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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Ismét van izsáki kenyér
A hagyományos készí-

tésű izsáki kenyér évtize-
deken (de nyugodtan te-
kinthetünk távolabbra is), 
évszázadokon át elismert 
minőséget jelentett, ezért 
nemcsak helyben, hanem 
a környező településeken 
is szívesen fogyasztották 
mindig. Ennek ellenére az 
utóbbi időben nélkülöz-
nünk kellett a klasszikus 
technológiával készült 
helyi kenyeret. Júniustól 
azonban változott a hely-
zet, mivel az Izsáki Malom 
Pékség Kft. megkezdte 
működését. Az örök op-
timisták, akik mindig re-
ménykednek, hogy egyszer 
ismét kenyérízű kenyeret, 
harapható kiflit, zsömlét 
fogyaszthatnak, komoly 
várakozással kóstolták 
meg az új termékeket. 
Köztük voltam magam 
is, s nem csalódtam. Ép-
pen ezért arra kértem a 
cég ügyvezetőjét Bognár 
Rezsőnét, beszéljen arról, 
hogy mi indította őket a 
Gorkij utcai pékség újbóli 
megnyitására.
– Egyebek mellett az, 

hogy magunk is szeret-
nénk már végre valódi 
kenyeret, péksüteményt 
enni - mondja Katalin. 
Másrészt némi nosztalgia 
és Bognár papa, iránti 
tiszteletünk - övé volt az 
izsáki malom - is szerepet 
játszik abban, hogy is-
mét pékséget nyitottunk. 
Anyacégünk, a Borella Bt. 
fő profilja továbbra is a 
fémipar, mely ágazatunk 
sikeresen működik. Ennek 
köszönhetően engedhet-
jük meg magunknak, hogy 
pékséget is nyissunk. Ám 
bízunk benne, hogy ter-
mékeink minősége alapján 
ez az ágazatunk is gyorsan 
rentábilis lesz.
– Véleményem szerint 

ehhez semmi egyebet nem 
kell tenni, mint igazi, min-
den adalékanyagtól mentes 
kenyeret, péksüteményt 
sütni. A piacon fellelhető 
óriási kínálatban nem-
igen találhatunk olyan 
klasszikus termékeket, 
amelyek  emlékeztetnének 
még a valódi kenyérre, 
ne lennének felturbózva 
mindenféle adalékokkal. 
Rozskenyereteket kóstol-
tam meg elsőként, s végre 
tényleg kenyérízű kenyeret 
ehettem, melynek állaga 
sem kalácsra emlékeztet, 
hanem egyszerűen „csak” 
kenyér. Ez ma már ritka 
erény. Annyira ízlett, hogy 

ennél is maradtam, de 
természetesen a többit is 
megkóstolom.
– Örülök a véleményed-

nek, másoktól is kaptunk 
hasonlókat. Igen, mi ere-
deti kovászos kenyereket 
sütünk, és semmiféle 
adalékot nem teszünk 
hozzá. A megfelelő minő-
ségű liszt, kovász, só, víz 
és lelkiismertes munka. 
Ennyi kell a jó kenyérhez. 
Szerencsére olyan szak-
emberekkel dolgozunk, 
akik számára mindez ter-
mészetes. Mindemellett 
a modern táplálkozás 
elemeit is ismerik, így a 
klasszikus fehér, félbarna, 
és rozskenyerek, valamint 
sütemények mellett ké-
szülnek nálunk teljeski-
őrlésű lisztből sütött ter-
mékek, és péksütemény-
különlegességek is.
– Egyre többen keresik 

a hagyományos pékáru-
kat, így nyilván többet is 
el tudnátok adni annál, 
mint amennyit a saját 
üzletetekben értékesíteni 
tudtok, hiszen áraitok is 
igen kedvezőek.
– Bizonyosan, ezért vá-

runk, keresünk korrekt 
partnereket, akik szá-
mára fontos a minőség, 
s a mi kedvező árainkat 
sem „fejelik” meg olyan 
magas árréssel, hogy a 

vásárlóknak megterhelő 
legyen.
– Említetted Bognár 

nagypapát, aki a háború 
előtt működtette az izsáki 
malmot, s akinek emléke 
is inspirálta a családot, 
hogy ebbe a vállalkozásba 
fogjon.
– Igen, az ő emléke ko-

moly szerepet jelent a vál-
lalkozás beindításában. A 
malmot is azért vásárol-
tuk vissza, a rendszer-
váltás után, hogy családi 
tulajdonban maradjon. 
Egyébként papa idejében 
a megye bemutató malma 
volt ez, s itt képezték a 
molnárokat. A háború 
után azonban az oroszok 
kárpótlás gyanánt lesze-
relték és elhurcolták a 
gépeket. Ezt követően 
államosították a mal-
mot, majd gabonaraktár 
és takarmányüzletként 
működött. Az 1980-as 
években az első épüle-
tet lebontották és iskola 
épült a helyére. A hátsó 
udvarban pedig az 1970-
es években a sütőüze-
met létesítettek, melyet 
a privatizációkor szintén 
megvásároltunk, majd 
nyolc évig üzemeltettünk 
is, ezt követően bérbe 
adtuk, s most ismét mi 
működtetjük.

-tetézi-

Az Izsáki Malom Pékség Kft. mintaboltja 
minőségi termékekkel várja a vásárlókat

Izsákot ajánlottuk a kecskeméti Mercedes 
dolgozóinak 

 Ajánlottuk magunkat
Június 12-én település-

börzére hívta dolgozóit és 
a környező településeket 
a kecskeméti Mercedes. 
A jelenleg 2400 dolgo-
zót foglalkoztató gyár év 
végéig 3000-re növeli a 
dolgozói létszámot. A 
programmal a távolabb 
lakó jelenlegi és az érkező 
új dolgozóiknak kívántak 
segítséget nyújtani a kö-
zelebbi letelepedéshez. 
24 település, köztük Izsák 
állította fel standját a bör-
zén, ahol az érdeklődők 
információkat szerezhet-
tek az adott város, vagy 
község infrastrukturális 
ellátottságáról, lakás, illet-
ve ingatlanárairól, kultu-
rális, oktatási és kikapcso-
lódási lehetőségeiről.
„Szeretne közelebb köl-

tözni Kecskeméthez? La-
kást vagy házat keres? 
Építkezne? Segítünk a 
döntésben!” E szloge-
nekkel invitálta a gyár 
dolgozóit a börzére, akik 
közül sokan éltek is a tájé-

kozódás lehetőségével. Az 
izsáki standot is számosan 
megkeresték, s részletesen 
informálódtak lehetősége-
inkről, melyeket vonzónak 
találtak. Egyedül a 30 kilo-
méteres távolság okozott 
gondot, mert a többség 
ennél közelebbre szeretne 
települni. Ennek ellenére 
nem kizárt, hogy néhá-
nyan esetleg hozzánk köl-
töznek, hiszen már most 
is vannak izsáki dolgozói 
a gyárnak, valamint igen 

tetszett az érdeklődőknek 
mindaz, amit bemutat-
tunk: az izsáki ingatlanok, 
infrastrukturális ellátott-
ságunk, a  szálláshelyek, 
boraink, pezsgőink, az 
izsáki házitészta. Mondok 
József polgármester, Hor-
váth Andrea, Ladányi Ko-
vács Zoltán, Tetézi Attila 
és Tetézi Lajos igyekezett 
meggyőzni az érdeklődő-
ket, hogy nem döntenek 
rosszul, ha Izsákot vá-
lasztják új lakóhelyükül.

Nyári pecatábor

Vidám fürdőzés, játékok és pecázás várja a gyerekeket az idei első izsáki 
nyári táborban

Az elmúlt évekhez hason-
lóan, idén is pecatáborral 
kezdődött az izsáki gye-
rekeknek szervezett nyári 
táborok sora. A tábor(ok) 
szervezője a városi Gyer-
mekjóléti- és Családsegí-
tő Szolgálat. A helyszín, 
köszönhetően Jankovics 
István tulajdonosnak, a 
nagyon szép Izsáki Hor-
gász- és Pihenőpark. Mint 
Sörösné Boldoczki Tímea, a 
szolgálat vezetője elmond-
ta, az egyhetes táborban 40-
50 gyermek tölti pecázás-
sal, játékkal és fürdőzéssel 
szabadidejét. E létszám is 
mutatja, hogy nagy szükség 
van ezekre a  táborokra, 
melyek olyan körülménye-

ket biztosítanak, ahol a dol-
gozó szülők biztonságban 
tudhatják napközben gyer-
mekeiket. Mondok József 
polgármester és Bagócsi 

Károly címzetes főjegyző 
is meglátogatta a táborozó-
kat, s elmondták pontosan 
ezért támogatja a város is 
ezeket a táborokat. 
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelő Szövetkezet tájékoztatója
                  „a gyengék erőssége az egység”

    

Ezzel lehetővé teszik, hogy a 
magas feldolgozottsági szintet, 
nagy mennyiséget és nemzetközi 
tapasztalatokat, igénylő piacokat 
is meghódítsák termékeikkel 
azok a magyar kistermelők, akik 
egyedül nem tudnának helytállni 
a nemzetközi megmérettetésben. 
A Szövetkezetek Nemzetközi 
Évéhez kapcsolódóan Fazekas 
Sándor miniszter meghívására a 
27 tagállamot tömörítő, legjelen-
tősebb európai gazdaszervezet, a 
COPA-COGECA, 2012. október 
1-3. között Budapesten tartja éves 
kongresszusát.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti 

díjat az idén első alkalommal 
kell bevallani és megfizetni. (A 
bevallásra eredetileg május 31-éig 
lett volna lehetőség.) A NÉBIH az 
ügyfélszolgálatára érkezett kér-
dések, észrevételek alapján úgy 
döntött, hogy egy hónappal meg-
hosszabbítja a határidőt és június 
30-áig elfogadja a bevallásokat, és 
biztosítja az ügyfelek számára az 
adataik pontosítását, kiegészíté-
sét, pótlását. Figyelem! A július 
31-ei befizetési határidő nem mó-
dosul. NÉBIH ismételten felhívja 
az élelmiszerlánc valamennyi sze-
replőjének figyelmét (legyen szó 
akár termelőről, feldolgozóról, 
kis- vagy nagykereskedőről, szál-
lítmányozóról, vendéglátóról), 
hogy a jogszabályok és a Hivatal 
honlapján elérhető információk 
alapján ellenőrizzék, nem tartoz-
nak-e a díjfizetésre kötelezettek 
körébe. További információk: 
www.nebih.gov.hu, illetve felu-
gyeletidij@nebih.gov.hu.
Elkészült az új földtörvény 

vitaanyaga, amely elérhető a 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
honlapján. A termőföld az ország 
kiemelkedően fontos erőforrása, 
nemzeti vagyona, éppen ezért 
a koncepció a föld védelme ér-
dekében született. A kormány és 
a Vidékfejlesztési Minisztérium 
legfontosabb célkitűzései között 
szerepel a nemzeti elkötelezett-
ségű vidékfejlesztési politika, 
azon belül a föld- és birtokpoli-
tika megvalósítása. A jogszabály 
célja, hogy a föld a helyben lakó 
földművelő gazdák tulajdonába 
és használatába kerüljön. Az új 
földtörvény koncepciója vázolja 
a magyarországi földbirtokviszo-

nyok sajátosságait, a kialakult 
földtulajdoni szerkezetet, a sajá-
tos megoldásokat igénylő hely-
zeteket. Áttekintést ad az EU-s 
csatlakozási szerződésből adódó 
követelményekről. Az új föld-
törvény-tervezetet a tárca július 
közepén terjeszti az országgyűlés 
elé. Az észrevételeket június 30-ig 
várja a Vidékfejlesztés Miniszté-
rium a birtokmeret@vm.gov.hu 
e-mail címre. 
Növényvédelem: A változékony 

időjárás nem volt kedvező a szőlő 
számára az elmúlt hetekben.  A 
változékony napok hatására lassú 
volt a virágzás megindulása. A 
nagy számban megjelent tünetek 
alapján erős fertőzésre van kilátás 
az idei szezonban. A párás levegő 
kiemelkedően kedvez a liszt-
harmat terjedésének. A virágzás 
utáni időszakban valószínűsít-
hető a betegség jelentős fellépé-
se. Bár alapvetően az időjárás a 
lisztharmat terjedésének kedvez, 
a peronoszpórára is figyelni kell. 
Csapadék érkezése esetén gyorsan 
és erősen felléphet a betegség, ami 
igen veszélyes a kötődő kis bo-
gyókezdeményekre nézve.  A be-
tegségek számára jelenleg nagyon 
kedvező időjárás miatt, folyama-
tosan - 7-10 naponta - folytatni 
kell a blokkszerű kezeléseket. A 
készítmények közül a legerősebb 
hatásúakat válasszuk: ez lehet 
valamelyik strobilurin, ezen kívül 
felszívódó szerek kombinációjával 
is permetezhetünk. A lényeg, 
hogy erős védelemmel lássuk el a 
szőlőt, hogy a gombabetegségek 
támadása visszatartható legyen. 
A tarka szőlőmoly rajzása gyen-

ge. Szex-feromon csapdáink átla-
gosan 4 db-ot fogtak. Ezzel párhu-
zamosan a lárvák megjelenése és 
károsítása folyamatos. Vizsgáljuk 
át a fürtöket, és ahol szövedéket 
vagy lárvára utaló rágást észle-
lünk, ott haladéktalanul perme-
tezzünk. Permetezés hiányában a 
fürtkezdeményeket a kis lárvák a 
virágzás alatt jelentősen károsít-
hatják. A mostani időszakban a 
kontaktszerek és  a kitinszintézis-
gátló készítmények használata is 
indokolt és megfelelő, bármelyik 
szertípust választhatjuk az ered-
ményes védekezés érdekében.
Mind a gombaölő, mind a rovar-

ölő szerek kijuttatásánál ügyel-

jünk a jó fedettség elérésére. 
Nemcsak a középső zónának, de 
a lombozat alacsonyabban (tőke-
törzs) és magasabban (vitorla) 
elhelyezkedő részeinek is juttatni 
kell a permetléből.
A szőlőben a gyomnövényekre 

is fordítsunk kellő figyelmet. 
Sorkezelés formájában kijuttatva 
a glifozát és terbutilazin kombi-
nációjú szerekkel eredményesen 
tarthatjuk gyommentesen a szőlőt 
nyárig.  
„Az olcsó megoldások” - amikor 

kispóroljuk a növényvédő-szere-
ket vagy a lombtrágyát - lehetnek 
a végén a drágák. Jó tudni, hogy 
e „technológiának” nem csak egy 
évre van kihatása az állókultúrák 
esetében.  A megoldás nagyon 
egyszerű, tehát előzzük meg, hogy 
bekövetkezzenek a különböző 
tápanyag-hiányok és már most, 
a tenyészidőszak elején kezdjük 
azokat a lombtrágyákat használni, 
amelyek tápanyag összetételében 
megtalálhatóak a mezo és - mikro 
tápanyagok megfelelő arányban. 
Fontos jelentősége van az ok-
szerű, fenofázisokhoz igazított 
tápanyag-utánpótlásnak lombon 
keresztül is. Az idei évben már 
megkezdett, és az eztán követke-
ző növényvédelmi kezelésekkel 
együtt kijuttathatók az ajánlott 
FitoHorm lombtrágyák okszerű 
sorrendben és időben. A szőlő 
ettől kezdve egyre jobban reagál 
a különböző tápanyag-hiányokra, 
elindul a hajtásnövekedés majd a 
virágzás és kötődés, mely mind 
tápanyag-ellátás szempontjából 
kritikus időszak. Természetesen, 
ami ezt követi az is fontos, mivel 
az idei termés mellett megalapoz-
hatjuk a jövő évi termésünket is. 
Az idei évi termésünknél viszont 
a jó minőség kialakulását, a szín-, 
íz-, zamat- és illatanyagok kedve-
ző alakulását nagymértékben be-
folyásolhatjuk a lombtrágyákkal. 
A szövetkezet tagjai továbbra is 
kedvezményes áron rendelhetnek 
és igényelhetnek termékeket, 
vehetnek igénybe szolgáltatást a 
szövetkezeti irodán. Kérdéseik-
kel telefonon kívül interneten is 
(aranysarfeher@sv-net.hu) keres-
hetnek bennünket. A weblapon is 
igyekszünk friss információkkal 
segíteni tagjaink tájékozódását.  

