló cége 
által meghirdetett átvételi ár átlaga.

19./ Termeltető a vételárat, az átvételt követő 30 napon belül fizeti meg a Termelő részére 
azzal, hogy a Termelő köteles az átvételhez szükséges dokumentumokat Termeltető részére 
átadni (őstermelői igazolvány, származási bizonyítvány, adókártya).

20./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hibátlan és határidőben történő 
teljesítése érdekében egymással együttműködnek.

21./ A Termelő, a termelés során felmerülő, a termést-, illetőleg a teljesítést befolyásoló 
eseményekről haladéktalanul köteles tájékoztatni a Termeltetőt.

22./ Abban az esetben, amennyiben időjárási körülmények miatt, az adott területen meg-
termelhető minimum mennyiségek megtermelése és átadása sem várható, úgy ezt, mint vis 
maior eseményt Termelő köteles, a károsító esemény bekövetkezését követő 15 napon belül 
írásban bejelenteni Termeltető részére és az írásos bejelentéshez csatolni a hegyközség erre 
vonatkozó írásos igazolását. Abban az esetben, amennyiben ezen bejelentés az itt írt határidőn 
belül elmarad, vagy Termelő nem csatolja hozzá a hegyközség igazolását, úgy később vis maior 
bekövetkezésére Termelő hatályosan nem hivatkozhat.

23./ Abban az esetben, amennyiben Termeltető a borszőlő vételárának kifizetésével kése-
delembe esik, úgy köteles a mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamatot megfizetni 
Termelő részére.

24./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírásától számított 1 éves időtar-
tamra

Termelő vételi jogot enged Termeltető részére a jelen szerződés I. sz. mellékletében meg-
határozott termőterületeken megtermelt szőlőtermésre.

25./ Abban az esetben, amennyiben Termeltető vételi jogát gyakorolni kívánja, úgy erre 
vonatkozó írásos nyilatkozatát Termelő jelen szerződés fejlécében írt címére köteles postára 
adni, amely nyilatkozatot a felek kézbesítettnek tekintik a feladást követő 5. munkanapon, 
függetlenül attól, hogy azt a Termelő átvette-e vagy sem.

26./ Abban az esetben, amennyiben Termeltető él vételi jogával, úgy jogosult a jelen szer-
ződés tárgyát képező termőterületeken megtermelt borszőlőt betakarítani, ehhez a Termelő 
kifejezetten hozzájárul azzal, hogy Termelő, a termés betakarításakor jelen lehet, azt azonban 
nem akadályozhatja meg.

27./ Amennyiben a Termeltető él a vételi jogával, úgy az átadás-átvételre a felek közötti 
elszámolásra jelen szerződés rendelkezései az irányadóak azzal, hogy Termeltető jogosult a 
vételár vonatkozásában beszámítással élni, a vételárelőleg, a betakarítási költségek, és a szál-
lítási költségek vonatkozásában.

28./ Felek kifejezetten akképpen állapodnak meg, hogy Termelő nem jogosult harmadik személy 
részére értékesíteni a jelen szerződéssel lekötött borszőlő mennyiséget, amennyiben ezt akár csak 
részben megteszi, úgy azt a felek ezt fedezetelvonó magatartásnak tekintik és ebben az esetben 
Termelőt kötbér fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke az értékesített szőlőtermés jelen 
szerződés szerint számított átvételi árának 30%-a. A kötbér fizetésének esedékesség, a jelen 
pontban meghatározott szerződésszegő magatartás bekövetkezését követő nap.

29./ Abban az esetben, amennyiben Termelő jelen szerződés rendelkezéseit megszegi és a 
megtermelt termést, nem adja át Termeltető részére, úgy Termeltető jogosult fedezeti vásárlást 
eszközölni és ennek többletköltségeit, és a különbözeti vételárat Termelőre terhelni.

30./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időtartamra 2011. 
november 30-ig kötik. Ha jelen megállapodást a lejáratig egyik fél sem mondja fel, akkor az 
automatikusan egy évvel meghosszabbodik.

31./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos 
úton rendezik, ezek sikertelensége esetére a Kecskeméti Városi Bíróság, hatáskörének hiányában 
a Bács- Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

32./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó ren-
delkezései az irányadóak.

Felek a jelen szerződést elolvasást követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag írják alá.

Izsák, 2011. ...........
.................................................                                         .................................................
            Termeltető                                                                               Termelő
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 IZSáK VároS ÖnKorMánYZAt KÉPVISeLő-teStÜ-
LETÉNEK 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete( a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében , a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a szo-
ciális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt.) 
1.§ (2) bekezdésében, a 10.§ (1)bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdés b.) pontjában, 26.§-ában,  a 
32.§ (1)bekezdés b)pontjában, a  32.§ (3) bekezdésében, a 35.§ (2) bekezdésében,a 37/A.§ (3) 
bekezdésében, a 38.§ (9) bekezdésében, a 43/B.§ (1) és (3) bekezdéseiben, 45.§-ában, 46.§(1) 
bekezdésében, az 50.§ (3) bekezdésében, az 58/B.§(2) bekezdésében, a 62.§ (2) bekezdésében, 
a 92.§ (1) bekezdés a) pontjában,a 92/B.§ (1) bekezdésében és a 132.§ (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya

1.§
A rendelet hatálya -  a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed:
(1) Izsák város közigazgatási területén élő:
- magyar állampolgárokra,
- bevándoroltakra és letelepedettekre,
- hontalanokra,
- a magyar hatóság által menekültként elismert és a
- az Szt. 6.§-ában és a 7.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekre. 
(2) Az Szt. 7.§ (1)bekezdésében meghatározott  ellátások tekintetében az (1) bekezdésben  

foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát  megerősítő országoknak a Magyar 
Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatály kiterjed:
a.)  A szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózko-

dásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben megha-
tározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar 
Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint : 

b.) a 32/B.§ (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben( a to-
vábbiakban: uniós rendeletek) meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben 
az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Feladat és hatáskör gyakorlása
2.§

Az Szt-ben megállapított feladat -és hatáskörök gyakorlását a Képviselő-testület az alábbiak 
szerint ruházza át:

a.) Szociális- és Egészségügyi Bizottságra:
          - lakásfenntartási támogatás,
           - ápolási díj (43/B.§)  
            - étkeztetés.
b.) Polgármesterre:
           - átmeneti segély (kivétel: 18.§),
           - temetési segély.

