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A természet
eléd tesz mindent
IZSÁK KÖRNYEZETE VONZÓ A FOTÓSOK SZÁMÁRA IS
Írásunk a 23. oldalon
A képen Dudás László
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AKTUÁLIS

Új aljegyző erősíti a hivatal csapatát

Távozik székéből a polgármester

A jó közösség a hatékony munkavégzés alapja

Kutas Tibor: A folyamat további eldurvulását csak a lemondásommal előzhetem meg

2019 januárjában a Bölcskei
Közös Önkormányzati Hivatalnál folytattam pályámat
aljegyzőként. Napi feladataimat a madocsai kirendeltségen végeztem, lényegében
jegyzői feladat- és hatáskörrel.
• Mi motiválta a következő
váltásban?
A közel másfél év alatt rengeteg hasznos tapasztalatot szereztem aljegyzőként. Amikor
találkoztam a pályázattal, melyet Izsák Város Polgármesteri
Hivatala aljegyzői feladatokra
írt ki, kihívásnak éreztem a pozíciót, melyben egy 6000 lelkes
kisvárosnak lehetek hasznos,
építő tagja.
• Milyen tervei és elképzelései
vannak városunkban?
A szakképzett kollektíva a
hatékony munkavégzés alapja,
ezért az ügyfélszolgálaton dolgozó öt fő feladatait kívánom
minél gyorsabban áttekinteni és velük együtt a lakosság
számára a legmegfele
lőbb
szolgáltatást biztosítani az

Dr. Kiss Nikoletta június 2-től látja el az aljegyzői feladatokat a polgármesteri hivatalban. Tizenkét éve a közigazgatás különböző szakterületein végzi munkáját. A kezdetekről, életéről, hivatásáról és terveiről kérdeztük a fiatal
szakembert.
• Hogyan jutott a jogi pálya
közelébe?
Kecskeméten születtem, a
családom ott él, iskoláimat is
ott végeztem. A Kada Elek
Közgazdasági Szakközépiskolában töltött éveim után
két évig egy ügyvédi irodában
dolgoztam irodai asszisztensként, majd 2008-ban kormánytisztviselővé neveztek
ki Kecskeméten, a Magyar
Államkincstár Bács-Kiskun
Megyei Igazgatóságán. Itt
kezdetben pénzügyi feladatokkal bíztak meg, a későbbiekben humánpolitikai és
koordinációs feladatokat láttam el.
Az Államkincstárnál eltöltött évek alatt egyre jobban kiismertem magam a
jogszabályok
szövevényes

Átvették
jutalmukat

Kutasné Czira Lilla

Gellér Alíz

Papp Marcell

Az online Tészta
Majális minden
résztvevője tésztacsomagot vehetett át. Képünkön
Kutasné Czira
Lilla és Gellér
Alíz. Papp Marcell a Vino-tálat
kapta meg.

útvesztőjében, majd beláttam, hogy a gyakorlati ismeretek megszerzése hasznos,
azonban szükségét éreztem a
munkám mellett mélyebben
beleásni magam a jog rejtelmeibe. Jogász végzettséget
a Szegedi Tudományegyetemen szereztem 2017-ben.
• Milyen változást hozott az
életében a jogi diploma megszerzése?
Diplomám komoly elméleti alapot biztosított, hogy
egy nagy lépést tegyek és a
központi közigazgatás után
az önkormányzati működés,
szabályozás területén is kipróbáljam magam, melyet az
Államkincstárnál gyarapított
tudásomból merített megoldásokkal igyekeztem alátámasztani.

Tisztelt Izsákiak,
Kedves Barátaim!

adócsoportot, az építési ügyeket, a szociális ügyintézést, az
anyakönyvvezetést, a hagyatéki és birtokvédelmet érintő
ügyekben. Fontosnak tartom a
határidőre történő munkavégzést, hogy minden munkatárs
relevánsnak érezze a munkáját
és mindezért megkapja a kellő elismerést. A gördülékeny,
színvonalas ügyintézés és a
város zavartalan működése érdekében a folyamatos együttműködés elengedhetetlen a
különböző szakterületek vezetői között.
Frankó Barnabás