Vezetőség

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bor-
termelő Szövetkezet közgyűlését 
2012. május 24-én, 17 órakor tar-
tottuk Izsákon a Gazdaköri terem-
ben, ahol a következő napirendi 
pontok kerültek megtárgyalásra. 
Beszámoló az elmúlt évben vég-
zett munkáról. A 2011-es mérleg 
ismertetése és elfogadása. A 2012 
évi terv ismertetése, elfogadása. 
Tájékoztató a Befektetési rész-
jegyről és a Helvécia-Izsák Borá-
szati Kft. működéséről, tulajdon-
rész átkonvertálás lehetőségéről. 
Új igazgatósági tagok választása. 
És az egyebekben a fagykár fel-
méréséről és a növényvédelmi 
híranyagokról, stb.  
A lényeges határozatok rövi-

dített kivonatát az alábbiakban 
olvashatják azon tagjainknak, 
akik nem tudtak a közgyűlésen 
részt venni. 
4/2012 közgyűlési határozat: Az 

Arany sárfehér Szőlő és Borterme-
lők Szövetkezetének közgyűlése 
jóváhagyja a 2012. évre szóló 
tervet, a 3% működési költség 
hozzájárulás 1%-ra csökkentését. 
Azon tagok befektetői részje-
gyének folyamatos kifizetését, 
akik eddig is és a továbbiakban 
is a Szövetkezeten keresztül ér-
tékesítették, illetve értékesítik 
termésüket.
6/2012 közgyűlési határozat: 

Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők Szövetkezetének 
közgyűlése az elhalálozott igaz-
gatósági tagok helyett, szava-
zással a következő személyeket 
választotta meg a ciklus végéig 
új igazgatósági tagoknak: Páhi 
Sándorné, Duráncsik György, 
Kovács András, és a HISZ Kft. 
delegáltjaiként Balogh Károlyt 
és Káplány Sándort, aki egyben 
a gazdasági és kereskedelmi fel-
adatokat is ellátja. A közgyűlés 
jegyzőkönyvének teljes anyaga a 
szövetkezeti irodán bármikor a ta-
gok részéről teljes terjedelemben 
külön is megtekinthető.
Egyebek: A 2007-es 2008-as 

év volt, az amikor az AKG prog-
ramba belépett gazdák egy része 
nem tudta pontosan teljesíteni 
a feltételeket, inkább visszalép-
tek. A 2009-ben induló második 
ötéves ciklusban az átállás alatti 
ültetvényekre nyújtott támogatás 
396 €/ha-ról 827 €/ha-ra, az átállt 

területeket pedig 278 €/ha-ról 
525€/ha-ra emelték. Ez ösztönző 
erőnek bizonyult és többen újra 
belefogtak az ökológiai termesz-
tésbe. 
2012 a Szövetkezetek Nemzet-

közi Éve. „A mezőgazdasági és 
élelmiszeripari szövetkezetek 
fejlődése különösen fontos Ma-
gyarország számára, hiszen az 
ország jelentős méretű és kiváló 
minőségű termőterületekkel 
rendelkezik, ahol a termelés év-
ezredes hagyományokra tekint 
vissza” - fogalmazott beszédében 
Kardeván Endre a Szövetkezetek 
Nemzetközi Éve alkalmából szer-
vezett rendezvényen a római FAO 
központban. A Vidékfejlesztési 
Minisztérium élelmiszerlánc-fel-
ügyeletért és agrárigazgatásért 
felelős államtitkára José Graziano 
da Silva, az ENSZ Mezőgazdasági 
és Élelmezési Világszervezete 
(FAO) főigazgatójának meghí-
vására vett részt a nemzetközi 
találkozón. A rendezvényen a 
meghívottak a FAO és a szö-
vetkezetek, valamint a termelő 
szervezetek kapcsolatáról, és 
a nemzetközi szervezet éhezés 
elleni küzdelemben vállalt szere-
péről tárgyaltak. A FAO főigaz-
gatója bejelentette, hogy a FAO 
szervezetén belül újraindítják a 
’80-as években megszüntetett 
szövetkezeti osztályt. Kardeván 
Endre államtitkár beszédében 
hangsúlyozta, hogy a magyar 
kormány az Európai Unió által 
nyújtott támogatási lehetőségeket 
is kihasználva ösztönzi a termelői 
szerveződések megalakulását és 
megerősödését. Ezek a szövet-
kezetek a legsebezhetőbb kister-
melőket fogják össze. Az Európai 
Unió az új Közös Agrárpolitika 
kidolgozásakor, valamint a 2020-
ig szóló Nemzeti Vidékfejlesztési 
Stratégia támogatási rendsze-
rén keresztül is szorgalmazza a 
termelői együttműködések és 
szövetkezetek megerősítését és 
további térnyerését. A segítség-
gel a szövetkezetek és a rész-
vételükkel felépülő értékesítési 
rendszerek a hazai és nemzetközi 
piac meghatározó szereplőivé 
válhatnak, és sikeresek lehetnek 
az egységes minőséget követe-
lő, biztonságos élelmiszer- és 
alapanyag-kereskedelemben is. 

Olvasóink mondják...
Közlekedünk

Egyik kedves Olvasónk hívta 
fel figyelmünket egy veszélyes 
parkolási gyakorlatra, amely 
Izsákon dívik. Nevezetesen 
arra, hogy vannak, akik nem 
tartják be azt a szabályt, hogy 
személyautóval 5, nagyobb 
járművel 15 méteren belül 
tilos megállni zebra előtt, 
mivel akadályozzák a kilátást. 
Olvasónkat majdnem elütöt-
ték emiatt, mivel a közeledő 
jármű vezetője a korlátozott 
kilátás miatt későn látta meg 
őt, ahogy ő is csak az utolsó 
pillanatban vette észre az ér-
kező járművet.

Trükkös csalók
Többször írtunk már a kü-

lönböző trükkökkel,  főleg 
idős emberektől pénzt kicsaló 
bűnözőkről. Nemrégiben azzal 
kerestek meg egy idős sze-
mélyt Izsákon, aki akkor érke-
zett haza egy hosszabb kórházi 
kezelésről, hogy a főorvos úr 
küldte őket azzal, hogy egy 
a lábadozását segítő eszközt 
ajánljanak neki. Behízelgő mo-
dorukkal, s főleg a főorvosra 
való hivatkozással meggyőzték 
áldozatukat, s rásóztak egy kb. 
5 ezer forintos szaunaövet 60 
ezer forintért. 
Nyilván elgondolkodtató, 

hogy honnét tudták a csalók, 
hogy áldozatuk kórházban 
volt, de ettől függetlenül, il-
letve ezzel együtt is igaz, hogy 
kellő gyanakvással fogadjunk 

mindenféle ismeretlenektől 
érkező ajánlatot. 
Újabban vitaminkészítmé-

nyeket is postáznak olyanok-
nak (szintén főleg időseknek), 
akik nem is rendeltek ilyesmit. 
Ezeket se vegyék át, mert ha 
kifizették, már nehéz lesz vis-
szaszerezni az árát.

TeSzedd - a szemetet Izsákon is
Idén is sikeres és eredményes 

volt a TeSzedd!, a résztve-
vők több ezer tonna szemetet 
gyűjtöttek össze. Június 2-án, 
az Összefogás a Tiszta Ma-
gyarországért mozgalom ke-
retében országszerte felvették 
az önkéntesek a kesztyűt, hogy 
szebbé, tisztábbá varázsolják 
a környezetet. Magyarország 
legnagyobb hulladékgyűjtési 
akciója 700 településen, össze-
sen több mint 1500 helyszínen 
zajlott. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ahol tavaly is 
szedtek szemetet a TeSzedd! 
önkéntesei, ott idén kevesebb 
volt a hulladék. Az akciót 
közösen rendezte meg a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium, 
a Belügyminisztérium, az Or-
szágos Hulladékgazdálkodási 

Ügynökség és az Országos 
Polgárőr Szövetség. 
Izsákon a Kolontó Polgárőr 

Egyesület tagjai ragadtak kesz-
tyűt és zsákokat június 2-án, 
s indultak el Izsák utcáin és 
a városba vezető utak mentén 
takarítani. Annak ellenére, 
hogy ezt megelőzően már két 
takarítási akció is zajlott nem-
régiben Izsákon, akadt dolguk. 
Tizenkét zsákot töltöttek meg 
szétdobált szeméttel. Ezúton is 
kérnek mindenkit, ügyeljenek 
környezetük tisztaságára, ne 
szemeteljenek. Kis jó szándék-
kal szebbé, élhetőbbé tehetjük 
környezetünket. Ezért már az-
zal is sokat tehetünk, ha nem 
dobjuk el a kezünkben lévő 
szemetet, hanem elvisszük az 
első kukáig.
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Gondolom...

Az olvasás élménye minden 
gyermeknek jár II.

„Hiszem, hogy amikor valaki könyvet 
olvas, a fejében megszületik a saját filmje, 
arcot teremt a szereplőknek, megrendezi 
a jeleneteket, hallja a hangokat, érzi a 
szagokat. És pontosan emiatt van az, 
hogy ha valaki megnézi a filmes válto-
zatát egy könyvnek, ami tetszett neki, 
mindig csalódottan jön ki a moziból, 
és mindig azt mondja: „a könyv sokkal 
jobb volt”.

Paul Coelho
Adott címmel jelent meg tanév-

kezdéskor, a szeptemberi számban 
cikkünk, melyhez így a tanév végén 
pótlólag is szeretnék pár momentu-
mot hozzáfűzni. Hihetetlenül gyor-
san eltelt a 2011/2012-es tanév, az 
iskola bezárta kapuit, természetesen 
csak rövid időre gyermekeink előtt. 
A könyvtárban továbbra is nagy- 
nagy szeretettel várjuk - felnőtt ol-
vasóink mellett -, a kisebb-nagyobb 
gyermekeket.   
Az olvasóvá nevelés komoly fel-

adat, hiszen egész iskoláztatásunkat, 
jövőnket és egész lényünket meg-
határozza. Aki olvasni nem szeret, 
az olvasottakból a lényeget kiszűrni 
nem tudja, az nehezen is tanul, tu-
dásszintje alacsony marad. Tudjuk, 
hogy az olvasóvá nevelésben döntő 
szerepet játszik a család és az iskola, 
a könyvtárat azonban már kevesen 
tartják fontos tényezőnek. Holott 
igenis nagy szerepet játszik/játszhat 
ez ügyben és az oktatási intézmé-
nyek partnereként segíthet a feladat 
megoldásban.
A modern iskolai oktatásnak nem 

az a célja, hogy lezárt ismeretanyagot 
adjon tanulóinak. A mai gyorsan vál-
tozó, rohanó világban, mikor napról 
napra újabb és újabb információk 
árasztanak el bennünket, senki sem 
hiheti, hogy egy életre szóló tudást 
szerzett. A tanulókat is fel kell ké-
szíteni az önálló ismeretszerzésre 
és az önművelésre. Ezt a feladatot 
az iskolák a könyvtárral karöltve 
oldhatják meg. Ennek leghatásosabb 
formája pedig a könyvtári foglalko-
zás, amelynek keretében bármilyen 
témát fel lehet dolgozni, tehát min-
den tantárgy oktatásában használni 
lehet, nem csupán az anyanyelvi 
oktatásban és nevelésben, ahogyan 
sokan hiszik. A mai gyerekekkel 
sokkal nehezebb megszerettetni az 
olvasást, mint az egy-két generá-
cióval előbbiekkel. Ma már sokkal 
több kikapcsolódási, szórakozási 
lehetősége van egy fiatalnak, mint 
régebben. Akkor az olvasás je-
lentette a mindennapokból való 
elszakadást, a kalandok, élmények 
átélését, a tudásszerzés lehetőségét. 
Ma ugyanezt az élményt nyújtja a 
minden háztartásban megtalálható 
televízió vagy internet. Gyorsabb, 
egyszerűbb, kényelmesebb, néha 
naprakészebb is az internet segít-
ségével információhoz jutni, mint 
szakkönyveket bújni. Ha nincs 
megadva egy-egy kötelezően hasz-
nálandó forrás, akkor kiselőadásra, 
versenyre is szívesebben készülnek 
a diákok számítógépes segítséggel. 
A szórakoztató szépirodalom olva-
sását háttérbe szorítja a televízió, a 
számítógépes játék. Gyermekeink 
iskola után különórákra, edzésekre 
mennek, és ha lelkiismeretesen 
készülnek a másnapi órákra, alig 
marad idejük. Kevesen vannak, akik 
szabadidejüket olvasásra szánják. 
Alsóbb évfolyamokban gyakrab-
ban, de az idő előrehaladtával egyre 
ritkábban térnek be a könyvtárba, 