3.§
(1) A polgármester illetve az Egészségügyi és Szociális bizottság által hozott határozatok ellen 

a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
(2) A fellebbezést a polgármester az iratok csatolásával a Képviselő-testület következő ülése 

elé terjeszti.
Eljárási rendelkezések

4.§
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása 

iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalban lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni.
(2) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő 

ügyben a kérelmet távbeszélő útján is elő lehet terjeszteni. Az így előterjesztett kérelemről hiva-
talos feljegyzést kell készíteni, mely tartalmazza az ügyfél nevét, lakcímét a kérelem tartalmát ás 
az előterjesztés időpontját.

(3) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásoknál nincs lehetőség az elektronikus hatósági ügyin-
tézésre.

5.§
(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint családja adatairól, vagyoni és jövedelmi viszo-

nyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem 
benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18.§. a-k.) pontjában 
szereplő adatokat.

(2) A jogosultság megállapításakor:
a.) havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a to-

vábbiakban együtt: vállalkozás) származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy 
hónap jövedelmét,

b.) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b.) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, 
amelyek az adóbevallással már lezárt időszakra esnek a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek 
e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

c.) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor 
az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

d.) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően 
megszűnt havi rendszeres jövedelmet, a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vál-
lalkozási tevékenység megszűnt, a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.

(3) Ha az önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány le-
folytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat 
vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve a saját és a családja tulajdonában álló 
vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenn-
tartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem 
a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmez-
hető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a 
kérelmező külön határozattal kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006.(III.27.) 
Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti forma-nyomtatványon nyilatkozzék.

(5) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speci-

ális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.
6.§

(1) A szociális rászorultságtól függő ellátások igénylése esetén a kérelmezőnek nyilatkoznia kell 
arról, hogy saját ellátására kötött-e tartási- életjáradéki- vagy öröklési szerződést illetve - temetési 
segély esetén- arról, hogy az elhunyttal ilyen szerződés köttetett-e.

(2) A jövedelem hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles másolat formá-
jában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a munkahely által kiállított átlagkereset-
igazolás, a fizetési jegyzék, a postai feladóvevény, nyugdíjszelvény,  a pénzintézeti igazolás, ellátást 
folyósító szerv határozata, stb. Az alkalmi munkából származó jövedelem alkalmi munkavállalói 
könyvben, a munkáltató bejegyzésével igazolható.

(3) A kiadások hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles másolat formá-
jában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a közüzemi vagy egyéb szolgáltató által 
kiállított számla, a pénzintézeti igazolás, befizetési csekkszelvény, postautalvány, nyugta, szállásadó 
írásbeli nyilatkozata (albérleti díj esetén), a gyermektartást kapó írásbeli nyilatkozata,  háziorvos 
igazolása (gyógyszerköltség esetén), stb. 

(4) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén szükséges a Munkaügyi Központtal való 
együttműködés tényének igazolása is.

(5)Ha kétség merül fel a kérelmező nyilatkozatának, illetve az által szolgáltatott adat, tény vagy 
körülmény valódisága tekintetében, a kérelem elbírálására nézve hatáskörrel rendelkező szerv 
köteles a tényállást megfelelően tisztázni. Ebből a célból a Hivatal útján - a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések megtartásával - megkeresi az illetékes adóhatóságot, jövedelem igazolásokat szerez 
be, környezettanulmány készítését indítványozza, stb.

(6) Ha a szükséges okiratok, igazolások nem állnak rendelkezésre, de a kérelmet haladéktala-
nul kell elbírálni, mert a  késedelem életet, egészséget, testi épséget veszélyeztetné, a kérelmező 
nyilatkozata - melyet az irányadó időszakra forrásonként és személyenként köteles megtenni - is 
elfogadható.

(7) A kérelmet érdemi döntésre a Polgármesteri hivatal ügyintézője készíti elő. A tényállás feltá-
rása során nincs szükség olyan körülmény, tény, adat igazolására, amely az önkormányzat, illetve 
a Hivatal nyilvántartásaiban is szerepel, illetőleg amelyről hivatalos tudomása van.  Ha jogszabály 
vagy e rendelet nem rendeli el, és a kérelem érdemi elbírálása szempontjából az nem szükséges, 
környezettanulmányt nem kell készíteni abban az esetben, ha a kérelem benyújtását megelőző 
6 hónapon belül a hatóság - szociális vagy gyermekvédelmi ügyben - a jogosultság megállapítása 
szempontjából szükséges körülményeket már feltárta, és alapos okkal feltehető, hogy azokban - a 
hatóság előzetesen lefolytatott vizsgálatát követően - lényeges változás nem következett be.

(8) Amennyiben a kérelmező az általa kért helyett más szociális ellátásra lenne jogosult, erre a 
körülményre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni, illetve - ezzel 
egyidejűleg - a megfelelő kérelemnyomtatványt  részére meg kell küldeni. 

A szociális ellátás folyósításának módja és ideje
7.§

(1) Az e rendelet alkalmazásával megállapított pénzbeli rendszeres szociális ellátást a tárgyhó-
napot követő hónap 5. napjáig átutalással kell kifizetni. 

(2) Az e rendelet alkalmazásával megállapított átmeneti segélyt, temetési segélyt az arról szóló 
határozat kézhezvételét követő 5. napon belül a Hivatal pénztárában kell a jogosult, vagy annak 
törvényes képviselője, alakszerű meghatalmazottja számára kifizetni. 

(3) Az e rendelet alkalmazásával természetben megállapított szociális ellátást az arról szóló 
határozat kézhezvételét követő 5. napon belül a határozatban megjelölt helyen, formában és 
módon kell folyósítani.

(4)Ha az eseti ellátás haladéktalan folyósítása szükséges azért, mert az (1)-(3) bekezdésekben 
meghatározott határidő megtartása életet, egészséget, testi épséget, vagy az ellátás törvényes 
célját veszélyeztetné, a Hivatal - a döntésről szóló határozat szerint - haladéktalanul gondoskodik 
a folyósításról.

(5) Amennyiben az ellátás célját a jogosultnak való közvetlen kifizetés (átutalás) veszélyezteti, a 
pénzbeli ellátás - ha azt jogszabály nem zárja ki - a hatáskörrel rendelkező szerv határozata alapján 
annak a szolgáltatónak (pl. közüzem) vagy intézménynek (pl. iskola) is közvetlenül megfizethető 
(átutalható), amelynek a jogosult érdekében visszterhesen nyújtott -  a szociális ellátást megál-
lapító határozatban megjelölttel egyébként megegyező - szolgáltatása miatt jogosulttal szemben 
pénzkövetelése áll fenn.