Dolgoztak az önkéntes szépítők
A járvány okozta óvintézkedések során izsáki önkéntesek
áldozatos munkája, a rendszeres, szám szerint mintegy
harminc fertőtlenítő akció
segítette a megelőzést. Nyomot hagytak maguk után,
ami a városban élők biztonságát jelentette. Június 20-án
ismét csapattá szerveződtek

Fertig
József
és Rézműves
Mihály vezetésével,
hogy
megtakarítsák,
letisztítsák
a
felületeket, közterületeket. Így
aztán ragyogóvá
tették a buszmegállókat, és
az összefogásnak látványos
bizonyítéka lett a város hídjainak festése, rendbetétele, melyek már ugyancsak megértek
a szépítésre, mint ahogyan a
hidak környezete is. Az akcióhoz Rácz Sándor képviselő
és Végh Tamás alpolgármester
is csatlakoztak.
A felújításra használt anyagokat a Kajla Gumi ajánlotta fel
A felújításon nem csak
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a csapat tagjai vettek részt,
hanem más személyek is, akik
között volt, aki nem is izsáki.
A város pozitív hozzáállását
az is bizonyítja, hogy munka közben Csomor Sándorné
frissen sütött sajtos tallérral és
banánnal kínálta a csapatot.
A délutánt családi nap keretében töltötték el a Kajla
Off-Road tanyán.
Fotó: Kovács Gyula

Nehéz szavakat találni, hiszen nem erre számítottam,
számítottunk így, június második felében. Már október
13-án éjjel az eredményeket
várva és látva sem voltak illúzióim. Tudtam, hogy 21
év után váltani egyáltalán
nem lesz egyszerű, a beidegződéseken, a megrögzött – némi eufemizmussal
– kevéssé jó gyakorlatokon,
a kényelmesen belakott pozíciókon nem lesz könnyű
változtatni. Mégis bíztam
egy kis időben, reméltem, év
végéig nyugodtan dolgozhatunk. Ebből egy hét sem lett.
Az első napok után megindult a szervezkedés, folytatódott a bizottsági struktúra
paritásos elnökségű, megegyezésen alapuló kialakításának kekk módon való
visszautasításával. Bő egy hónap után Izsák történetében
egyedi módon – hitelesítés,
előzetes hivatalos bejelentés
nélkül – nyomásgyakorló
aláírásgyűjtés indult. Egymás megértése helyett a másik eltiprása került fókuszba,
s itt nyilván rajtam volt a célkereszt. Nem egy, nem kettő
minősíthetetlen követelőzés
hangzott el csupán azért,
mert ragaszkodtam a szerződéses rend törvényességi
követelményeihez. Közben
pedig haladtunk előre.
Álljon itt néhány a mindennapi kötelező feladatokon túl: előkészítettük és
benyújtottuk a pályázatok
többlettámogatási igényeit; napi döntések születtek
a járványügyi helyzetnek
megfelelően; saját beruházásokat indítottunk; átdolgoztuk a költségvetést a kieső gépjárműadó (25 M Ft)
okán; elrendeztünk egy
„elírt” szerződést; kiadások tekintetében jelentős

megtakarításokat értünk el.
Az idő teltével bíztam az
egyre inkább megmutatkozó eredményekben, a zsigeri
harag és gyűlölet oldódásában. Mellélőttem, mint
októberben. Egy, a várost
– újfent némi eufemizmussal – kevéssé jó színben bemutató újságcikk másnapján,
Izsákon korábban hivatalos
körben sosem látott módon,
a harag túllépett a szavakon.
A családi házam előtt az
autóm szélvédőjét betörték.
A napi pihenőidőm kihasználva, személyes szférámba
hatolva, tudatosan. Nem tudom, ki volt, és miért. Arctalanul, megszólíthatatlanul, párbeszédre képtelenül.
Ez a személytelen gyűlölködés túllépte a józan ész
határát és túllépte azt az értékrendet, amely szerint élek
és dolgoztam a közösség, a
város érdekében. Célpont
lettem. Úgy tűnik, ebben a
nyolc hónapban csapódtak
le a korábbi évtizedek helyi
történéseinek maradványai.
A felgyülemlett harag, a korábbi megalkuvások okozta
rossz érzések kompenzációi, a szolgalelkűségből való
szabadulás adta lehetőségek azonnali kipróbálása, a
megszerzett kiváltságokhoz
való ragaszkodás. Kezdve a
választások után bő egy hónappal személyes indokok
alapján megkezdett virtuális
vagy valóságos aláírásgyűjtéssel, folytatva folyamatos
sárdobálással (a „most már
szabad” jegyében), végül
sunyi, arctalan rongálással.
Meggyőződésem és egyben
reménységem, hogy a folyamat további eldurvulását
csak a lemondásommal előzhetem meg.
Kedves Izsákiak!
A továbblépés előtt essék
néhány szó az elmúlt hónapok eredményeiről is.
Legfontosabb
feladatnak