hogy saját érdeklődésüktől hajtva, 
saját örömüket szolgálva könyvet 
kölcsönözzenek. Itt léphet kép-
be a szülő, óvónő, tanító, tanár, 
könyvtáros, népművelő, lelkész, 
pszichológus, hogy a környezetében 
rászoruló gyermeket könyvvel, ol-
vasmánnyal, mesével, felolvasással, 
beszélgetéssel segítse problémái 
megoldásában! Kétgyermekes csa-
ládanyaként magam is tapasztalom a 
közös mesélés bűvös varázsát, amely 
oldja a gyermekben a feszültséget, 
segíti problémái megoldását, közel 
4 éves kislányom nem csak este, de 
reggel, napközben is sokszor kéri 
„anya mesélj!” Nap folyamán játé-
kaiban „fellelhetők” a mesék figurái, 
érzelemvilága. Gyakran 11 éves 
nagyfiam is közénk fészkelődik és 
érdeklődve hallgatja esti meséinket! 
Az „átadók” felelősségére apellálok: 
a gyermek csak azt fogja tudni alkal-
mazni és felnőve majd tovább adni, 
amire mintát, modellt kapott, amit 
megtanult. Akik kaptak gyermekko-
rukban olvasmányélményt, mesét, 
lelki segítséget, később mindig 
adni akarnak: könyvet, szeretetet, 
segítséget. Hol család, ott szeretet, 
hol szeretet, ott mese, hol mese, 
ott a humán értékek tisztelete... 
Nem az iskolázottság vagy az anyagi 
lehetőségek kérdése a családokban 
a gyerekek felé fordulás, a mese, 
a könyv, az irodalom jelenléte és 
szeretete. Emlékezzünk csak Móra 
Ferenc írásaira! A titok, azt hiszem, 
egyszerűen abban van, hogy szere-

tik-e a gyerekeket. Ha gyermekbarát, 
gyermekszerető maga a társadalom, 
akkor segítsen ilyen módon is, a 
könyvek, az olvasás megszeretteté-
sének szorgalmazásával, mert ezzel 
alapvető önvédelmi, ha úgy tetszik 
öngyógyítási eszközt ad a gyerek 
kezébe, s így megerősítve teszi őt 
képessé az élete során felmerülő 
nehézségek leküzdésére. Mindan-
nyiunk közös érdeke, hogy minél 
több harmonikus, teherbíró, stabil 
gyermeki személyiség induljon 
neki a felnőtté válás buktatókkal 
teli útjának.
 
„Azok a könyvek, melyek a könyvtárak 

polcain szunnyadnak, még nem készek, 
vázlatosak, magukban semmi értelmük. 
Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kel-
lesz, olvasó! Bármennyire is befejezett 
remekművek, csak utalások vannak 
bennük, célzások, ákombákomok, melyek 
pusztán egy másik lélekben ébrednek élet-
re. A könyvet mindig ketten alkotják: az 
író, aki írta, s az olvasó, aki olvasta.”

(Kosztolányi Dezső)

Szeretettel várunk  
mindenkit!

Nyitva tartás: 
Hétfő: 13-17
Kedd: 8-12 és 13-15
Szerda: 13-17
Csütörtök: 13-17
Péntek: 8-12 és 13-15
Szombat: 8-12

Vargáné Pál Klára Rita

...többen vannak azok, akiket nem érint, 
mint akiket érint mindaz, amit a szemete-
léssel, eb tartással kapcsolatos gondokról 
olvashatnak jelen számunk több anyagában 
is. Mert bizonyosan azok vannak többen, 
akik a kultúrált együttélés, állattartás szabá-

lyait betartják már csak azért is, mert ezzel a maguk javát és 
kényelmét is szolgálják.
Gondolom, könnyű belátni, hogy nemcsak a vétlen szomszé-

dok, hanem maguk a szemetet feltornyozók is kénytelenek mű-
vük „látvány- és szagélményeivel” nap mint nap szembesülni. 
S ez számukra sem lehet felemelő élmény. Hát még azoknak, 
akik elszenvedői az ő trehányságuknak, akik a normális rend 
szerint elszállíttatják hulladékukat, ám mégis szemétdomb 
közelében kénytelenek élni. Több olvasónk felháborodva pa-
naszolta ezeket szerkesztőségünkben. Mondván a szegénység 
még nem jelenti azt, hogy összerondítsuk a magunk és mások 
környezetét, lehetetlenné tegyük a normális mindennapi 
életet. Azt is elmondták, hogy látják, az önkormányzat ugyan 
elszállíttatja időnként a szemetet, de újabb és újabb kupacokat 
halmoznak föl egyesek (mindig ugyanazok), szinte lehetetlen 
versenyt futni velük. Most konténer kihelyezésével próbálkozik 
az önkormányzat. Mindenki reméli, hogy ez megoldást jelent-
het, hiszen most már csak egy kis mozdulattal kell többet tenni: 
nem a földre, hanem az edénybe kell rakni a hulladékot.
Gondolom, de legalábbis remélem, a másik téma, az ebek (de 

nyugodtan ide kapcsolhatjuk a macskákat is) tartása körüli 
anomáliák sem a többséget érintik. E hasábokon is sokszor ír-
tunk már arról, hogy egy kutya, vagy macska befogadása hosszú 
távú kötelezettséget jelent. Ezek pont olyan érző lények, mint 
mi. Szeretetet, törődést kívánnak, amit szerető ragaszkodással 
hálának meg. Sajnos nem kevesen vannak, akik úgy gondolják, 
ha megunták a jószágot, azt úgy eldobhatják, mint egy lyukas 
zoknit. Nekik erősen javaslom, nézzenek bele egy-egy elcsapott 
kutya, vagy macska szemébe. Olyan félelem, kétségbeesés ül 
ezekben a tekintetekben, amit igen nehéz elfelejteni. Netán 
látogassanak el egy ilyen állatokkal teli menhelyre, ahol nagy 
eséllyel elaltatás vár a szerencsétlen jobb sorsra érdemes álla-
tokra. Nézzenek az ő szemükbe is, s látni fogják tekintetükben 
azt a kétségbeesett reménykedést, amellyel azt sugallják: vigyél 
haza, te biztosan jobb ember vagy, mint az a „szerető gazdi” aki 
elüldözött, vagy autójából kilökött valahol messzi az otthontól. 
Hogy azokról már ne is szóljunk, akik fára akasztják, vagy fához 
kötözve agyonverik kutyájukat.
Gondolom, volt már mindenki ilyen-olyan kiszolgáltatott 

helyzetben. Ha másként nem, ház betegként. Amikor bizony 
mások jóindulatán múlik, hogy mi lesz velünk. Egyáltalán egy 
korty vízhez hozzá jutunk-e. Nos, ez jusson eszünkbe, amikor 
egy állatról döntünk, mert ők nemcsak alkalmilag, hanem egész 
életükben ki vannak szolgáltatva nekünk, s e kiszolgáltatott-
ságukkal visszaélni, nem emberi dolog...

Elsőáldozás 2012.
Május 20-án a 9 órai misében járultak elsőáldozáshoz az idei első-

áldozók, szám szerint tizenhárman. Felkészítésüket Nagy Ferencné 
Szegedi Etelka hitoktató végezte.

Fővárosi színinövendékek 
a „Pince Színház” színpadán

Egyesületünk harmadik alkalommal szervezett a Víno étteremmel 
közösen színházi előadást, mely kezdeményezéssel sikerült felpezs-
díteni városunk kulturális életét. Első alkalommal az orgoványi, 
másodszor a soltszentimrei  amatőr színjátszók kiváló előadásait 
tekinthette meg a művészetet szerető nagyérdemű közönség. Baráti 
társaságban merült fel a gondolat a budapesti  színészek meghívásáról, 
Kovácsné Zsuzsa ajánlásával, akinek a leánya is a budapesti BÁRKA 
SZÍNHÁZ végzősei között tudhatta magát. Borisz Akunyin Sirály 
című darabjával vizsgáztak, s ezt az előadásukat hozták el hozzánk, 
Varga Anikó és Lovas Dániel rendezésében. A közönség megtöltötte 
a nézőteret és izgatottan vártuk az előadás kezdetét. A fiatal, ám igazi 
színészi tehetséggel megáldott végzősök csodás színházat varázsoltak 
Izsákra. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és helyünkbe 
hozták azt a csodálatos élményt, amelyért több száz kilométert kellett 
volna utaznunk. Szeretnénk ha máskor is megtisztelnének bennünket 
előadásukkal.

Tegyünk Izsákért Egyesület



IZSÁKI Hírek  2012.június 22.�. oldal

Azon Tűnődöm
Azon tűnődöm, - hol van az én mostani Hazám?
Haza érkeztem hazámba? - Biztosan, igazán?
A válasz egyszerű: „bevándorló” lettem újra,
Szépséges Magyarország legszebb tájába zúgva...

A róna vidékén éltem ötvenöt évemet...
Kies Dunántúlon... Istenem, - meddig élhetek?
Uram! Te tudod..., - Szeretetet nyújtasz, vigaszt és
Pihenést, - testi-lelki felüdülést, „ébredést”...

Magamra találást, és a régen várt gyógyulást,
Eltörölsz bennem majd minden kőkemény fásulást.
Végre a fájó kábulattól megszabadulok,
Újjá születve én mindig a szépre gondolok...

Én várom lélektestvéreim jelentkezését,
Kikkel tovább hinthetjük a szeretet érzését...
És dolgozom újra, - segítek tovább lelkeket,
Kik felmérve elfogadják mélységes hitemet...

Még nem tudom biztosan: mit hoz nekem a jövő?
Ha végleg elmegyek, „ott” már tán nem lesz zökkenő...
Csendben elbúcsúzom Tőled édes Magyar Hazám...
Abban bízva, hogy végleg megleltelek, - igazán...

Köszönet Istennek mindenért, a gyógyulásért,
A sokáig „veszteglő hajó” indulásáért...
A vonzóbb „ihletért” amely sűrűbben jön elő,
Ezt Neked is köszönhetem: szépséges Csókakő.
Csókakő, 2011. szeptember 7.

Szekér Istvánné

T Á J É K O Z T A T Ó
az ebtartással kapcsolatos feladatokról

Tisztelt Izsákiak! Tisztelt 
Választópolgárok!

Több alkalommal jelezték a Kép-
viselő-testület tagjai és a város 
lakói, hogy sok a kóbor kutya a 
közterületen és azok veszélyezte-
tik az itt élők testi épségét, szen-
nyezik környezetünket és minden 
esetben jegyzői intézkedést igé-
nyeltek. A jelzések mellett konk-
rét panaszokban is megjelenik az 
ebtartással kapcsolatos szabályok 
be nem tartása, a kötelező oltások 
elmaradása és a szomszédokat ve-
szélyeztető helyzetek. Ezek után 
- valamint a Képviselő-testület 
4/2012.(I.31.) számú határozata 
alapján - szükségesnek tartom, 
hogy tájékoztassuk Önöket az eb-
tartással kapcsolatos feladatokról, 
kötelezettségekről.
Az elmúlt években több jogsza-

bályi változás következett be az 
állatok tartásával kapcsolatban 
- ez érintette az ebeket is - és a 
hatáskör címzettje és a jogszabály 
szerint ellátandó feladatok köre is 
változott és elmaradt a következe-
tes végrehajtása. Ezen változtatott 
a Magyar Közlöny 2011. évi 140. 
számában megjelent 2011. évi 
CLVIII. törvény, mely az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XVIII. törvényt módo-
sította.
Az alapvető változás abban fog-

lalható össze, hogy az ebtartás 
helye szerinti települési önkor-
mányzat kötelező feladata lett a 
veszettség elleni oltás járványvé-
delmi vonatkozásaira tekintettel 
három évente legalább egy alka-
lommal az ebösszeírás elvégzése. 
Az összeírás ugyan csak részte-

rülete a feladatoknak, de a tör-
vénymódosítás forrást is rendelt a 
végrehajtáshoz, melyet az ebtulaj-
donosoknak kell megfizetniük. A 
mértékét a települési önkormány-
zat képviselő-testülete rendeletben 
állapíthatja meg.
Mielőtt bárki félretájékoztatással 

vádolna szeretném idézni a válto-
zások szövegrészét (a kiemelések 
tőlem származnak):
(1) Az ebtartás helye szerint 

illetékes települési, fővárosban a 
kerületi önkormányzat az adott év 
első napjáig négy hónapos kort be-
töltő eb után az eb tulajdonosától 
évente ebrendészeti hozzájárulást 
szedhet be. 
 (2) Az adott évi ebrendészeti 

hozzájárulás tekintetében az eb 
tulajdonosának az év első napján 
az oltási könyvben tulajdonosként 
feltüntetett természetes vagy jogi 
személyt, jogi személyiség nélküli 
szervezetet kell tekinteni.
(3) Az éves ebrendészeti hozzá-

járulás mértékét a tartás helye 
szerinti illetékes települési, fővá-
rosban a kerületi önkormányzat
a) az eb tartási céljának,
b) az eb tartásának állatjóléti és 

ebrendészeti jellemzőinek (tartási 
hely típusa, mérete, tartott ebek 
száma),
c) az ebtartó szociális helyze-

tének 
figyelembe vételével állapítja 

meg, de az nem haladhatja meg 
ebenként, veszélyes eb vonat-
kozásában a húszezer, más eb 

esetében a hatezer forintot.
(4) Nem szedhető ebrendészeti 

hozzájárulás
a) a védett őshonos vagy veszé-

lyeztetett, magas genetikai érté-
ket képviselő tenyésztett magyar 
állatfajták nemzeti kinccsé nyilvá-
nításáról szóló 32/2004.(IV.19.) 
OGY határozat mellékletében 
felsorolt magyar kutyafajtákba 
tartozó törzskönyvezett,
b) a mentő-, jelző-,vakvezető, 

rokkantsegítő vagy terápiás,
c) a Magyar Honvédségben, 

rendvédelmi szervben, nem-
zetbiztonsági szolgálatban vagy 
közfeladatot ellátó őrszolgálatban 
alkalmazott,
d)- a veszélyes eb kivételével - az 

ivartalanított,
e) az ismert tartóval nem rendel-

kező és állatmenhelyen, ebren-
dészeti telepen vagy állatvédelmi 
szervezet gondozásában tartott, 
valamint
f) állatmenhelyről, ebrendészeti 

telepről vagy állatvédelmi szerve-
zettől örökbefogadott
eb után.
(5) Az állatvédelmi szervezet 

gondozásában tartás tényét az 
állatvédelmi szervezet vezetője 
írásban igazolja.
(6) Az állatmenhelyről, ebren-