Az ellátás nyilvántartása, nyilvántartás, a szociális ellátás módosítása 
8. §

(1) A jegyző az e rendelet szerinti szociális ellátások megállapítása, az ellátások biztosítása, 
fenntartása, módosítása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az e rendelet 
5. § (1) bekezdésében meghatározottakat a valóságnak megfelelően tartalmazza.

(2) A jegyző a rendszeresen folyósított szociális ellátás időtartama alatt is folyamatosan vizsgálja, 
hogy a  nyilvántartásában szereplő adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak, és a 
jogosultság feltételeinek változása alapján kezdeményezi a szociális ellátás megszüntetését vagy 
módosítását.

(3) A rendszeresen folyósított szociális ellátás jogosultság feltételeinek változását az igénylő 
a változás bekövetkeztétől, illetőleg a tudomásra jutástól számított 15. napon belül köteles a 
Hivatalban bejelenteni.

A jogosulatlan ellátás megszüntetése, visszafizetése, méltányosság
9. §

(1) Meg kell szüntetni az ellátás folyósítását, ha
a) a kérelmező a jelen rendeltben, illetve az Szt.-ben meghatározott bejelentési kötelezettségének 

nem tett eleget
b) a kérelmező szándékosan valótlan adatokat közölt, vagy olyan körülményeket hallgatott el, 

amelyek alapján nem lett volna jogosult a támogatásra
c) ha a jogosultság feltételei megszűntek 
(2)Az e rendeletben szabályozott szociális ellátás megszüntetéséről vagy módosításáról, a jo-

gosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről, elengedéséről, a részletfizetés engedélyezéséről a 
szociális ellátás iránti kérelmet első fokon elbírálni jogosult szerv határozatban dönt.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás meg kell téríteni. Ha a megtérítés elrendelésére kerül 
sor:    

a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és
b) a kamat összegét az (2) bekezdésben meghatározott szerv elengedheti, illetve csökkenthe-

ti.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott méltányosság gyakorlására az e rendeletben meghatáro-

zottak alapján jogosult kérelmezővel kapcsolatosan van lehetőség, kizárólag az alábbiak szerint:
a) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegét nem éri el 

- a jogosulatlanul felvett ellátás megtérítése elengedhető
b) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének a 200%-

át nem haladja meg - a jogosulatlanul felvett ellátás teljes összegének legfeljebb 50%-a engedhető 
el

c) az a) és b) pontok hatálya alá nem tartozó indokolt esetekben legfeljebb 12 havi részletfizetése 
engedélyezhető.

II. FEJEZET
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
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Aktív korúak ellátása
Rendszeres szociális segély

10.§
(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra jogosultság kezdő napján az 

55.életévét betöltötte, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel- feltéve, hogy a családban élő 
gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst, szerinti gyermekgondozási 
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását 
napközbeni ellátást biztosító intézményben (Gyvt.41.§ (3) bekezdése) nem tudják biztosítani a 
rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni az Izsáki Családse-
gítő-és Gyermekjóléti Szolgálattal( továbbiakban: Családsegítő Szolgálat), melynek keretében

a.) nyilvántartásba véteti magát,
b.) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik,
c.)teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.  
(2) A Családsegítő Szolgálat a nem foglalkoztatott személyek szociális helyzetének,korának, 

mentális és egészségügyi állapotának megfelelő, egyénre szabott beilleszkedést segítő programot( 
a továbbiakban: program) határoz meg.

(3) Az együttműködési program típusai:
       a) munkavégzésre, átképzésre irányuló program,
       b) életvitel, életmód megváltoztatására irányuló program,
       c) egészségi állapot megőrzésére irányuló program,
       d) munkaképességet megőrző program, 
       e) alkalmi munkavállalást elősegítő program,
       f) szociális helyzet romlásának elkerülését célzó program,
       g) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozások,
       h) egyéb a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő program.
(4) A nem foglalkoztatott segélyezett a beilleszkedési programban aktívan részt vesz. A prog-

ramban való részvétel megtagadása, illetve nem együttműködő magatartás esetén a bonyolító a 
szociális segély összegének csökkentésére, vagy folyósításának megszüntetésére tesz javaslatot a 
hatáskör gyakorlójának. 

(5) Nem együttműködő a nem foglalkoztatott segélyezett, ha a beilleszkedési( együttműködési) 
programban megjelölt időpontokban a szervezőnél a javasolt foglalkozásokon, tanácsadáson, okta-
tási, képzési programokon nem jelenik meg és hiányzását hitelt érdemlően igazolni nem tudja.

(6) A távolmaradást az akadályoztatás (betegség, külföldön tartózkodás stb.) megszűnésétől 
számított 8 napon belül kell igazolni. Az elfogadható dokumentumok: orvosi (szakorvosi, kórházi) 
igazolása, útlevélben szereplő bejegyzés, a külföldi tartózkodást igénylő okra utaló igazolás.

Közcélú foglalkoztatás
11.§

(1) A közcélú foglalkoztatással kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat a Pol-
gármesteri Hivatal látja el, melynek keretében belül vezeti az összes jogszabályban és egyéb jogi 
eszköz által meghatározott nyilvántartást, az elvégzett munkáról munkanaplót vezet, előkészíti a 
szerződéskötéseket,  elvégzi a közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő pénzügyi-számviteli 
és munkaügyi feladatokat,  elkészíti a jelentéseket, stb.

(2) A közcélú foglalkoztatás területei különösen az alábbiak lehetnek:
a) környezetgondozás (közterület-gondozás, község rendezés, stb.),
b) környezetvédelem (parlagfű irtás, belvíz elleni  védekezés, egészséget veszélyeztető gyom-

növények eltávolítása, illegálisan lerakott szemét eltávolítása, stb.)
c) közreműködés az intézmények szakmai és szakmai munkát segítő tevékenységében (rendez-

vény szervezés, közművelődési munka, takarítás, stb.)
d) településgazdálkodás (hóeltakarítás, útépítés és javítás, karbantartás,  kőművesmunkák 

elvégzése, erdők tisztítása, külterületi munkák elvégzése, stb.)
e) személyi szolgáltatások (idős- vagy gyermek gondozás, ebédkihordás, postai küldemények 

kihordása, stb.)
f) egyéb a közfoglalkoztatás törvényben meghatározott rendeltetésének megfelelő munkavég-

zés.
(3) Az a bérpótló juttatásra jogosult személy, akinek a Békés Megyei Kormányhivatal  Munkaügyi 

Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ [továbbiakban: Munkaügyi Központ] 
munkát ajánlott fel, köteles 

a) a Munkaügyi Központ által kötött együttműködési megállapodásban meghatározott foglalko-
zás-egészségügyi szolgáltatónál (VISEMUD Bt 6070. Izsák, Bercsényi utca 13. szám) megjelenni 
és a foglalkoztatásához szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot elvégeztetni,

b) az I. fokú munkaköri alkalmasság szakvélemény egy példányát a Polgármesteri Hivatalnál 
leadni,

c) mint a Polgármesteri Hivatal által munkavégzésre kiközvetített személy foglalkoztatási helyén 
a közcélú munkát elvégezni.