tartottam a pénzügyi stabilitás megteremtését, városunk
zavartalan működését, helyi fejlesztéseink hátterének
biztosítását. Két pályázatba
csöppentem bele, az egyikbe
a közbeszerzés elején, a másikba a közbeszerzés után,
és szembesülve a 130 millió
forintos hiánnyal. Mindkettőt kiemelten kezeltük, az
indulás előtti utolsó pecsétre várnak, a hiányzó önrészeket (37 M Ft) az elmúlt
hónapokban elkülönítettük.
A piaccsarnok tűzálló ajtajával kapcsolatos problémát a kivitelező rendezte, a
használatbavételi engedély
bármelyik pillanatban megérkezhet. Kialakításra került az óvoda Katona József
utcai bejárata, sor került a
csatornapart
rendezésére,
következik a fahíd renoválása. Több évtizedes elmaradást pótoltunk a művelődési ház vizesblokkjának
felújításával. Elkészültek a
civil szervezetek támogatási
szerződései, az első részletek június végéig kifizetésre
kerülnek. Október első hétvégéjére terveztük a Sárfehér Napokat, a szolidaritási
hozzájárulással megkurtított
3

költségvetésben is kb. 10
millió forint forrás áll rendelkezésre. Megjelöltük a
következő ciklusra vonatkozó fejlesztéseket, kezdődhet
a részletes tervezés.
Köszönöm az elmúlt nyolc
hónap támogatását mindazoknak, akik megtiszteltek a
bizalmukkal a választásokon,
és azoknak is, akik nem rám
szavaztak, hiszen szándékom
szerint mindenki polgármestere akartam lenni és a városban élők érdekeit szolgálni
kivétel nélkül. Külön köszönet illeti a veszélyhelyzetben
kiválóan helytálló munkatársakat és a városgazdálkodás dolgozóit. Kérem,
az átmeneti időben közös
erővel segítsék Végh Tamás
alpolgármester úr munkáját.
Amikor pedig majd ismét
választaniuk kell, figyeljenek arra az elmúlt hónapok,
hetek eseményeiből okulva,
hogy Izsákon ne a gyűlölet,
ne az egyéni érdek győzzön.
Segítsék a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést,
a város szellemi és anyagi
gyarapodását!
Köszönöm megtisztelő bizalmukat és figyelmüket.
Kutas Tibor
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FÓKUSZBAN

Öntsünk tiszta vizet a pohárba, minden izsákinak
Időközi tájékoztatás az önkormányzat örökölt ügyeiről,

Izsák új fejezetet nyitott a
történelemkönyvében tavaly
októberben. Egy, a lakosság teljes egészét tisztelő és
fontosnak tartó, egységre és
harmóniára törekvő városvezető került a hivatal élére,
felszámolva az egyéni érdekeket, és előtérbe helyezve a
közösséget, a város fejlődését,
haladását, stabilitását. Nyolc
hónap telt el azóta.
A tervező, jövőt alapozó
munka mellett az elmúlt
nyolc hónapban sajnálatos
módon számos, a múltból
örökölt, rendezetlen üggyel
is foglalkozni kellett, amelyek egy része még mindig
feltárás, vizsgálat alatt van,
de sok mindennek igyekeztünk a végére járni. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbak kerülnek említésre,
és minden új információt
megosztunk majd ezután is
Önökkel, hogy tisztán lássák a város gazdálkodását,
helyzetét. A rendezésre került ügyek nagy része az átadás-átvételi dokumentációban nem szerepelt, így csak
menet közben derült ki, hogy
számos területen áldatlan állapotok uralkodtak.
A polgármesteri munkakör
átadás-átvételére vonatkozó
jegyzőkönyv tartalmi kellékeit jogszabály határozza
meg, azonban véleményünk
szerint a legfontosabb jellemzőnek az elmondott