dészeti telepről vagy állatvédelmi 
szervezettől történő örökbefo-
gadás tényét az örökbefogadó 
intézmény vagy szervezet vezetője 
írásban igazolja.
(7) A települési, fővárosban a 

kerületi önkormányzat köteles a 
befolyt ebrendészeti hozzájárulás 
teljes összegét az ebek ivarta-
lanításának támogatására, az 
állatmenhelyek és az ebrendészeti 
telepek fenntartására, állatvédelmi 
szervezetek támogatására, vala-
mint az ebösszeírás vagy egyéb, az 
ebtartással kapcsolatos állatjóléti 
és közegészségügyi intézkedések 
finanszírozására fordítani.
(8) A határidőre meg nem fizetett 

ebrendészeti hozzájárulás adók 
módjára behajtandó köztarto-
zás.” 
A hivatkozott törvényi rész 

többek között kötelező feladattá 
tette, hogy: „ A tartás helye 
szerinti illetékes települési, 
fővárosban a kerületi önkor-
mányzat ebrendészeti felada-
tainak elvégzése érdekében, 
illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira 
való tekintettel három évente 
legalább egy alkalommal ebös-
szeírást végez.
Az összeírás adatai:
- az eb tulajdonosának neve, 

címe,
- az ebtartó neve, lakcíme, te-

lefonszáma, elektronikus levél-
címe,
- az eb fajtája, neme, születési 

ideje, színe, hívóneve,
- az eb tartási helye,
- a beültetett transzponder sor-

száma, a beültetés időpontja, a 
beültetést végző magánállatorvos 
neve, kamarai bélyegzőjének 
száma,
- ivartalanított eb esetén az ivar-

talanítás időpontja, az ivartalaní-
tást végző magánállatorvos neve, 

kamarai bélyegzőjének száma,
- az eb oltási könyvének száma, 

az azt kiadó magánállatorvos 
neve, kamarai bélyegzőjének 
száma,
- az eb veszettség elleni védőol-

tásainak időpontja,
- az eb veszettség elleni védőol-

tásai során használt oltóanyag, 
annak gyártási száma, valamint 
az oltást végző magánállatorvos 
neve, kamarai bélyegzőjének 
száma,
- a veszettség szempontjából 

aggályos eb megfigyelési státu-
szának ténye, időpontja,
- kisállatútlevéllel rendelkező 

eb esetén az útlevél száma, ki-
állításának időpontja, a kiállító 
magánállatorvos neve, kamarai 
bélyegzőjének száma,
- az eb veszélyessé minősíté-

sének tényére és időpontjára 
vonatkozó adatok.
A nyilvántartást elektronikus 

módon kell vezetni.
Izsák Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2012. január 
31-én tárgyalta a jegyzői előter-
jesztést és 4/2012.(I.31.) számú 
határozatával az alábbi határoza-
tot hozta:
„ A Képviselő-testület elren-

deli, hogy vizsgálják meg a 
már működő transzponderes                           
rendszereket és kérjenek árajánla-
tokat a kedvezményes beépítésre 
és tegyék lehetővé,   hogy az eb-
tulajdonosok ez év végéig önkén-
tesen elvégezhessék a beépítést. 
Elrendeli hogy formanyomtatvány 
közzétételével önkéntesen történjen 
meg az ebösszeírás. A megfelelő 
nyilvántartás elkészítése után 
pedig kerüljön sor a tényleges 
helyszíni  ellenőrzésre, majd 
az adatok megismerése után 
szülessen döntés a hozzájárulás                             
bevezetéséről. Határidő: 2012. 
december 31. Felelős:    Bagócsi 
Károly címzetes főjegyző.”

Tisztelt Izsákiak! Tisztelt 
Választópolgárok!

A jogszabályi feladatok ismer-
tetése után megállapítható, hogy 
a Képviselő-testület nem élt 
2012-ben az ebrendészeti hozzá-
járulás kivetésének lehetőségével 
és ezzel akár 12.000 Ft/kutya 
összeg marad a tulajdonosoknál 
és lehetőséget adott az önkéntes 
teljesítésre.
Az első feladat az összeírás 

megszervezése és végrehajtá-
sa. Jelenleg nincs olyan egységes 
nyilvántartás a településen, amely 
egy adott időpontra vonatkozóan 
háztartásonként (tulajdonosként) 
tartalmazná az Izsákon tartott 
ebek számát. A nemrégiben befe-
jeződött veszettség elleni védőol-
táson való részvétel alacsony volt, 
bár ezt kiegészíti az állatorvosok 
lakóházaknál történő oltási tevé-
kenysége. Terveink szerint 2012. 
június végéig összegyűjtjük az 
állatorvosok településre vonatko-
zó adatbázisát, azt velük együtt 
elemezzük és meghatározzuk a 
további feladatokat.
Izsák Város honlapján, az Izsá-

ki Hírek újságban ebösszeírási 
nyomtatvány kerül közzétételre, 

mely alapján önkéntesen teljesít-
hető az összeírási adatszolgálta-
tás.  Az ilyen formában történő 
adatgyűjtést 2012. augusztus 
31. napjáig tervezzük és ehhez 
segítséget a Polgármesteri Hivatal 
kijelölt helyiségében biztosítunk. 
Ennek különös jelentősége lesz, 
mivel részükre szervezzük meg 
még 2012-ben a transzponderes 
(chipp) jelölést és aki a program-
ban részt vesz 2013-ban részben 
vagy százalékos mértékben mente-
sül a hozzájárulás megfizetésének 
kötelezettsége alól. 
Az önkéntes összeírás után újra 

egyeztetjük a nyilvántartást és 
összevetjük a rendelkezésünkre 
álló információkkal. Ha a kettő 
között eltérés lesz megállapítha-
tó, akkor helyszíni ellenőrzéssel 
fogjuk az összeírást végrehajtani, 
de ez már az önkormányzat szá-
mára költséget jelent, ami azzal 
jár együtt, hogy 2013. január 
1-jétől élni kell a hozzájárulás 
kivetésének kényszerével. Ezt a 
munkát 2012. október 31. napjáig 
be kívánjuk fejezni. 
Az összesítés után lesz infor-

mációnk a várost terhelő felada-
tok nagyságáról és a jelentkező 
költségekről. Az elkészített je-
lentést a 2013. évi költségvetési 
koncepcióval együtt benyújtjuk a 
Képviselő-testületnek, melyben 
bemutatjuk a kiadásokat és a 
szükséges bevételek nagyságát, 
mely megalapozza a rendelet 
tartalmát. Ebből pedig könnyen 
levonható következtetés, hogy 
együttes munkával el tudjuk ke-
rülni a lakossági terhek nagyobb 
mértékű növelését.

Tisztelt Izsákiak! Tisztelt 
Választópolgárok!

Izsák Város Önkormányzat 
tagja a Kiskőrös Többcélú Kis-
térségi Társulás által kialakított 
keceli székhelyű gyepmesteri 

telepet működtető társulásnak.
Erre a telepre kerülnek a város 

közterületén befogott kóbor 
illetve gazdátlan ebek, ahol a 
hatályos jogszabályok szerint 
tartják az állatokat. De ez nem 
ingyenes szolgáltatás. Állandó 
költségként lakosonként évi 
117 Ft. díjat kell fizetni, míg 
a beszállított ebenként 10.145 
Ft. egyéb költséget. Ez 40 eb 
alapulvételével a város részére 
1.117.628 Ft. kiadást jelent. Az 
első negyedévben 12 eb után 
keletkezett kiadás.
Álláspontom szerint nem en-

gedhető meg, hogy a város 
törvénytisztelő polgárainak 
befizetései olyan kiadásokra 
kerüljenek kifizetésre, amelyek 
emberi gondatlanságok, oda-
figyelés hiánya és trehányság 
miatt következnek be. Éppen 
ezért fokozni fogjuk a tulajdonos 
beazonosításával kapcsolatos 
munkákat.  Ehhez fog segítséget 
nyújtani a transzponderes jelölés. 
A megvalósításhoz 2012-ben 
a város szervezési segítséget, 
2013-tól pedig hozzájárulási 
kedvezményt fog biztosítani.

Tisztelt Izsákiak! Tisztelt 
Választópolgárok!

A leírt feladatok végrehaj-
tásához kérem önkéntes se-
gítségüket és támogatásukat. 
Véleményem szerint közös 
összefogással megoldjuk a prob-
lémát és nyilvánosság elé tudjuk 
tárni azokat a lakótársainkat, 
akik nem követik a jogszabályok 
előírásait és magatartásukkal 
veszélyeztetik a városlakók testi 
épségét, a környezetet szennye-
zik és „potyautasként” terhelik 
a város költségvetését.
Köszönöm megtisztelő figyel-

müket.
Bagócsi Károly

 címzetes főjegyző 
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v a L L á s

Hálás szívvel mondok köszönetet
minden rokonnak, barátnak, szom-

szédnak, volt munkatársnak,
ismerősnek, akik férjem 

DAMÁSDI JÓZSEF 

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmamon enyhíteni igyekeztek.
                                                          
                            Gyászoló felesége   

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

BEndA Pál 
temetésén megjelentek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek.
                        A gyászoló család

FEKETE SÁNDOR 
10.éves 

évfordulójának 
emlékére

Nem múlik el nap, hogy 
ne gondoljak rád,

oly hirtelen mentél el, hogy el 
sem búcsúztál.

  Szerető családja 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS MEGEMLÉKEZÉS

Református múltunk 41.

Gyülekezeti hírek
- június 24-én, 14.30-tól istentisztelet Kisizsákon az ökumenikus kápolnában

- június 17-én, 17 órától tanévzáró istentisztelet (hittan bizonyítványok kiosztása)

- július  2-6, 9.00-től 12.00 óráig: RINYA tábor a református gyülekezeti házban

- július 12-15.: a bálványosváraljai testvérgyülekezet látogatása

- július 29-én, 10 órától aratásért való hálaadó istentisztelet, úrvacsora

- augusztus 6-11 között: ifjúsági tábor Simontornyán. Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban.

- Minden kedves Testvérünknek áldott nyarat kívánunk!

„1813.dik Esztendő Maius 16-
án Tisztelendő Tudos Császári 
Losy Pál superintendentialis 
Asessor úr, elvégezvén az új 
Predikatornak az Eklésiába való 
solennis (így!) beállítását, a 
Predikátor beköszöntő tanitása 
előtt tartott jeles tudos beszédje 
által, a Predikator kivánságára 
méltoztatott mindjárt a solem-
nitas végezetével az Elöljárósá-
got közönségesen a Parochiális 
házhoz bészollitani rövid gyűlést 
tartani, melyben:
1.) Megnézettek a Protocolu-

mok, Matriculák, ezekben nagy 
zűrzavar lévén, a megkeresztel-
teknek, házasultakk, halottakk, 
most itt majd amott, minden 
rend nélkül lett béiratása miatt; 
amazokban pedig, néhai Tiszt. 
T. Mátyási János úr idejétől 
fogva, tsak némely Eklésiát ille-
tő dolgok, Consistorialis actak, 
még a Superintendentialis ren-
delések és Királyi parantsolatok 
is néhol hijjánosan jegyeztetvén 
fel, végeztetett:
Hogy a mint a Tiszteletes Pre-

dikátor kívánja, két új diariumok 
vétessenek, a mellyek közzül 
egyikbe a Házasulok, másikba 
a Halottak nevét fogja és kezdi 
bé irni a Tiszteletes Predikátor; 
az a könyv, melyben Tiszt Kert-
vélyesi úr idejében kezdettek bé 
iratni a Kereszteltek, egyedül a 

végre hagyattatván. A Protocol-
lumok hibáinak lehető helyre 
hozására nézve önként ajánlja 
a Tiszt. Predikator, hogy mint 
néhai Tiszteletes Mátyási János 
úr idejétől fogva félbe marad-
tanak, az Elöljárók segittsége 
által a mennyire lehet igyekezik 
ki potolni, és jövendöben fogja 
fojtatni.
2.) Semmi inventariuma az Ek-

lésiának nem lévén, erre nézve 
is meghatároztatott, hogy egy 
kis könyvetske szereztessen, a 
melybe az Eklesiának minden 
épületei, mobiliái, fundusai, 
kertjei, földjei, ha lehet, Geo-
metriai mensura szerént felje-
gyeztessenek.
3.) Mivel a Curatori számadá-

sok kivált a közelebbi időbenn 
nem helyesen estek; jövendőre 
való cinosurául (?-N.Á.) tete-
tett, hogy minden jövedelem 
a Curator kezébe menjen, és 
minden kiadás ő általa légyen, 
de a T.predikátor tudásával 
helybehagyásával. A T. Pre-
dikátor fogja bé irni mind a 
jövedelmet, mind a kiadást, ha 
a Curator vagy nem tudna irni. 
Ámbár szükséges arra vigyázni 
mindenkor a Curator választásá-
ban, hogy az íráshoz értsen, vagy 
irni nem akarna, de a számadás 
alkalmatosságával a költségek 
és jövedelmek, vagy a Curator, 

v. más által summáztassanak, 
számítassanak öszve, nem pedig 
(ha lehetséges) a Prédikátor 
által, és ugy terjesztessenek a 
Gyűlés eleibe, mivel a Prédi-
kátor nem lehet számolos, és 
egyszersmind a számadást is, 
mint a Consistorium Előlülője, 
helyben hagyo.
Ezen alkalmatossággal, mél-

toztatott Tiszteletes és Tudós 
Assessor úr, azt a megjegyzést 
tenni, hogy a Kurator kezeibe 
menő minden költségek közzül 
kivétetik az úgy mondatott 
Agertiali. Ez egyenesen a T. 
Predikátor kezébe megy, s ő tar-
tozik által adni az illető helyre.
4.) Kérdezték az Érdemes Elől-

járók a T. Prédikátort, mitsoda 
reflexioja légyen, Nagy Tiszt. Es-
perest úrnak, a mostani változás 
alkalmatosságával bé mutatott 
Predicatori Conventiora nézve. 
Erre meg mutatta, a T. Prediká-
tor, Nagy Tiszt. Esperest úrnak a 
bémutatott Conventio aláírását, 
mely is ezen 3 pontból áll: 1. 
a feljegyzett pénz kevesebb 5 
forinttal és 36 dénárral reala sze-
rént számlálván, 2. a Conventio 
6 ako borból, nem tartozik a Pre-
dikator adni a Communiohoz, 3. 
a stolachat a V. Superintenden-
tia megatározta.”
P.IV/30-31.ol.

közli: nagy árpád

Mi mai prédikátorok már úgy tanultuk, hogy 
„adminisztráció nélkül nincs egyházi élet...”. A 
gyakorlat szerint pedig az ellen kell hadakoznunk, 
nehogy elismerjük, hogy az egyházi élet pedig nem 
más, mint adminisztráció: jelentések, kimutatások, 
könyvelések, tervek, tervezetek, költségvetések, 
számadások, táblázatok, elszámolások, megál-
lapodások, szerződések...Nem is folytatom, mert 
felsorolni is sok. Hova is jutottunk a diáriumoktól 

(naplóktól, anyakönyvektől), s a dologi kiadásokat 
vezető, kezelő presbitériumoktól? Jézus jóhírét 
jobban képviselővé lett ezáltal az egyház? Vagy 
inkább úgy lehet, hogy mártai sürgés-forgásunk-
ban „amazokat” is csak toldozgatjuk, de az „egy 
lényegest” is gyakran szem elől tévesztjük? Igaz, a 
csigát nem lehet külön választani a házától, de a 
csupasz csigára is nagy dőreség házat erőltetni...