Bérpótló juttatás
12. §

(1)Bérpótló juttatásra  - az Szt. 35. § (1) bekezdésében meghatározott személy [a továbbiakban: 
bérpótló juttatásra jogosult] - az Szt. 33.-36. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően  lehet 
jogosult.

(2) A bérpótló juttatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként a bérpótló jut-
tatás egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban már részesülő személy  
köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani.

(3) A bérpótló juttatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az 
általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítés, a kerítéssel a közte-
rület felől kívül határos terület, a járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának 
biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie. 

13. §
(1)A bérpótló támogatásra jogosult személy udvarát, abban az esetben kell rendezettnek te-

kinteni, ha 
a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 20 cm-t,
b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 10%-ánál nem foglal el több területet 

és a magasságuk nem haladja meg a 20 cm-t,
c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet /120 vagy 80  literes kuka/ kétszeres 

űrtartalmánál több - felhalmozott - háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmo-
zott állapotban,

d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága is 
megfelelő - nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a trágyalé-,

e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, és a kisgyerekek 
járdára, vagy utcára kiszaladását,

f) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan található,
g) a ház előtti csatornarendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, s a csapadékvíz lefolyását 

építési törmelék, föld, és növények sem akadályozzák,
h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre,
i) a művelésre alkalmas - nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok 

takarmányozására szánt növényeket termesztenek.
(1) A bérpótló juttatásra jogosult kérelmének kézhezvételét követő 8 napon belül környezetta-

nulmányt kell készíteni, melyben rögzíteni kell a kiindulási állapotot. A környezettanulmányt a 

Hivatal megkeresése alapján a Családsegítő szolgálat készíti el.
(2) A kérelem mellékletét képezi az a nyilatkozat, amelyben a bérpótló juttatásra jogosult  vállalja 

az együttműködést az önkormányzattal, és amelyben tudomásul veszi, hogy a támogatás bármikor 
felfüggeszthető, ha a határozatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.

(3) A bérpótló juttatás megállapításáról szóló határozatnak tartalmaznia kell:
- az együttműködési kötelezettség módját,
- a környezettanulmányban rögzített hiányosságok felsorolását és megszűntetésének módját, 
- a hiányosság megszűntetésének határidejét 30 illetve 60 napot,
- a rendszeres ellenőrzésről szóló tájékoztatást,
- az ellenőrzésre jogosultak beosztását,
- a meghatározott kötelezettségek nem teljesítésének következményeit. 
Helyi lakásfenntartási támogatás

14.§
(1) A helyi lakásfenntartási támogatást Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete önálló 

ellátásként folyósítja.
2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 

jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem éri el és 
a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja.

(3) A támogatás összege nem lehet kevesebb 2500.- Ft/hó.
(4) A lakásfenntartási támogatásnál az egy négyzetméterre jutó helyben elismert költség mér-

téke 450.- Ft.
 (5)A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem évente két alkalommal nyújtható be, melyhez e 

rendelet 5.§-ában meghatározottakon kívül csatolni kell a lakásfenntartással kapcsolatos költségek 
összegét igazoló -  a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra  vonatkozó - számlákat, valamint 
a lakás alapterületéről szóló nyilatkozatot.

(6) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
Ápolási díj

15.§.
(1) Ápolási díj állapítható meg - a jegyes kivételével - annak a hozzátartozónak (Ptk. 685.§. b. 

pontja) is, aki  18. életévét betöltött tartósan beteg - önmaga ellátására képtelen - személy gon-
dozását, ápolását végzi.  

(2) Állandó ápolási, gondozási tevékenység: a fürdetés, öltöztetés, élelem elkészítése és étkez-
tetés, mosás, egyedi fűtésű lakás esetén a fűtés, orvosi ellátás biztosítása és mentális ellátás.

(3) A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi 
családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 
150 %-a.

(4) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha keresőtevékenységét már a kérelem benyújtását 
megelőzően megszüntette, illetőleg  ilyen tevékenységet nem is folytatott.

(5) Ápolási díjat nem lehet megállapítani, ha az ápoló és az ápolt személy eltartási szerződést 
kötött. Erről a kérelmezőnek kell nyilatkoznia.

(6) Amennyiben az ápolást végző személy a (2) bekezdés szerinti feladatait két napon túl, illetve 
szükség szerint nem teljesíti az a kötelezettség nem teljesítésének minősül.

Átmeneti segély
16.§

Átmeneti segélyben kell részesíteni kérelemre azt a személyt, akinek családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében 
annak 150 százalékát és

a.) 60 évnél magasabb életkorú,
b.) három vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos,
c.) gyermekét (gyermekeit)egyedül nevelő szülő,
d.) saját háztartásában fogyatékos családtag él,
ha létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
17.§

Átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre azok, akik önmaguk illetve családjuk létfenntartá-
sáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások,- kü-
lönösen hozzátartozó súlyos betegsége, elemi kár, gyógyszertámogatás,az egészségbiztosítás által 
nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás,- miatt anyagi segítségre szorulnak és 
családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegét, egyedülálló esetén 150 százalékát.

18.§
A Képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben( baleset, súlyos fertőző betegség, 

életmentő műtét, tűzkár, lakás céljára szolgáló ingatlanban bekövetkező belvízkár stb.) a kérelme-
zőt legfeljebb évi egy alkalommal, jövedelemre tekintet nélkül, maximum 100.000.- Ft összegig 
átmeneti segélyben lehet részesíteni.

19.§
(1) A pénzben nyújtott egyszeri segély összege a rászorultsághoz igazodóan a 16-17.§-okban 

meghatározott esetekben 3.000 forinttól 10.000 forintig állapítható meg.
(2) Amennyiben egy határozatban több alkalommal történő segélyezésre kerül sor, úgy fel kell 

sorolni a későbbi kifizetések időpontjait és a megállapított segély összegét.
(3) Ha a jogosult a tárgyévben több alkalommal részesül átmeneti segélyben, részére első alka-

lommal készpénzben kell folyósítani.
(4) Amennyiben a kérelemből vagy az eljárás során kiderül, hogy az átmeneti segélyre köz-

üzemi díjak kifizetése céljából van szükség, döntés születhet a fizetési kötelezettség közvetlen 
átutalásáról is.