-na-

Előfutár

Egyházi hírek
- Június 23-án, szombaton de. 10-kor szenteli pappá Toldi Norbert 

diakonust és két pálos szerzetest Pálosszentkúton Dr. Bábel Balázs 
érsek atya. Többször is szolgált köztünk Norbert atya, akolitusként, 
diakonusként is. Mindenkit szertettel vár a szentelésére. - Július 15-
én, vasárnap este 6 órakor mutat be Izsákon szentmisét és ad újmisés 
áldást.
- Közeleg az év fele: szívesen vesszük testvéreink egyházfenntartási 

járulékait, - megfontolva, hogy a közteherviselés keresztény emberek-
hez illő gondolkodás.
- Június 25-től hittanos táborba mennek az általános iskolás hittanos 

gyermekek. Vasárnapig még van lehetőség jelentkezni a hitoktatók-
nál.
- Július 29-én tartjuk a nagyszülők napját, Jézus nagyszüleinek, szent 

Joákimnak és Annának ünnepéhez kapcsolódva. A Karitász csoport 
szeretetvendégséget készít számukra. Szeretettel várjuk a nagyszülők 
jelentkezését!
- Tartsuk meg a temetők rendjét! A hulladékokat a konténerekbe 

tegyük, az elhervadt koszorúkat a konténerek mellé. Egyben figyeljünk 
a 25 évnél régebbi sírok újraváltására!
- Tanároknak, diákoknak, de minden kedves testvérünknek igazi 

felüdülést hozó nyári szabadságot kívánunk!

„Asszonyok szülöttei között nem 
támadt nagyobb Keresztelő Já-
nosnál”. - Ezt a komoly dicséretet 
Urunk Jézus mondja előfutáráról, 
Zakariás és Erzsébet gyermekéről, 
az Ószövetség utolsó és az Újszö-
vetség első prófétájáról.
Az Egyház a szentek mennyei 

születésnapját szokta ünnepelni. 
Kivételt tesz Urunk Jézussal, Isten 
Anyjával, a Boldogságos szűz Má-
riával és Keresztelő szent Jánossal. 
Az evangélium szavaira utalva, 
Urunk születése előtt 6 hónappal, 
június 24-én ünnepli Keresztelő 
János születését. Egyesülve a keleti 
Egyházzal, szent Iván napjának 
mondjuk ezt az ünnepet.
De hát ki is az ünnepelt? Mint az 

Ószövetségben, az Újszövetségben 
is a különösen nagy isteni tervek 
hordozói nehezen, szinte remény-
telen helyzetben születnek. Ilyen 
volt Izsák, az ígéret gyermeke, 
ilyen Sámuel próféta vagy Sámson 
bíró. A hagyomány szerint szűz 
Mária is nehezen várt gyermekként 
jött a világra, de Keresztelő János 
születésénél szent Lukács külön 
kiemeli: „De nem született gyerme-
kük, mert Erzsébet meddő volt, és 
korban már előre haladtak.” Így jön 
hát a világra János, akinek a nevét 
is meghirdeti az angyal, s akinek 
születése csodákkal teljes: Édes-
anyja már születése előtt eltelik 
Szentlélekkel, s körülmetélésekor 
a megnémult Zakariás visszanyeri 
szavát és áldja az Istent. A rokon-
ságot is félelem tölti el: „Vajon mi 
lesz ebből a gyermekből, hiszen 
nyilvánvalóan az Úr van vele?”
Az isten választottaihoz méltóan 

elkülönítve, a pusztai jámborok 
közt nevelkedik, mindaddig, míg 
föl nem lép Izraelben. Nagy feladat 
komoly felkészülést igényel: a Mes-
siást-váró közösségben éli meg, 
hogy egészen az Istené, itt tanulja 
meg a bűnbánat és megtérés fon-
tosságát, az „egyetlen szükséges” 
igazságát. Megjelenése reményt 

fakaszt a választott népben. Ke-
mény, prófétai szavaiban felismerik 
az Isten hangját. Az Úr igazságának 
bátor védelmezőjeként megelőzi a 
vértanúságban Jézust; az előfutár is 
vérével tesz tanúságot arról, hogy 
Isten mindennél nagyobb. Ahogy 
születésében, úgy mennyei szüle-
tésében is előtte jár a Messiásnak.
Ballagások idejét éljük. Ünnepi 

köntösbe öltözött ballagóink felől 
is megkérdezhetjük: vajon mi lesz 
ezekből a gyermekekből? Hiszen 
annyi, de annyi szép álom szövődik 
rajongva szerető szülői szívekben. 
De hogy nagy és maradandó életet 
nyerjünk, kell, hogy az Úr legyen 
velünk, mi pedig az Úrral legyünk. 
Gyermekeinkbe vetett szép remé-
nyeink csak Istennel együtt valósul-
hatnak meg. Nélküle kár lett volna 
születnünk. Vele elmondhatjuk 
mindnyájan: értelmes és gazdag 
életet éltünk. 
Jézus nyilvános fellépésével együtt 

János háttérbe szorul. A szolga 
megtette a maga feladatát, átadta 
a stafétát annak, akihez kellett 
vezetnie a népet a bűnbánat ke-
resztségével. Amikor hírt hall arról, 
hogy mennyien követik és hallgat-
ják Jézust, nem irigykedik, hanem 
örvendezik: „Én megmondtam, 
hogy nem én vagyok az Eljövendő. 
Aki a vőlegény, azé a menyasszony. 
A vőlegény barátja csak ott áll mel-
lette, s együtt örül vele. Neki növe-
kednie kell, nekem kisebbednem!” 
Teljes életet élt, teljesen Istennek 
élt, Isten dolgai töltötték be életét. 
Mint a többi próféta, életét egészen 
odaadta annak, aki meghívta őt. 
Papszentelések idejét éljük. Mi is 

elmondjuk: a hívők ragaszkodása 
nem minket illet. Ők a meny-
asszony, Jézus a vőlegény. S ha 
megtalálják, együtt örülünk velük. 
S nekünk kisebbednünk kell, hogy 
Jézus növekedjék a hívők életében. 
Adja Isten!

Podmaniczki Imre
plébános



IZSÁKI Hírek  2012.június 22.�. oldal

Egyházügyi törvény II.
A Jerusálemben első pünkösdkor 

megalakult gyülekezet, lelki kö-
zösség rá is szorult a bátorságot, 
erőt és bölcsességet adó Szentlélek 
ajándékaira, mert amíg ők örültek 
a lelki terhektől való szabadulá-
suknak addig azok, akik a Názáreti 
Mestert az ő munkálkodásának 
kezdetén sem szívelték, támadást 
indítottak az apostolok és minden 
hívő ellen. Nem Isten akarata 
nélkül történt ez, mert ebből az 
a ,,haszon” származott, hogy a 
fővárosból szétrebbenő üldözöttek 
eljutottak a Földközi-tenger me-
dencéjének szinte egész területére 
és ki-ki a maga szolgálati helyén 
hirdethette az örömhírt: Krisztus 
szeret.
Ebben az üldöztetési korszak-

ban történt, hogy egy Krisztus-
hívőket üldöző ember, a hithű 
izraelita, Saul a damaszkuszi 
úton - Lélek által - személyes 
megszólítást, elhívást, megbíza-
tást kapott a Feltámadott ÚR-tól. 
Megpecsételődött az ő elhívása 
azáltal is, hogy új nevet kapott, 
PÁL lett. Az ő életében bekövet-
kezett jelentős változást hívjuk 
,,Pál-fordulás”-nak. Ő működött 
legtöbbet Krisztus ügyében négy 
nagy missziói utat téve szárazon 
és vízen. Kis-Ázsiába, Görögor-
szágba, Rómába, sőt a hagyomány 
szerint még Hispániába is eljutott. 
Kis-Ázsia volt a legfogékonyabb a 
Krisztus-hit befogadására. Ezen a 
területen, közelebbről a mai Tö-
rökország középső részén lévő An-
tiókhiában nevezték először görög 
szóval ,,krisztianus”-nak a hitre 
jutókat. /Apost. Csel.11:26./ Ez 
a kifejezés Krisztushoz tartozást 
jelent. Magyar nyelven ez - szlávos 
nyelvhatásra - ,,keresztyén”-ként 
hangzik.
/Felvetődik ezen a ponton a 

kérdés, hogy a kétféle használat: 
,,keresztény”, ,,keresztyén” között 
mi a különbség? Lényegében sem-
mi. A ,,keresztény” szó szótöve a 
kereszt. A Krisztus utáni három 
században nagy üldöztetése volt 
a Krisztus-hívőknek, majd a IV. 
század elején Nagy Konstantin 
római császár egy csatája előtt 
álmában egy keresztet látott ezzel 
a szózattal: ,,E jelben győzöl!” A 
győzelem valóban megszületett 
és ezt Krisztus keresztjének tu-
lajdonította, majd Kr.u. 313-ban 
a Milánói Ediktummal a keresz-
ténységet elismert vallássá tette, 
sőt a különböző addig kialakult 
irányzatokat a 325-ben megtartott 
Nicea-Konstantinápolyi zsinaton 
igyekezett közelíteni egymáshoz. 
A Római Katolikus Egyház szí-
vesen használja a ,,keresztény’’ 
fogalmat, hiszen liturgiájában
- keresztelés, temetés, áldások..., 

- gyakran hangzik el az ,,E jel-
ben..”, sőt a keresztet is
mindenütt használja, amely Jézus 

Krisztusnak nem csak áldozatára, 
de szeretetére is emlékeztet./
A ,,történelmi egyháza” közül 

első az izraelita hitközösség, 
amelyről Pál apostol így ír a Római 
Levél 9:4-5-ben: ,,akik izraeliták, 
akiké a fiúság és a dicsőség, a 
szövetségek és a törvényadás, az 
istentisztelet és az ígéretek, akiké 
az ősatyák, és akik közül szárma-
zik a Krisztus test szerint, aki Isten 
mindenek felett,..”.

Meg kell jegyezni, hogy a ,,törté-
nelmi egyházak” közül időrendi 
sorrendben másodikként a
KATOLIKUS, azaz „egyetemes” 

EGYHÁZ alakult ki, de nem Kons-
tantin császár döntése szerint, 
hiszen már előtte, az I. században 
Péter apostol elsőként Róma 
püspöke lett, és Pál apostol is 
nagy erővel hirdette a Krisztusba 
vetett hit egyedül üdvözítő, azaz 
lelki békességre juttató voltát. 
Meggyőző példája ennek az, ami-
kor Athénben leleplezte a pogány 
sokistenhit gyarlóságát. /Apost.
Csel 17:22-23./
,,Athéni férfiak, minden tekintet-

ben nagyon vallásos embereknek 
látlak titeket, mert amikor
bejártam és megtekintettem 

szentélyeiteket, találtam olyan 
oltárt is, amelyre ez volt felírva: AZ 
ISMERETLEN ISTENNEK. Akit 
tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én 
azt hirdetem nektek.”
Ezzel a néhány mondattal leplez-

te le az apostol a pogány vallások 
lelkiségének és az Isten nélküli 
életnek szánalmasságát. Arról van 
szó ugyanis, hogy emberi módsze-
rekkel hiába próbáljuk megszerez-
ni és biztosítani a lelki békességet, 
biztonságot, mindig találunk egy 
,,hátha még nem elég
az amit tettünk” érzést, ami nem 

hagy nyugodni. Példaként: ilyen 
helyzetben tette fel a kérdést a 
filippii börtönőr: ,,Uraim, mit 
kell cselekednem, hogy üdvözül-
jek?”- /azaz békességre jussak 
magammal és a Teremtővel./ Erre 
a kérdésre pedig csak egy
válasz volt és van máig: ,,Higgy 

az ÚR Jézus Krisztusban, és üdvö-
zülsz mind te, mind a te házadné-
pe, /Apost. Csel 16:30../ És még 
egy idézet, amely bizonyítja, hogy 
az I. században nem erőszakos-
kodva, de teljes határozottsággal 
hirdették mindenütt a pogány 
vallások és a hitetlenség ellenében, 
hogy ,,nincsen üdvösség senki 
másban, mert nem is adatott az 
embereknek az ég alatt más név, 
amely által üdvözülhetnénk”, tud-
ni illik a feltámadott Jézus Krisztus 
neve. /Apost. Csel. 4:12./
Az ,,egyház” szót szándékosan 

nagybetűkkel írtam dolgozatom-
ban, mert csupán a Krisztusban hí-
vők közössége jogosult ezt a nevet 
használni, sőt, hogy pontosítsuk, 
egy jelzőt is kap ennek kihangsú-
lyozására: KERESZTYÉN EGY-
HÁZ a teljes neve. Büszkén vallja, 
hogy az egy, igaz Istenben hívő 
közösség a világon, amely Európá-
ban alakult ki, és itt szinte minden 
nép által elfogadott, - volt.
Már az első évezred sem volt 

támadások nélküli, mert a VII. 
és a VIII. században megjelent az 
iszlám áradat keletről, és mi euró-
paiak lettünk a ,,gyaur”-ok, azaz, 
pogányok. Nyögte Észak-Afrika, 
Hispánia, majd Jerusálem, Dél-
ltália, majd később Magyarország 
is agresszív nyomulásukat. Majd 
félezer év után az iszlám ma is 
helyet kér magának a világban, 
méghozzá úgy mint egyedül igaz 
vallás.
Új fogalommal találkozunk, a 

VALLÁS fogalmával. Mennyiben 
más ez, mint a keresztyén EGY-
HAZ? A vallásba beleszületnek 
az emberek. Készen kapják az 

elveket, a gyakorlatot, a feladato-
kat, kötelességük fegyelmezetten 
igazodni a meglévő változhatat-
lanhoz. Benne szigorúság van, 
változtatási lehetőség nélkül. 
Ezek a megállapítások minden 
keleti vallásra érvényesek: iszlám, 
buddhizmus, hinduizmus, kínai..., 
mind Krisztus nélküliek, a keresz-
tyének szerint ,,pogányok”.
Nagy bajunk az itt Európában, 

hogy a reformáció által is megté-
pázódott a keresztyén EGYHÁZ 
egysége. Hazánkban ,,büszkélke-
dünk” azzal, hogy a XVI. század 
vallásos eseményei által még két 
történelmi egyház is van, - kelet-
kezési sorrendben: - evangélikus 
és a református, így teljes a négy 
,,történelmi egyház” köre.
A legújabb időkben meg az a 

nagy bajunk itt Európában, hogy a 
keresztyén EGYHÁZ vallássá silá-
nyult. Beleszületnek gyermekeink 
a különböző jelzőkkel, rk., ref., ev. 
... ellátott lelki közösségekbe, de 
hiteles példamutatásunk nagyon 
erőtlen, így nem várhatjuk, hogy az 
újak vágyjanak arra a belső elhívás-
ra, amely az Isten népe kialakulá-
sának minden szakaszára érvényes 
volt. A szentséget magukhoz 
vevők tényleg úgy élnek mint akik 
Krisztust hordozzák magukban? 
A Bibliát olvasó protestánsok 
megélik teljes engedelmességgel 
a Lélek tanácsait? A bemerítkezők 
ezzel a tettükkel már jogosítványt 
szereztek az örök életbe? A kézrá-
tételes gyógyító hatására összeeső 
máris megérkezett a lelki-testi 
gyógyulásba?
Sorolhatnánk tovább! Kérdez-

hetjük-e jogosan: miért nem kell 
Európának a keresztyén örökség? 
Miért tiltja a brit légiforgalmi tár-
saság alkalmazottainak a kereszt 
viselését? Miért törlik le a spanyol 
menő labdarúgó csapat logójáról a 
keresztet? .... Alighanem bizony-
ságtevő életünkkel van baj!
Visszatérve a kezdethez, tart-

suk-e sértőnek, hogy az államilag 
támogatott EGYHAZI közösségek 
sorába keleti, általunk pogány 
vallásokat is felvesznek? - Ők 
nem végezhetnek szociális és 
karitatív munkát? - De, igen! De 
a mi európaiságunk számára ezek 
nem csak újdonságként hatnak, 
de bennünk van egy olyan gyanú, 
amely szerint ők csak azért nyer-
hetnek itt teret, mert az európai 
keresztyének hitetlenségbe esve 
mindenfajta újság után kapnak. De 
az újságokkal úgy vagyunk, mint 
a bugaci birkapásztor, akit elvisz-
nek Északra cetvadásznak, vagy a 
cetvadász, akit ide hoznak, hogy 
vigyázzon a birkákra. Egy darabig 
az újdonság bizonyára lenyűgöző 
lesz, de azután??
Nekünk itt Európában, és Ma-

gyarországon azt kell eldöntenünk, 
hogy kell-e igazán a Krisztus
kegyelme, az IGE, a Szentlélek 

világossága? Ne sajnáljuk a hasz-
nos tevékenységet folytatóktól az 
állami támogatást, de feltétlenül 
különböztessük meg azokat akik 
- bocsánat a kifejezésért, - csak 
mutatványosként ajánlják porté-
kájukat!

Izsák, 2012. május
Bérces lajos

nyugd. ref. lelkész

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület legutóbbi 

ülését 2012. június 5.-én tartotta. 
Első napirendi pontként a lejárt 
határidejű határozatokról szóló 
jelentést fogadta el a testület. 
A következő napirend keretében 

Izsák Város 2011. évi közrend- és 
közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolót tárgyalta meg a Képvi-
selő-testület. Harmadik napirendi 
pontként tájékoztatót hallgatott 
meg a KOLONTÓ Polgárőr Egye-
sület 2011. évi tevékenységéről 
és ennek nyomán elismerését és 
köszönetét fejezte ki az egyesület 
tagjainak az elmúlt időszakban 
végzett tevékenységükét, társadal-
mi munkájukért. 
A Képviselő-testület az Izsáki 

Általános és Művelődési Központ 
igazgatójának 2012. augusztus 
1-től 2017. július 31-ig  - öt éves 
-  időtartamra Gera Árpád Zoltán-
né 6070. Izsák, Kodály Zoltán u. 
15. szám alatti lakost nevezte ki. 
A testület döntésénél a hatályos 
jogszabályok szerint járt el. A tes-
tületi ülésen és az azt megelőző 
bizottsági ülésen is elhangzott, 
hogy a közoktatással kapcsolatos 
szabályok szeptember 1-jétől, 
2013. január 1-jétől és szeptember 
1-jétől módosulnak. A törvény 
szövege ismert, de információ-
ink szerint egy átmeneti törvény 
is megalkotásra kerül és annak 
nyomán kormányrendelet kerül 
kiadásra.  A testület döntésével 
kinyilvánította, hogy a jelenlegi 
időszakot nem tekinti átmenet-
nek és szeretné, ha az intézmény 
minden esetben teljesítse azokat a 
feladatait, amit számára a hatályos 
jogszabályok előírnak.
A testület technikai módosítást 

hajtott végre a szociális igazgatás-
ról és a szociális ellátásokról szóló 
4/2011.(III.30.) önkormányzati 
rendeletében. A hatálybalépésétől 
- 2012. június 15-tő l- már nem 
csak a foglalkoztatást helyette-
sítő támogatásban részesülőkre 
vonatkozik a lakóház és környé-
kének rendtartására vonatkozó 
rendelkezés, hanem az aktív ko-
rúak ellátásában részesülőkre is, 
így például a rendszeres szociális 
segélyben részesülők esetében is 
ellenőrizni fogjuk a végrehajtást. 
Nem engedhető meg, hogy min-
denféle ellenszolgáltatás nélkül 
jussanak állami és önkormányzati 
támogatáshoz azok, akiknél az 
egyéb jogszabályi feltételek a rá-
szorultságot megállapítják.
A testület harmadik alkalommal 

döntött a 2012. évi hulladékszállí-
tási díjról. Július 1-jétől 5 százalé-
kos emelés lép életbe, mely évi 2,5 
százalékot jelent. A korábban köz-
zétett kedvezmények megmarad-
nak (rászorulók részére a  IV. ne-
gyedév átvállalása, nagycsaládosok 
támogatása). A következő évtől új 
alapokra kerül a hulladékgazdálko-
dás, melynek részletei most vannak 
kialakítás alatt. Várhatóan változás 
lesz a szolgáltató személyében, a 
fizetendő díj meghatározásánál, 
annak tartalmi összetételénél és 
ami a legfontosabb a díjfizetési 
hátralékok behajtásánál. Erre már 
egyszer a szennyvíz esetében is 
felhívtam a figyelmet, most is meg-
teszem, mivel, állami adóhatósági 
végrehajtás lesz a tervek szerint. 
Javasolom, de nyomatékosan ké-

rem is, hogy a hátralékok ügyében 
az érintettek kezdeményezzenek 
részletfizetést, mert megindul a 
végrehajtási eljárás. Információim 
szerint a városban lakók 9,5 millió 
forint hátralékot halmoztak fel, ami 
tűrhetetlen állapot és ismételten 
sértik a becsületes, jó szándékú 
és a városért áldozatokat vállaló 
embereket.
Izsák Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete az Izsáki Általános 
Művelődési Központ Általános 
Iskolájában a 2012/2013. évben 
indítható normál tantervű osz-
tályok számát az 1-8 évfolyamok 
vonatkozásában 20 csoportban 
határozza meg. A gyógypedagógiai 
csoportok száma 2 marad.
A Képviselő-testület úgy döntött, 

hogy a 99/2011.(12.20) számú 
„KEOP-1.3.0/09-112011-0023 
jelű „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun 
Megyei Ivóvízminőség-javító prog-
ramhoz kapcsolódó EU Önerő Alap 
pályázathoz szükséges saját erő 
biztosítása tárgyú határozat 2.és 
3. pontját, valamint mellékletét 
hatályon kívül helyezi. Az Ön-
kormányzati Társulás által önerő 
támogatás céljából benyújtandó 
az önkormányzatok és társulásaik 
európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítése 2012. évi 
támogatásának rendjéről szóló 
6/2012. (III.1.) BM rendelet alapján 
felhatalmazta Mondok József pol-
gármestert a határozat mellékletét 
képező nyilatkozat aláírására.
A testülete a DAOP-3.1.2/A-

11-2011-0016 kódszámú, „Izsák 
város komplex kerékpárforgal-
mi fejlesztése” projekt pályázati 
önerejét - figyelemmel az ÁFA 
kompenzációra -  433.601.-Ft-tal 
megemeli. A pályázati önerő mó-
dosított összege: 27.5363.657.-Ft. 
Megbízta a polgármestert, hogy a 
támogatási szerződés és a 2012. 
évi költségvetési rendelt módosí-
tásával kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg.
A Képviselő-testület támogatta a 

Tegyünk Izsákért Egyesület kezde-
ményezését és engedélyezte Széle-
si József vincellér emléktáblájának 
elhelyezését a városháza főbejára-
tánál lévő boltív jobb oldalán.
A játszótér helyével kapcsolatos 

végszavazás 2012. június 26-án 
lesz. Itt felmerült a jelenlegi ját-
szótér területének bővítésének 
gondolat is és ezen kerülnének 
elhelyezésre a szabványoknak 
megfelelő játékok.
A testület zárt ülésen döntött 

egy háziorvosi vegyes körzet ki-
alakításáról és felülvizsgálta a 
működéshez és a felhalmozáshoz 
kapcsolódó hitelszerződéseit. Saj-
nos a város adófizetőinél romlott 
a befizetési fegyelem és az éves 
tervezett bevételek nem havi rend-
szerességgel jelennek meg, vagy 
elmaradnak. Már korábban is jelez-
tem, de augusztus hónapban közzé 
kívánom tenni azoknak az adó-
soknak a névsorát, akik 100 ezer 
forintnál nagyobb adóhátralékkal 
rendelkeznek. Erre első körben az 
Izsáki Hírek hasábjain kerül sor 
és ezzel kapcsolatban a szükséges 
állásfoglalás rendelkezésemre áll. 
Kérem, hogy keressük a közös és 
egymást segítő megoldásokat.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző
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Így látták a szervezők 
a IV. Tészta Majálist

A IV. Tészta Majálisról előző számunkban kö-
zöltünk képes beszámolót. A rendezvény lapzár-
tánkkor zajlott, így a szervezők értékelését jelen 
számunkban közöljük.

Juhász Sándorné: Nagyon boldogok vagyunk, hogy 
ennyire jól sikerült ez a rendezvény. Köszönhe-
tően Istennek mert igazán gyönyörű időt adott 
nekünk. Szeretnénk köszönetet mondani támoga-
tóinknak az iskolának, a polgármesteri hivatalnak, 
mert nélkülük nem tudott volna létrejönni ez a 
Tészta Majális. Nem lehet kihagyni a sok bogrács 
körül szorgoskodó résztvevőt sem! Tavaly  hetven 
bogrács volt, idén közelítettük a százat. Nagyon 
büszkék vagyunk mert úgy érezzük, hogy van 
értelme ennek a majálisnak, megéri a ráfordított 
sok munkát.
Sok programot láthatott a közönség, nekem 

valamennyi tetszett. De persze azért van olyan is 
amely a szívemben különleges helyet foglal el. Ez 
természetesen a dolgozóink fellépése volt, amel-
lyel azt sugallták, hogy érdemes együtt dolgozni, 
mi értük, ők értünk. Nagyon köszönjük nekik! 
Nagyon sok szép műsor volt például az iskolások, 
vagy a fáradhatatlan Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub 
előadásában. Remélem a jövőben is számíthatunk 
a munkájukra és a szeretetükre, mert erőt adnak 
ahhoz, hogy ezt folytatnunk kell tovább. Voltak 
nagyon különleges főzőink Szolnokról és Erdély-
ből akiknek szinten nagyon köszönjük a részvé-
telt. Az izsákiak közül kiemelném az Edit Butik, 
a Mezőgazdasági bolt, valamint a nyugdíjasok 
standját, de valójában még hosszan sorolhatnám. 
Mint édesanya, külön szeretném megköszönni 
a családomnak is a szorgos munkát amivel hoz-
zájárultak a rendezvényhez. Ezzel a nagyszerű 
teljesítményükkel is bizonyították gyermekeink és 
párjaik, valamint családjaik a legkisebb unokákkal 
bezárólag, hogy később a vállalkozás vezetését 
nyugodt szívvel adhatjuk át majd nekik.

Juhász Sándor: Én úgy érzem, hogy amióta a 
családunk is benne van a szervezésben egyfajta 
kötelezettség is lett ez számunkra. Úgy látom, 
hogy nem csak a bográcsok létszáma hanem a 
bográcsok körül vidáman sürgő-forgó emberek 
létszáma is nőtt, ahogy a közönségé is, és engem 
ez tud igazán motiválni.

A másik fontos elem, a családias hangulat. A 
rendezvénnyel az első perctől kezdve ez volt a 
célunk, és ezt sikerült is megvalósítani. Hangsú-
lyozom, hogy ez egyedül nem ment volna, nagyon 
sok támogatónk volt. Anélkül hogy felsorolnám 
őket szeretném valamennyiüknek megköszönni 
azt a sok segítséget amit nyújtottak. Ez erőt ad 
ahhoz, hogy évről-évre megrendezzük a prog-
ramot. Igaz, elfárad az ember, de most a terhek 
nagy részét a gyerekeink viselték, mindenhol ott 
voltak ahol csak szükség volt rájuk, amit tudtak 
azonnal megoldottak és zökkenő mentesen zajlott 
le a fesztivál.