20.§
(1) Az átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre jogosult, illetve az terjesztheti elő, aki annak 

helyzetéről tudomást szerez. Utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárást hivatalból is lefoly-
tathatja.

 (2) A Hivatal a segélyt igénylő szociális helyzetéről a kérelem benyújtása, eljárás kezdeményezése 
után tájékozódik, melynek keretében:

a.) ellenőrzi a becsatolt okmányokat és azok tartalmát,
b.) környezettanulmányt készít az igénylőről.
(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni a kérelmezőről, ha életkörülményeit a polgármes-

teri hivatal más, azonos intervallumú ügyben vizsgálta és azóta azokban lényeges változás nem 
következett be. Ekkor a korábbi ügyszámra hivatkozással, annak az előkészítő iratokban való 
feljegyzésével pótolható a környezettanulmány.

(4) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják- a 
segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kifizethető.

(5) A (4) bekezdésben foglalt kifizetés esetén a polgármesteri hivatal 15 napon belül helyszíni 
ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozat valódiságáról. Amennyiben a nyilatkozat tartalma valótlan, 
úgy a visszafizetésre intézkedést kell foganatosítani.

Temetési segély
21.§

(1) Izsák Város Képviselő-testülete temetési segélyt nyújt- kivéve az Szt. 46.§.(2)-ben megha-
tározott személyt - annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(2) A Képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 100.000.- Ft-ban 
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határozza meg. A kifizethető segély összege a legolcsóbb temetés temetési költségének maximum 
10 %-a (10.000.- Ft).

(3)  A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésekor, vagy az attól számított 15 
napon belül kell előterjeszteni, csatolva a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. Helyben történő 
anyakönyvezéskor a folyószámot az anyakönyvvezető igazolja.

(4) Csatolni kell a kérelemhez a temetéssel kapcsolatos költségek eredeti számláit is, melyre 
fel kell vezetni a kifizetés tényét.

Természetben nyújtott szociális ellátások
70 év feletti személyek szemétszállítási díjának átvállalása

22.§
Ha Izsák Város Önkormányzatának éves költségvetése előirányzatként is biztosítja, a telepü-

lésen lakóhellyel rendelkező 70 éven felüli egyedül élő személyt a szilárd hulladék tárolásával, 
elszállításával kapcsolatos közterhének mértékében - 70. életéve betöltését követő év első napjától 
- kérelmére az Önkormányzat az Szt. 47.§ (1) bekezdés c) pontja alapján természetben nyújtott 
átmeneti segélyben részesíti oly módon, hogy köztartozását a szolgáltató irányában rendezi.

Köztemetés
23.§

A köztemetés az elhunyt vallása szerinti szertartással, a legegyszerűbb szolgáltatások igénybe-
vételével szervezhető meg.

Közgyógyellátás
24.§

(1) A települési önkormányzat a szociálisan rászorult személyeknek méltányossági közgyógy-
ellátást biztosít.

(2) A méltányossági közgyógyellátás igénybevételének feltételei:
a.) az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 százalékát nem haladja meg és
b.) az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátási költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 20 százalékát eléri.
(3) A méltányossági közgyógyellátási kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani.
(4) A kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 35.§.(1)-(3) bekezdéseiben 

meghatározott mellékleteket.
Szociális szolgáltatások
Alapszolgáltatások

25.§
(1) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 
a.) étkeztetés,
b.) házi segítségnyújtás,
c.) családsegítés,
d.) nappali ellátás.
Étkeztetés

26.§
(1) Az étkeztetés biztosítása az Inno- Kom Kft-vel kötött szerződés alapján az általuk üzemel-

tetett konyhán keresztül történik.
(2) Az étkeztetés értelmében annak a szociálisan rászoruló személynek kell legalább napi egy-

szeri meleg étkeztetéséről gondoskodni, aki azt önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.

(3): Szociálisan rászoruló az igénylő, ha
a.) egyedülálló, vagy
b.) egészségi állapota, vagy
c.) fogyatékossága, vagy
d.) szenvedélybetegsége, vagy
e.) hajléktalansága
akadályozza a napi egyszeri meleg étel előállításában.
(4) Az étkezés iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani, melyet átruházott 

hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el.
(5) A térítési díj összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Házi segítségnyújtás

27.§
(1) A házi segítségnyújtás a Gondozási Központ által foglalkoztatott hivatásos gondozónők 

útján történik, az Szt. 63.§ (9) bekezdésében meghatározott kötelező feladataként a gondozási 
szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek részére. 

(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Gondozási Központban kell benyújtani, melyhez 
csatolni kell a 5. §-ban  foglaltakon túl az egészségi állapotról szóló igazolást.

(3) A benyújtott kérelmeket átruházott hatáskörben a Vezető bírálja el.
(4) Amennyiben a házi segítségnyújtás keretében étkezés is biztosításra kerül, akkor a személyi 

térítési díj összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
(5) Amennyiben a gondozás ebéd kihordását is magában foglalja, arra 15 perc számítható fel, 

melyre 15 Ft térítési díj felszámolását vonja maga után.
(6) Az elszámolás alapjául az étkezők nyilvántartása szolgál, mely tartalmazza az igénybevett 

étkezési napokat és adagszámokat.
(7) A nyilvántartás alapján havonként kell összesítést készíteni és arról értesíteni kell a gondo-

zottat, aki fizetési kötelezettségének a tárgyhót követő hónap 10. napjáig köteles eleget tenni.
(8) Amennyiben fizetési kötelezettségének a gondozott nem tesz eleget, úgy a fizetés esedé-

kességi hónapjának utolsó napjával a kihordást meg kell szüntetni és intézkedni kell a hátralék 
beszedésére.

(9) A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza.

Családsegítés
28.§

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 64.§.-ában meghatározott családsegítés 
alapszolgáltatást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja. 

Nappali ellátás
29.§

( l) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nappali ellátást hajléktalan személyek és 
elsősorban a saját otthonukban élő:

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,

b) az Szt.94.§ (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg- 
gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 
felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek

részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társasa kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem 
értve az idős személyeket- napközbeni étkezését

(2) A nappali ellátás iránti kérelmeket a Gondozási Központban kell benyújtani, melyhez csatolni 
kell az 5.§-ban foglaltakon túl az egészségi állapotról szóló igazolást.

(3) A benyújtott kérelmeket átruházott hatáskörben a Vezető bírálja el.
(4) Az alapszolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú mel-

léklete tartalmazza.
(5) Az elszámolásnál a 27.§ (6)- (7) bekezdését kell alkalmazni. 
III. FEJEZET
SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL

30.§
(1) A Képviselő-testület helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre Izsák Város szociális szol-

gáltatástervezési koncepciójában meghatározott feladatok megvalósulásának és végrehajtásának 
folyamatos figyelemmel kísérésére.

(2)  A kerekasztal tagjai:
a) Izsák Város Önkormányzata Szociális -és Egészségügyi Bizottsága képviselője,
b) Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata vezetője,
c) Izsák Város Gondozási Központ vezetője,
d) Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub képviselője,
e) Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesülete képviselője,
f) Református Egyházközség képviselője,
g)Római Katolikus Egyházközség képviselője.
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. §
(1) E rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/2004.(III.31.) számú rendelet, valamint az azt 

módosító 12/2004.(X.27.) számú rendelet, a 12/2005.(X.19.)számú rendelet, a 8/2006.(VIII.30.) 
számú rendelet, a 11/2008.(XII.29.) számú rendelet, a 3/2010.(III.24.) számú rendelet  és a 
10/2010.(XI.03.) számú rendelet hatályát veszti.

I z s á k, 2011. március 29.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly  címzetes főjegyző

1.számú melléklet a 4/2011. (III.30)önkormányzati rendelethez!
Szociális alapszolgáltatások térítési díja
1.)  Étkeztetés         580.- Ft                                   
2.)  Házi segítségnyújtás  783.- Ft

 IZSáK VároS ÖnKorMánYZAt KÉPVISeLő-teStÜ-
LETÉNEK 5/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi eljárások díjáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 

1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és az anyaköny-
vekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17 törvényerejű rendelet 
( a továbbiakban: At.) 42/A.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  a következőket 
rendeli el.

Általános rendelkezések
1.§

A rendelet hatálya Izsák Város Önkormányzatának illetékességi területén megkötött házas-
ságokra, valamint Izsák Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogvi-
szonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2.§
E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali munkaidő: Izsák Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet 50.§ (2) bekezdésében meghatározott munkaidő,
b) hivatali helyiség: Izsák Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által biztosított 

helyiség,
c) munkaszüneti nap: a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélye-

zésének szabályai
3.§

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az At. 15/A.§ (4) és (5) 
bekezdéseiben foglaltak biztosíthatók.

4.§
Hivatali munkaidőn kívül házasságkötés - munkaszüneti napok kivételével - pénteki napon 

14 órától 19 óráig, szombati napon 10 órától 19 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.
5.§

(1) A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint munkaidőn kívüli megkötésének engedé-
lyezése iránti kérelmet az anyakönyvi esemény iránti szándék bejelentésével egyidejűleg kell 
az anyakönyvvezetőnél előterjeszteni. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy az At. 15.§ (4) bekez-
désében foglalt feltételeket biztosítják, kötelezettségeket vállalják és az e rendelet 6.§-ában 
meghatározott díjat megfizetik.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményhez 
kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértéke

6.§
(1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezé-

seként szertartásonként bruttó 20.000 Ft díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy arra hivatali 
munkaidőben, vagy azon kívül kerül sor.

(2) Nem kell megfizetni az (1) bekezdésben meghatározott díjat a házasulók valamelyikének 
közeli halállal fenyegető állapota esetén.

7.§
Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezése-

ként szertartásonként bruttó 10.000 Ft díjat kell fizetni.
8.§

Az 5.§ (1) bekezdésében és a 6.§-ban meghatározott díjak 2012. évtől minden év március 1-
jétől az előző évi infláció mértékével emelkednek, s azok az házasságkötéshez szükséges kellékek 
rendelkezésre állásán kívül a külön igényelhető egyéb szolgáltatások díját nem tartalmazzák.

Az anyakönyvi eseményeknél közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
9.§

A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt választása 
szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti szabadidő, vagy szertartásonként 
a szertartást levezető esetén bruttó 5.000, egyéb közreműködő esetén bruttó 3.000 Ft díjazás 
illeti meg, függetlenül attól, hogy az anyakönyvi eseményre hivatali helyiségben, vagy azon 
kívül kerül sor.

Záró rendelkezés
10.§

E rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a házasságkötésnek a rendelet 
hatályba lépést követően bejelentett  szándéka alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

I z s á k, 2011. március 29.
Mondok József polgármester

Bagócsi Károly  címzetes főjegyző



2011. április 18. 1�. oldalIZSÁKI Hírek

1. számú melléklet az 5/2011.(III.30.) önkormányzati rendelethez.
Illetékbélyeg helye

Kérelem
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali helyiségen kívüli engedélyezést.
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:

A hivatali helyiségen kívüli helyszín:  Izsák ____________________közterület _____ház-
szám/helyrajzi szám.

A 20.000 Ft összegű díjat megfizettük.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 

közre a házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha
a) a tanúk,- és ha szükséges- a tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biz-

tosítjuk,
b) gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről,
c) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.
I z s á k, _______ év _______________hó _____nap.

       ______________________                      ___________________
                   aláírás                                                   aláírás
Az engedély kibocsátást javasolom/ nem javasolom.
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                       

                                                                                          közreműködő anyakönyvvezető
x kívánt részt alá kell húzni.

2. számú melléklet az 5/2011.(III.30.) önkormányzati rendelethez.
Illetékbélyeg helye

Kérelem
Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötés hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését 
_____év___________hó____nap _____óra időpontra.

Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
A 10.000 Ft összegű díjat megfizettük.

I z s á k, ______ év _________________hó _____nap.

   ______________________             _________________________
               aláírás                                                    aláírás

Engedélyezés esetén:
A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/ az önkor-

mányzati  rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem. x

                                                                            ________________________________
                                                                              közreműködő anyakönyvvezető
x kívánt részt alá kell húzni

 EBOLTÁS  2011.
Veszettség elleni kötelező eboltás Izsákon a 164/2008(XII.20.) FVM rendelet alapján

2011. május 09. (hétfő)
7 óra régi iskola   (Kisizsák) oltást végzi: Dr. Zayzon Gábor
9 óra Matyó dűlő (vegyesbolt)   
10 óra Szajori kisbolt (Gedeon)
11 óra Szajor dűlő (Falusi tanya) oltást végzi: Dr. Jávor Péter
12 óra Gedeon dűlő (Beck tanya)  
2011. május 11. (szerda)
8-10 óráig Vasútállomás oltást végzi: Dr. Faragó Balázs
13,30-16,30 óráig Városháza udvara oltást végzi: Dr. Zayzon Gábor
17-19 óráig Alsó kocsma oltást végzi: Dr. Jávor Péter
Pótoltás  -  2011. május 14. (szombat)
6-9 óráig Városháza udvara oltást végzi: Dr. Turai  József
A fenti helyeken és időpontokban az oltás díja: ebenként 2.000.-Ft, 
Féregtelenítés 10 testsúly kg-ként:  200.-Ft,
Kötelező új eboltási könyv ára 500.-Ft.