Prikkel László: Nagy várakozással voltunk azzal 
kapcsolatban, hogyan tetszenek majd a közön-
ségnek a programok, melyeket összeállítottunk, 
meg hát a főzőket is visszavártuk akik tavaly itt 
voltak. Szerencsére sokkal többen jelentkeztek, 
sőt az országhatáron kívülről is voltak vendége-
ink. Úgy érzem, hogy meg lehetünk elégedve ez-
zel a rendezvénnyel, hiszen a lakosság részéről is 
rengeteg biztatást kaptunk, hogy ezt folytatnunk 
kell. Amit a jövőben egy kicsit máshogy fogunk 
csinálni az az, hogy magán a főzőversenyen egy 
kicsit jobban előtérbe toljuk a hagyományos 
tésztaételeket és maga a verseny is nagyobb teret 
fog kapni. Szeretnénk a határon túli magyarlakta 
területekről is hívni újabb vendégeket, akik az 
ottani tésztaételeiket be tudják mutatni.
Négy éves immár a rendezvény. Induláskor való-

jában nem ilyen nagyméretű fesztivált álmodtam 
meg. Egy baráti főzés kapcsán merült fel a főző-
verseny ötlete. Később az Izsáki Házitésztával, 
Juhászékkal történt beszélgetés során vetődött 
fel, hogy meg kellene ezt mutatni nagyobb 
léptékben is, valamint az izsáki kulturális cso-
portokat is be kellene vonni a programba. Ezek 
szépen megvalósultak. A további cél az lenne, 
hogy az Izsákon készült olyan házi finomságok 
mint például, a sonka, kolbász, szalonna, lekvár, 
befőtt, savanyúság is megjelenjenek. Mi ehhez a 
fórumot a rendezvénnyel biztosítjuk, a zsibvá-
sárunk éppen ezt szolgálná. Szeretnénk, ha már 
most elhatároznák minél többen, hogy a jövő évi 
majálisra elhozzák portékájukat. Szeretettel invi-
tálunk mindenkit! Higgyék el, ez egy jó alkalom 
a bemutatkozásra.

Dédanyámnak

Porból gyúrt pogácsa
Az volt ám az igaz élet
mikor anyám fakanállal
lecsapott fejemre,
akár az ítélet.

Az volt ám a kacagtató
mikor futtában a macska
- a lopott húst elejtve -,
farkával a
félfát seperte.

Az volt ám a csoda-élet
mikor a padláson
a holdat besóztam,
s mikor a tűztollú kakas
hajnalt rikoltott az ólban.

Az volt ám a gazdag élet
amikor a menny Urának
porból gyúrt pogácsát
lapulevélen kínáltam!

Az volt ám a tiszta élet
mikor a dérszakállú fagy
bebújt hozzám
a papírral ragasztott
ablakon,
hogy rongyos-vékony
takaróm alatt
cirógatva elringasson.

Az volt ám a meseélet
mikor a kéményből
csillagok pattantak
az égbe
és láttam, hogy a Tejúton
telt tőggyel ballag
a táltos tehénke.

Apám zsoltáros hangja
meg olyan volt,
mint mikor a malom
új búzát garatol.

Az volt ám csak a gyöngyélet,
holtomban is benne élek.
Az volt ám, az volt az:
de benőtte
a televény, a gaz.

Budai Kulcsár János

Egy kis vidámság
 Fodrász a vendéghez: 
- Milyen frizurát parancsol az úr?
- Oldalt legyen olyan, mint a fűrész foga, elöl legyen leborotválva, a 

másik oldalon legyen lépcsős, álljon a szélrózsa minden irányába!
- De uram! Én ilyen frizurát nem tudok csinálni!
- Na, ne mondja, a múltkor pedig sikerült!

Villamossági boltban. 
- Kérek egy középkorú villanykörtét!
- Középkorút? Hát az meg milyen?
- Olyan jó negyvenes!

Első nap az iskolában. 
- Milyen volt az első napod az iskolában, Pistike?
- Egész jó, de volt ott egy néni, akit úgy hívnak, tanító. No, ő min-

denáron el akarta rontani a szórakozásunkat!

Boltban. 
- Kérek 20 dkg. Párizsit.
- 25 dkg. Lett! Maradhat?
- Nem, inkább elvinném!

Szó szerint vette. A püspök arról beszél a gyülekezetnek, hogy 
nincs elég pap és apáca. - Önök közül sokan csak egy gyermeket 
vállalnak, és hagyják, hogy más pályát válasszon. Én azt javaslom, 
hogy minden család három gyermeket vállaljon: egyet az apának, 
egyet az anyának, egyet pedig az egyháznak. Néhány nappal később 
a püspök épp vásárol a boltban, amikor meglát egy nyájába tartozó 
várandós kismamát. Mielőtt üdvözölhetné, a kismama mindenki 
füle hallatára odakiáltja neki: - Püspök úr, ez a magáé!

Gyűjtötte: Horváth lajos (Torontó)

Idők tengelyén elfordult a kor,
Földnek leánya! Te, ki valamikor 
tiszta magvakat melengetve ki
szolgatesteddel, senki-valaki
voltál, építő! (Nem várat, jövőt.)
Kunyhódra nádat, semmiből erőt
dajkálni, használtad a szívedet,
nem gyűjtögettél drága kincseket!
Gazdag örökség hát nem is maradt,
csak lüszter rékli, az is már szakadt;
de mit álmodtál, meglett az a kincs,
madzag helyett fényes rézkilincs.
Nyitója újnak, látszatra jónak,
csalódás mégis nagy álmodónak.
Nagyasszony voltál, mezítlábasan,
alacsony létrán, lélekmagasan;
onnan láthatod, fordult a világ
(nem talicskában tolják a pulyát).
Dédunokáid régen sejtik: a
tudás hogyanját, neve: technikia.
Apró kamrácskád zsákján folt helyett
új monogramú betű fog helyet.

Még van kevés tartalék gabonád,
fény felé nyurgult, hosszú unokák.
Nem napcsókolt, de fehér homlokuk,
és földnyelven beszélni egy se tud!
Kezük se kérges, a bársony marok
lazán szorít, ha emberkézbe fog.
Az arcukon új értelem ragyog,
elrévedők, kik álmodnak nagyot!
Száz éve alszol, fordult a világ,
föld rögében s a szívben változás.
Más a virág, újak a magvai,
mások az ember éber álmai.
Másként szenved és másként szeret,
talán valami mégis elveszett:
tán a szánalmas, a madzagkilincs,
s a rézkilincsnek nemessége nincs!
Más képet néznek a szentkép helyett,
és az Isten a szívből kiveszett!
Száz éve mohos kő alatt lakol,
kit ölelsz meg, ha feltámadol?

Magyar Gyuláné
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V. Kolon Kupa
Futóverseny Izsákon

Szemét-ügyek

Megszívlelendő bölcsességek

Jelen számunkban is olvasható 
egy írás arról, hogy vannak, akik 
szabadidejük egy részét arra 
áldozzák, hogy a mások által 
szétdobált szemetet összegyűj-
tik a városban, s a határban. 
Az elmúlt két hónapban három 
ilyen akció volt Izsákon. Mind-
egyik alkalommal volt bőven 
összegyűjteni való. Azokon a 
helyeken is, ahol korábban már 
összeszedték a szétszórt szeme-
tet az önkéntesek.
Komoly gond ez, hiszen kedvét 

szegi a jó szándékú segítőknek 
is, ha azt látják, hogy fáradozá-
sukat ennyire semmibe veszik 
egyesek.
Nehéz azt is megérteni, hogy 

az alsóvárosi Széchenyi-telepre 
vezető kishíd mellett a csatorna-
parton vajon miért tornyozzák 
fel valakik a szemetet, benne 
használt pelenkák és egyéb rot-
hadó dolgok tömegével. Amint 
fotónkon látható, ugyanezek a 
„termékek” a csatorna vizében is 
megtalálhatók. Túl a rendkívül 
ocsmány látványon, egészség-

ügyi problémákat is okozhat a 
szétdobált szeméttömeg, nem-
csak a szemetelők egészségét 
veszélyeztetve, hanem valamen-
nyi környéken élőét. Az önkor-
mányzat felgyűjti időnként a fal-
halmozott szemetet, de nem ez 
volna a megoldás. Kinek-kinek 
magának is tenni kell azért, hogy 
rend és tisztaság legyen a város-
ban. Minimum annyit, hogy nem 
szórják szét szemetüket! Akik 
e helyett inkább szemetelnek, 
komoly bírságra számíthatnak 
a jövőben, mondta el lapunknak 
e kérdés kapcsán Mondok József 
polgármester és Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző. Komoly, 
éjszakai ellenőrzések is lesznek 
azokon a helyeken, ahol időről-

időre szemetet halmoznak fel 
néhányan.
Örömteli dolog, hogy váro-

sunkban már egy jó ideje mű-
ködik szelektív hulladékgyűjtés. 
Kevésbé örömteli, hogy néhá-
nyan a gyűjtők mellé halmozzák 
egyéb szemetüket is. Különösen 
a volt rendőrség melletti gyűjtő-
szigetnél láthatunk ilyet gyak-
ran. Több mint egy éve immár 
házhoz menő szelektív gyűjtés is 
folyik Izsákon. Több olvasónk is 
megjegyezte, hogy a begyűjtési 
napokon igen kevés ház előtt 
láthatók a sárga zsákok, vagyis 
sajnos meglehetősen kevesen 
élnek ezzel a lehetőséggel. Pe-
dig komoly jelentősége van 

annak, ha az újra hasznosítható 
dolgokat külön gyűjtjük, hiszen 
azok feldolgozásával, energiát, 
nyersanyagot takaríthatunk 
meg. Például kevesebb fát kell 
kivágni, kevesebb kőolajat kell 
felhasználni, kevesebb villamos-
energiára van szükség. Összes-
ségében nyersanyagot, energiát 
takaríthatunk meg, s közvetve 
környezetünket is kíméljük, 
ha némi kis fáradságot vállalva 
szelektíven gyűjtjük a háztartási 
hulladékot. Ha nem tesszük, 
utódaink igen nagy árat fizetnek 
ezért. Nekünk most úgy havi 10 
perc „pluszmunkát” jelentene 
csupán, nekik esetleg a jövőt. 
Meggondolandó!

-te-

A Széchenyi-telep melletti kishíd partján és a csatornában 
hatalmas mennyiségű szemetet halmoz fel néhány család

A volt rendőrségi épület melletti szelektív gyűjtőszigetet 
némelyek finoman fogalmazva, „tévesen” használják

nemcsak időt mértünk...

Június 12. szombaton, az izsáki 
Tészta Majális keretén belül került 
sor az V. Kolon Kupa Futóverseny 
Fornetti futókörverseny megren-
dezésére Izsákon.  Bár a versenyt 
hosszas előkészületek előzték 
meg, bőven akadt szervezni való a 
kora reggeli órákban, majd a nap 
folyamán is. 
Reggel 8 órától 10 óráig, a futóver-

senyen indulóknak a központban 
elhelyezett sátornál kellett megjelen-
nie, vagy azért, hogy nevezzen, vagy 
pedig azért, hogy előnevezése esetén 
felvegye a rajtszámát, a chipét, és 
befutó csomagját. 10 órakor pedig 
kezdetét vette a megmérettetések 
sora. Először az ovisok álltak rajthoz, 
akik nagy lelkesedéssel indultak neki 
futamuknak. Sok felnőtt, szülő is 
együtt futott a gyerekekkel, és így 
együtt igazi örömfutást varázsoltak 
a főutcára. A következő, 800 méteres 
távhoz először az 1-2., majd a 3-4. 
osztályosok sorakoztak fel, és rövid 
időn belül vidáman vissza is értek 
a célba.
A komolyabb megmérettetésnek 

bizonyuló 2500, és 5000 méter 
versenyzői egyszerre rajtoltak, és 
igencsak megküzdöttek önmaguk-
kal, egymással, és a meleggel.
Az utolsó, 15000 méteres táv 11 

órakor indult, a versenyzőknek 
ekkorra már igencsak kijutott a 
melegből, a frissítési pontok után 
azonban újult erővel vethették 
magukat bele a versenybe. 
Az eredményhirdetésre a délutáni 

órákban került sor. A VIKING ti-
ming chipes időmérő rendszernek 
köszönhetően egyértelmű sorren-
det lehetett felállítani a versenyzők 
között. 
A férfiaknál Galamb Csaba, a 

nőknél Makkosné Köves Eszter lett 
az abszolút győztes. A verseny leg-
idősebb versenyzője Tabajdi József 
kiskunhalasi versenyző volt.
 Az V. Kolon-Kupa Futóverseny 

Fornetti futókörversenyen a nagy 
meleg ellenére mintegy háromszá-
zan futottak. A résztvevők népes 
számának, és a sokak számára 
újdonságot jelentő, ezen a helyszí-
nen is első chiphasználat ellenére a 
verseny lebonyolítása zökkenőmen-
tesen, gördülékenyen folyt. Köszön-
hető ez a Gyermekjóléti Szolgálat, 
és a Tegyünk Izsákért Egyesület 
jól összeszokott tagjai által végzett 
szervezésnek. A versenyen szerzett 
emlékeknek köszönhetően pedig, 
izgatottan tekinthetünk a követke-
ző évi futóverseny elé.

Rezner Réka

Az idei futóversenyünkön a 
hosszútáv növelésén és a chi-
pes időmérésen kívül, amely 
nagymértékben emelte a verseny 
színvonalát, még egy újdonság 
bevezetésével próbáltuk felhívni 
az egészséges életmódra a figyel-
met. A nevező sátor mellé még 
egy sátrat állítottunk úgyne-
vezett szűrőállomást, melyben 
Dr. Rigó József Zsolt háziorvos, 
Hörcsög Emike asszisztens, va-
lamint az egyik gyógyszergyár 
közreműködésével az egészsé-
gükre odafigyelő arra járóknak 
térítésmentesen megmérték a 
koleszterinszintjét, vérnyomá-

sát, valamint a vércukorszintjét. 
Óriási érdeklődés övezte kezde-
ményezésünket, hiszen minden, 
a mérésekhez szükséges kellé-
kek a déli órákra elfogytak. 
Egy kicsi odafigyeléssel tehe-

tünk egészségünkért, hiszen 
minden „baj” ha időben felfede-
ződik, nagy eséllyel gyógyítható. 
Ezzel szerettünk volna segíteni, 
illetve biztatni mindenkit arra, 
nem csak másokért, hanem 
magunkért is tenni kell.

Tegyünk Izsákért 
Egyesület

Ha valaki elkezd olvasni és 
talán egy nap alatt végére is tud 
jutni egy vastag könyvnek, jól 
szórakozott rajta. Elérte vele 
amit gondolt. Viszont vannak 
olyan gondolatok, amelyeket 
nem elég csak egyszer elolvasni. 
Újból meg újból visszatér hozzá 
az ember, szinte megtanulja.
Nekem ilyenek voltak az alább 

közzétett idézetek is. Leírtam, 
hátha van aki még nem találko-
zott velük és lesz akinek tetszeni 
fog, esetleg magáévá is teszi 
ezeket a szép gondolatokat.

Varga lászló

A mosoly értéke
Semmibe sem kerül, de sokat 

ad. Gazdagabbá teszik azokat, 

akik kapják és mégsem juttatja 
koldusbotra azokat, akik adják.
Egy pillanatig él csak, de az 

emléke örökké megmarad. Senki 
sem olyan gazdag, hogy meg-
lenne nélküle, és senki sem 
olyan szegény, hogy ne lenne 
gazdagabb tőle. Boldoggá teszi 
az otthont, táplálja a jó akaratot 
az üzleti életben és a barátság 
biztos jele. Nyugalom a megfá-
radtnak, napfény a csüggedőnek, 
világosság a szomorkodónak, és 
a természet legjobb orvossága a 
bajok ellen. Mégsem lehet meg-
venni, elkérni, kölcsönözni, vagy 
ellopni, mert nem áru. Csak ön-
ként lehet adni. Mert senkinek 
sincs szüksége a mosolyra úgy, 
mint annak aki maga már nem 

tud mosolyogni.
Ha tehát meg akarod szerettet-

ni magadat az emberekkel, ez a 
második szabály: Mosolyogj!

(dale Carnegie)

 Az igazi (részlet)
Sokféle erő van az emberek kö-

zött, sokféleképpen ölik egymást 
az emberek. Nem elég szeretni. 
A szeretet tud nagy önzés is 
lenni. Alázatosan kell szeretni, 
hittel. Az egész életünknek ak-
kor van csak értelme, ha igazi 
hit van benne. Isten a szeretetet 
adta az embereknek, hogy elbír-
ják egymást és a világot. De aki 
alázat nélkül szeret, nagy terhet 
tesz a másik vállára.

(Márai Sándor)

Virágos Izsákért
Izsák Város Képviselő-testülete 2008-ban szabályzatot fogadott el 

a „Virágos Izsákért” mozgalom beindításáról. Ennek keretében az 
önkormányzat díjazni kívánja a versenyben részt vevő ingatlanokat, 
illetve azok tulajdonosait. Ez alkalommal is a Sárfehér Napok meg-
nyitóján kerül sor a díjazottak részére oklevél átadására. Az oklevél 
elnevezése: „Izsák legszebb virágos háza”. A versenyre nevezési 
lappal lehet benevezni, amely a Hivatal Titkárságán, illetőleg az 
Izsáki Hírek Szerkesztőségében szerezhető be. 
A nevezéseket 2012. augusztus 30.-ig lehet leadni. Kérjük, hogy 

minél többen nevezzenek a versenyre.
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IZSáK VáROS ÖnKORMánYZAT KÉPVISElŐ-
TESTÜlETÉnEK

10/2012.(VI.06.) önkormányzati rendelete
Az ingatlantulajdonosoknál keletkező szilárd

 hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról 

szóló 5/2003.(II.19.) számú rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-a alapján - figyelemmel a települési hulladék-
kezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 
64/2008.(III.28.) Korm. rendeletben foglaltakra - az ingatlantulajdonosoknál kelet-
kező szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról az 
alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Az 5/2003.(II.19.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 1 számú melléklete helyébe 

e rendelet 1. számú melléklete lép
2.§
E rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 13/2010.(XII.22.) 

számú rendelet hatályát veszti.
Izsák, 2012. június 5.

Mondok József polgármester 
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

1. számú melléklet a    10/2012.(VI.06) 
önkormányzati rendelethez.

A helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételei:
Tulajdonosok (lakossági szolgáltatás) esetében:

Az elszállított hulladék térfogat szerint számított gyűjtőedényzet egyszeri ürítési 
díja:
a.) 60 l-es gyűjtőedényzetben,
 - edénybiztosítás nélkül     246,-Ft
b.) 80 l-es gyűjtőedényzetben,
 - edénybiztosítás nélkül     257.-Ft
c.) 110 l-es gyűjtőedényzetben,
 - edénybiztosítás nélkül     288,-Ft
 - edénybiztosítással     318,-Ft
d.) 240 l-es gyűjtőedényzetben,
 - edénybiztosítás nélkül     560,-Ft
 - edénybiztosítással     644,-Ft

IZSáK VáROS ÖnKORMánYZAT KÉPVISElŐ-
TESTÜlETÉnEK

9/2012.(VI.06.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete( a továbbiakban: Képviselő-
testület) Magyarország Alaptörvénye  32. cikk (1) bekezdés a.) pontja és (2) bekez-
désében , a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekez-
désében, valamint a szociális 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 33.§ (7) bekezdésében,a  37.§ (1) 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:
1.§
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2011.(III.30.) önkormány-

zati rendelet( a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A rendelet hatálya -  a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a :
(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) be-

kezdésben  foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát  megerősítő 
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatály kiterjed:
a.)  A szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező személyek beutazásáról 

és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének 
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hó-
napot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország 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 továbbiakban: 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-
ország területén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
2.§
A R. 12.§ a helyébe a következő rendelkezés lép:
Aktív korúak ellátása folyósításának feltételei
(1) Az aktív korúak ellátása megállapításának, valamint folyósításának feltételeként 

az Szt-ben megállapított feltételeknek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban 
már részesülő személy köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani.
(2) Az aktív korú ellátásra jogosultnak a lakókörnyezete rendezettségének biztosí-

tása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, 
a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, a járda tisztán tartása, az ingatlan 
állagának és rendeltetésszerű használhatóságának fenntartása, valamint az ingatlan 
higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie.
3.§
A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy udvarát, abban az esetben kell ren-

dezettnek tekinteni, ha
a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 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  felhalmozott 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 kis-

gyermekek járdára, vagy utcára kiszaladását,
f) a tüzelőnek való rendezett formában felhalmozva és nem szétszórtan található,
g) a ház előtti csatornarendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel,  a csapadékvíz 

lefolyását építési törmelék, föld és növények nem 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.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosult kérelmének kézhezvétel követő 8 napon belül 

környezettanulmányt készíteni, melyben rögzíteni kell a kiindulási állapotot. A kör-
nyezettanulmányt a Hivatal megkeresése alapján a Családsegítő szolgálat készíti el.
(3) A kérelem mellékletét képezi az a nyilatkozat, amelyben az aktív korúak ellátá-

sára jogosult vállalja az együttműködést az önkormányzattal és amelyben tudomásul 
veszi, hogy a támogatás bármikor felfüggeszthető, ha a határozatban foglalt kötele-
zettségének nem tesz eleget.
(4) Az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatnak tartal-

maznia kell:
- az együttműködési kötelezettség módját,

- a környezettanulmányban rögzített hiányosságok felsorolását és megszűntetésének 
módját,
- a hiányosság megszűntetésének határidejét,
- a rendszeres ellenőrzésről szóló tájékoztatást,
- az ellenőrzésre jogosultak beosztását,
- a meghatározott kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
4.§
E rendelet 2012.június 15. napján lép hatályba.
I z s á k, 2012. június 5.

Mondok József polgármester 
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Tájékoztatjuk 
Tisztelt Ügyfeleinket

Izsák Város Önkormányzatának 
11/2010. (02. 16.) számú határozta alapján,                       

Izsák Város Polgármesteri Hivatalában
2012. július 23. napjától 

2012. augusztus 3. napjáig 
IGAZGATÁSI SZÜNET lesz.

Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban csak ügye-
let lesz elérhető a halaszthatatlan ügyek intézésére, fel-
hívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az igazgatási 

szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.

A kérelmeket Tisztelt Ügyfeleink postai úton juttathat-
ják el a Polgármesteri Hivatalhoz.

 Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Müller Sírkő  
Gránit-márvány-mûkõ 

síremlékek a legolcsobbtól 
a prémium minőségig kedvező áron. 

Kérésére otthonában számítógépes 
bemutatót tartok, ingyenesen. 

Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb 
döntést tudja meghozni.

látogasson el hozzám nézze meg 
bemutatókertjeimet: Szabadszálláson, 

Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és Solton is az 
önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyez-

tetni szíveskedjen) 
Vagy nézze meg honlapomat: 

www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu  
Miért fizetne többet!!??   

Müller Zoltán 
kőraragó, épületszobrász, sírkőkészítő  

Szabadszállás Bajcsy-Zs. u. 12-13.
TEL: 06 70/4570-070 06 20/280-9731  

vagy 06 76/353-092 (esti órákban)

APRÓHIRDETÉSEK

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 Innokom nonprofit Kft. 

Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas.
Felelõs vezetõ: lichtenberger Csilla

ISSn 1587-7418

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Fodor Gábor (anyja: Benda Zsuzsanna), Patai Sza-
bolcs Krisztofer (anyja: Ürmös Csilla), László Dávid (anyja: 
Fekete Szilvia)
Házasságkötés: nem történt
Meghaltak: Budai László 68 éves, Czeffer Józsefné (Fejszés 
Irén) 85 éves, volt izsáki lakos
Csernák József 62 éves, Kisizsák, Akácfa utca 31., Damásdi Jó-
zsef 67 éves, Damjanich utca 4., Kovács Istvánné (Tóth Anna) 
89 éves, Kossuth Lajos utca 62., László József 58 éves, Hunyadi 
utca 84., Nagy Imréné (Molnár Julianna) 73 éves, Gedeon dűlő 
163., Olajos Péter Pál 88 éves, Gödör utca 25., Sándor Pál 69 
éves, Kisizsák, Akácfa utca 51., özv. Tóth Mihályné 91 éves, 
Kisizsák, Akácfa utca 63.

ÜGYELETEK
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

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

péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában
Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324

IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594 

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

Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû: 06-30/908-1799

Polgárőrség: 0�-20-���-��1�

A Piktor Bolt ajánlata
Nagy választékkal diszkontáron 

lazúrok, festékek, színkevert 
festékek+egyedi színek, 

szilikonok, tömítők, hőszigetelő 
anyagok, csemperagasztók, 

fugázók, glettanyagok, 
festőszerszámok, 

csavarok, zárak, elektródák, 
vágókorongok, 

kulcsok, KULCSMÁSOLÁS 
és még sok más termék. 

Szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás 
hétfőtől-péntekig 7-18 óráig 

szombaton 7-12óráig
Tel.:06-30-988-5951

Június 26. kedd

14.00: Közvetítés a képviselő-

           testület üléséről

Június 27. szerda

19.00: Kölyök TV. (ism.)

20.05: Képviselő-testületi 

           ülés felvételről

Június 28. csütörtök

19.00: Kölyök TV.

20.05: Megyei Krónika (ism.)

20.35: Elsőáldozás 2012.

Július 4. szerda

19.00: Kölyök TV. (ism.)

20.05: Megyei Kórustalálkozó 

           Izsákon

Július 5. csütörtök

19.00: Kölyök TV.

20.05: Stressz-kezelés 2. rész 

          (Az Oltalom Alapítvány 

          előadása)

Július 11. szerda

19.00: Kölyök TV. (ism.)

20.05: Megyei Kórustalálkozó 

           Izsákon (ism.)

Július 12. csütörtök

19.00: Kölyök TV.

20.05: Megyei Krónika

20.35: Kolon Kávézó

Izsák központjában belvízmen-
tes helyen kétszobás + nappalis 
új fürdőszobás, új központi fűté-
ses, teljesen alápincézett, szute-
rénes, dupla garázsos családi ház 
gondozott kerttel eladó.
Ugyanitt megkímélt étkező bú-

tor is eladó. Érd.: 70-295-3477

RADAL  radiátor 600/15 és 
600/17-es méretben, INDESIT 
kondenzációs szárítógép eladó. 
Érd.:06-70-4567-531   

Jó állapotú 2 szobás, fürdőszo-
bás albérletet keresek. Érdek-
lődni: 06- 70-295-3477

Sárfehér Majorban a beke-
rített terület egy részét bérbe 
adnám. Érd.: 06-70-332-1665

Húsz éves lesz jövőre az izsáki 
cserkészcsapat

882. MÁTYÁS JÁNOS CSERKÉSZCSAPATfelhívása

Jelentkezzmég macserkésznek!
Van már LEGJOBB BARÁTOD?

Na és programod a hétvégékre? 

Tudod már hová mész nyaralni? 

Ha jelentkezel CSERKÉSZNEK, ez a lehet ség mind adott számodra. 

Velünk, olyan dolgokkal foglalkozhatsz, amelyek valóban érdekelnek! 

A nyári táborokon adottak a BÁTORSÁG próbák, CSAPATMUNKA, egyéni 
ötletek megvalósítása, közös f zés, tábort zi programok. 

A hétvégi foglalkozásokon rovásírás, csomózás, sípjelek, nyomolvasás 
megismerése,madáretetés, odutakarítás,közös nyársalás, és szervezett 
kirándulások várnak rád ahol felejthetetlen élményekben lehet részed. 

Köztünk sok barátod lehet és egy igazánJÓ CSAPAT megbecsült tagja 
lehetsz!

Ha szeretnél belevágni ebbe a KALANDBA, akkor szeretettel várunk! 

JELENTKEZNI LEHET:

Személyesen: minden Szombaton, 14:00 órától 15:00 óráig a Kovács Aladár 
utca, 7.sz. alatt (a lovas pálya fele vezet  út). 

Telefonon:-06-30/224-2983  Bérces Lajos       csapatparancsnoknál, 

-06-30/661-9615 Virág Lászlócserkésznél 

Emailen: cserkeszet93@freemail.hu

Jelentkezési határid : 2012.június.30. 

Kórhatár: 9- 12 éves korig 

2013. március 15-én ünnepeljük meg a 882.számú  MÁTYÁSI JÁNOS 
CSERKÉSZCSAPAT megalakulásának 20. évfordulóját. Húsz év elég hosszú 
idő ahhoz, hogy méltóan megemlékezzünk  a sokféle élményről, ezért kérem 
mindazokat, akik akár csak egy kis időre is részesei voltak a csapat életének 
és felejthetetlen emlékeik vannak, készüljenek a jövő év nyarára tervezett  
egynapos  CSERKÉSZTÁBOR HELYÜNKÖN tartandó élménybeszámolóra 
és vendéglátásra.
Akinek a 20 év alatt szerzett emléktárgya, fényképe, leírt anyaga van, kérem 
azt előkészíteni  és a közreadást segítve, eljuttatni hozzám. /Minden anyagot 
visszakap a szolgáltató!/
Ne feledjétek, hogy aki egyszer cserkész volt igazán, cserkész marad egész 
életében!
II. CS TÖRVÉNY:  „A cserkész híven teljesíti kötelességeit amelyekkel 
Istennek, hazának és embertársainak tartozik.”
Kérve segítségeteket, életetekre áldás kérve, szeretettel  JÓ MUNKÁT  kíván   

Bérces lajos  csp.