1. Az eb tartója köteles bejelenteni az eb tartója által szabadon választott magán állat-
orvosnak, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott, elkóborolt vagy új tulajdo-
noshoz került.

2. Az új tulajdonosnak, az eb tulajdonába kerülését köteles bejelenteni az általa szabadon 
választott magán állatorvosnak, a kutya oltási könyvének bemutatásával.

3. Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a kutya tartójának a kötelessége, 
továbbá köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség 
ellen, saját költségén beoltatni és az első oltást követően 6 hónapon belül megismételni, 
majd ezt követően évenként oltatni.

4. Az ebet, amely nem részesült életkorának megfelelően az előírtak szerinti veszettség 
elleni védőoltásban veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni, az ilyen ebet 
14 napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és mikrochippel azonosítani, a megfigyelés 
megszűnésével az eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltási kötelezettség 
elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság szabható ki.

5. Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni a veszettség elleni védőoltás beadását 
ellenőrző állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, a tulajdon átruházása ese-
tén az új tulajdonosnak átadni, illetve a közterületen az ebre felügyelő személy az oltási 
könyvet tartsa magával az oltás érvényességének bizonyítása céljából.

                                            Dr. Zayzon Gábor állatorvos   

A KISKőrÖSI renDőrKAPItánYSáG
meghívja Önt

2011. április 21-én 08.30 órakor az izsáki  Gazdakör termében a lakos-
ság figyelmének felkeltése és hiteles tájékoztatása  érdekében megtar-

tandó biztonság-technikai kiállításra és bemutatóra
Programok:

08.30-tól  megnyitó Lovasi Attila r. alezredes  mb. kapitányságvezető  
08.45 - 09.30   Hol tart ma a biztonságtechnika Magyarországon?  Miért fontos 

a vagyonvédelem?
Ea: Márki Levente biztonság-technikai szakértő

09.45 -10.30   A térfigyelő rendszer a közbiztonság megteremtésére, jobb 
fenntartására nyújt segítséget közterületeken. Miért is fontos Izsák városában a 

térfigyelő rendszer kiépítése?
Ea.: Márki Levente biztonság-technikai szakértő

10.45 -12.00  egyéni elbeszélgetések az előadóval, termékismertetés.

Felhívás
Az Izsákért Közalapítvány következő ülését május hónapban tartja. Az Alapító 

Okiratában meghatározott céloknak megfelelő pályázatokat 2011. május 3-ig fo-
gadja. Pályázni lehet az alábbi témakörökben:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, 

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével,
- közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, kataszt-

rófa elhárítás,
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.
A pályázatok leadhatók az Általános Iskolában Gera Árpádné elnöknél és a Pol-

gármesteri Hivatal Titkárságán. 

Az Izsákért Közalapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik jövedelemadójuk 1%-val támogatták az alapítvány céljait.

Kuratórium

Ünnepek évfordulók és városi programok 
2011-ben

MÁJUS
1. Anyák napja
12. Ezüst Gólya Klub - házaspárok ün-
nepe
14. IKEM előadás
14. III Tésztafőző Majális 
14. IV. Kolon Kupa futóverseny
14. Felnőtt röplabda bajnokság - sport-
csarnok
15. A család napja
22. A magyar református egység napja
25. Iskolaszék ülése
28. Ifjúsági röplabda bajnokság a sport-
csarnokban

JÚNIUS
2. Mennybemenetel ünnepe
9. Ezüst Gólya Klub - süteményes alka-
lommal
11. Iskolai ballagás
12. Pünkösd
16. Iskolai tanévzáró
20. Menekültek Világnapja
21-29. Izsáki alkotótábor - Madárvárta
20-24. Örökmozgó tábor (kerékpáros)
22. Iskolaszék ülése
27-júli 1. Lovas tábor - Turcsán tanya

JÚLIUS
4-8. Lovas tábor
14. Ezüst Gólya Klub - születésnapok
16. KLP gyermek lovas verseny (KLP 
lovasbolt)
Mátyási János Cserkészcsapat táboro-
zása

AUGUSZTUS
20. Szent István ünnepe
25. Ezüst Gólya Klub - „fiú-nap”

27. IKEM előadás
28. Iskolai tanévnyitó

SZEPTEMBER
17. IKEM előadás
18.  BÉKE Világnap
27. Hallássérültek Világnapja
30-okt 2. Sárfehér Napok

OKTÓBER
1. Idősek Világnapja
15. IKEM előadás
15. „Fehér bot” Világnapja
17. Szegénység elleni küzdelem napja
23. ÁLLAMI ÜNNEP
23. Misszió vasárnapja
31. A reformáció napja

NOVEMBER
1. Mindenszentek
2. Halottak napja
12. IKEM előadás
27. Advent I. vasárnapja - gyertyagyúj-
tás

DECEMBER
2. Ezüst Gólya Klub - Kecelen
3. Fogyatékosok napja
4. Advent II. vasárnapja - gyertyagyújtás
11. Advent III. vasárnapja - Ezüst Gólya 
műsor - gyertyagyújtás
13-14. Karácsonyi játszóház
17. IKEM előadás
18. Advent IV. vasárnapja - gyertyagyúj-
tás
25. KARÁCSONY

Összeállította: Bérces Lajos
 m. o. s. biz. elnök
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APRÓHIRDETÉSEK

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
    új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél, 
    ami minden engedélyezett építéshez szükséges
Építési munkák;
 kõmûves munkák, speciális szaképítés
 térkövezés
 tervezés, költségvetés készítés
             Vegye igénybe építési szakember tanácsát!

Egyedi betonelemek készítése megrendelhetõ:

Anyakönyvi Hírek

Felhasználhatók: Utaknál, kapubejáróknál, különböző 
átereszeknél, belvizek elvezetésénél, egyéb vízelvezetésnél.

Beton csatornaelem 

Az elemek elkészítése,
elhelyezése megrendelhető.

CSÍK IMRE  KõMûVES MESTER
IZSÁK, BOCSÁNyI U. 11.

TEL/FAX: 374-441, 06-30-319-0025  

Felszedhető tetejű 
vízelvezető beton 

csatornaelem

Kútgyűrű, betonkád, vízmérő akna

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

8-12-ig rendelési időn kívül ÜGYELET NAPONTA
hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig

péntek: 1�-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 2� órában
Szabadszállás, Mindszenti tér �. Telefon: �6/���-�2�

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes �6/���-���
kedd: 12-1� óráig Dr. Bíró Sándor �6/���-8��
 1�-16 óráig Dr. Szántó Ágnes �6/���-���
szerda: 12-1�,�0 óráig Dr. Rigó József Zsolt �6/���-190
 1�,�0-16 óráig Dr. Bíró Sándor �6/���-8��
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt �6/���-190
péntek:     12-1� óráig Dr. Bíró Sándor �6/���-8��
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/62�-�9� 

Kábeltévé ügyelet
2� órán át hívható ügyeleti telefonszám 12�1

Rendõrség: 06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Vízmû: 0630/908-1799

Polgárőrség: 06-20-9��-�818

MÜLLer SÍrKő
SZABADSZÁLLÁS 

Újonnan nyílt telephelyünkön Bács-Kiskun Megye egyik 
legnagyobb gránitsíremlék lerakatával várjuk. 

- Rövid határidő, kedvezőárak, ötven év garancia. 
- Gyönyörű új színek és formák.

- Szobrok, szökőkutak, ablakpárkányok gránitból. 
- Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok. 

- Régi sírok tisztítása lefedése szét- és összerakása rendkívül 
kedvező áron. 

- Árajánlat készítés ingyenesen.
Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon

egyeztetett időpontban. 

Megnyitottuk izsáki sírkőbemutató-kertünket!!!
Megtekinthető a volt Fujkó-birtok 

előtti keresztnél.

Tel: +36 70 4570070, vagy: 76 353 092 
MÜLLer ZoLtán KőFArAGÓ, 

ÉPÜLETSZOBRÁSZ

GYROS BÜFÉ
Izsák, Kossuth tér 1.

2010-es árakkal, újdonságokkal, akciókkal várjuk 
kedves vendégeinket! Frissen sültek, gyros, 

hamburgerek, és melegszendvicsek széles választéka!

Minden hónap utolsó csütörtök 
TORKOS CSÜTÖRTÖK

TÉLI AKCIÓNK január 1-től hétfőtől csütörtökig, 
9 - 12 óráig és 14 - 17 óráig minden kedves vendé-

günk 10% kedvezményt kap a számla végösszegéből. 
JANUÁR 1-jétől ÉTKEZÉSI UTALVÁNY  ELFOGADÁS.
- SODEXO ENNI KÉK, TICKET RESTAURANT, COOP

Rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Téli nyitva tartás: hétfőtől  - csütörtökig 8.00 -20.30-ig

Péntek 7.00 -20.30-ig (lángos)
Szombat 15.00 -20.30-ig

Vasárnap 15.00 - 20 óráig
Jó étvágyat kívánunk!

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata

Felelõs kiadó: Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ
Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,

Bálint Vilmos, Bagócsi Károly,
Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila
Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Telefon/fax: 76/375-900, e-mail: itv@vitae.hu
Hirdetésfelvétel: Izsák Kht. Tel.: 76/568-076

Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

ISSN 1587-7418

Április20. szerda
19.00: Kölyök TV (ism.)
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: Esti vendég - 
           Kastély József 
           és Bajnóczi Jenő

Április 21. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Izsák-Harta 
           labdarúgó mérkőzés

Április 27. szerda
19.00: Kölyök TV (ism.)
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: Református Krónika

Április 28. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Kolon-kávéház 1.

Május 4. szerda
19.00: Kölyök TV (ism.)
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: Református 
           Krónika (ism.)

Május 5. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Kolon-kávéház 2.

Május 11. szerda
19.00: Kölyök TV (ism.)
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: ITV Híradó

Május 12. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Esti vendég - 
           Bérces Lajos

Május 18. szerda
19.00: Kölyök TV (ism.)
20.05: Megyei Krónika (ism.)
20.35: Esti vendég (ism.)

Május 19. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Izsák-Kiskunfélegyháza 
           labdarúgó mérkőzés

Szőnyeg és autókárpit takarí-
tógép kölcsönözhető.

Tel.: 06-76-374-274

Whirlpool mosógép és szá-
rítógép, forgószék (bőr) eladó.
Érd.:06-70-4567-531

Vendéglátóipari egységbe 
(kocsmába)  pultos hölgyet 
gyakorlattal felveszek.

A volt félegyházi mintabolt 
üzlethelyisége kiadó.

Érdeklődni 06-20-980-3002

MAGYAR árut vásároljon!
MAGYAR szakemberek készítik MAGYAR műhelyben!
SÍREMLÉKEK, ÚRNASÍROK, ÉPÜLETEK külső és 
belső burkolatai, KŐFELDOLGOZÁS vágás, csi-

szolás, faragás. 
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ, MŰKŐ.

Temetői munkák, sírszétszedés, összerakás 
tisztítás, betűírás, emlékművek restaurálása.

Keressék fel műhelyünket, nézzék meg és 
válasszák ki az önöknek 

legmegfelelőbb terméket.
Ne higgyenek a hangzatos kijelentéseknek 
a komolytalan vevőcsalogató ígéreteknek. 

Bízzanak a több évtizedes szakmai múltban, a 
MAGYAR minőségben.

Borsos István kőfaragó, 
6070 Izsák, Thaly köz 1.

Tel.: 76-374- 798 vagy 06-30-903-2677
borsosirko@citromail.hu

Születtek: Gömöri Gréta an: Nagy Andrea, Süketes Krisz-
tina Zoé an: Bogdán Krisztina, Körmendi Milán László an: 
Kapás Tünde, Könczöl Hanna an: Hajagos Mária, Lenkes 
Máté an: Klárik Kitti.

Házasságkötés: Körmendi László - Kapás Tünde.

Meghaltak: Greilich György 71 éves - Matyó dűlő 72., 
Horváth Ferencné 70 éves - Kiskőrösi út 16, Fekete Kálmán 
85 éves - Mező u. 83., Pék Sándor 60 éves - Cegerétsor u. 
36., Kovács József 79 éves - Cegerétsor u. 47., Szalai Imre 
83 éves - Erkel F. u. 6., Faragó Imréné 80 éves - Kossuth L. 
u. 8., Borsos László 70 éves - Nottingham Nagy-Britannia, 
volt izsáki lakos.

A nyári idõszámítás ideje alatt 
adásaink 19 órakor kezdõdnek.