FÓKUSZBAN

joga van tudni, mi, mikor, miért és miből történik
tájékoztatás a jelen helyzetről és a jövő terveiről
– Csatornapart rendbetétele
megkezdődött. A régi híd felújítása, parkolók kialakítása,
járda építése megtörtént az
óvoda biztonságosabb megközelíthetősége érdekében.
A költségek (megközelítőleg
2 millió forint) pontos ös�szegzése után érdemes összevetést tenni a Bihari utcában
épített parkoló 12,7 millió
forintos árával.

A júniusi Izsáki Hírek eljutnak minden háztartásba.
Azzal a nem titkolt szándékkal gondoltuk így, hogy megismerjék, megszeressék, hogy lássa mindenki, milyenné
vált a város közéleti lapja, ami mindenkiről és mindenkinek szól. Egyetlen, rendkívüli számnak szántuk, hogy
a jövőben keressék a boltokban. Akkor még nem gondoltuk, hogy a júniusi lapszám tényleg rendkívüli lesz,
egy újabb mérföldkő és egy felkiáltójel Izsák életében.
A polgármester lemondásával kapcsolatban olvashatják
az írását, összegzését, az általa végzett munkára ezért
nem térünk ki.

Nyolc hónap
távlatában

2020. június

és leírt információk hitelességének kell lennie.
A 2019 októberében elkészült dokumentum azonban
nem felelt meg a bevezetőben említett elvárásoknak.

– Izsákért Közalapítvány
rendezetlen
ügyeinek
lezárása (teljes jogi bizonytalansággal és NAV-bírsággal
indult) – legfőbb oka az volt,
hogy a több éves képviselő
testületi határozat nem került
végrehajtásra.

megtörtént, többlettámogatási igény benyújtásra került
(Irányító Hatóság előtt van)
- saját erő biztosítása rendezett (2019. októberi átvételkor 0 Ft volt erre elkülönítve,
jelenleg több mint 21 millió
Ft áll rendelkezésre, a finanszírozás teljes körűen biztosított). A beruházás heteken
belül megkezdődik. Jó hír
ez annak ismeretében, hogy
kettő éven keresztül lényegi
előrelépés nem volt ebben az
ügyben.

– Inno-Kom Kft. működésének lezárása, további
többletkiadások megakadályozása – A Kft. 2020. 04.
30-án megszűnt. Ennek ellenére 2020. 06. 12-én egy
izsáki magánszemély kereste
meg az önkormányzatot azzal, hogy élő szerződése van a
kft.-vel, több százezer forint
értékben. A fent hivatkozott
jegyzőkönyvben nyoma sem
volt a kötelezettségvállalásnak, így most két út áll a testület előtt. Az első, hogy az
„előtalált” szerződések alapján kifizeti a gazdasági társaság kötelezettségét, a másik,
hogy pert indít, és még többet fizet. A követelés összege
meghaladja az 1,5 millió forintot.

– Bölcsődei projekt közbeszerzés zárása, többlettámogatási igény benyújtásra
került (Irányító Hatóság
előtt van), saját erő biztosítása rendezett, 16 millió Ft
van elkülönítve. Különösen
fontos megjegyezni, hogy
több „nagy” pályázat közül
az egyetlen (!), amelyre nem
vett fel hitelt a város, míg korábbi kettő pályázathoz még
140 millió Ft /+ kamatok/
fizetési kötelezettség terheli
a várost. Tévedések elkerülése
végett az eljárást az új vezetés
bonyolította, és a saját erőt is
biztosította. Az új bölcsőde
beruházás megkezdéséhez
szükséges összes eljárás és
dokumentáció a rendelkezésre áll.

– A 2017-es Egészségügyi
Központ pályázat finanszírozásának
biztosítása

– Bácsvíz Zrt. bérleti díj
előírásszerű
kezelésének biztosítása elmaradt.

A teljesség igénye
nélkül
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Az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokat
üzemelteti a Bácsvíz Zrt.,
ezért bérleti díjat fizet, melyet elkülönített számlán kell
(kellett volna) kezelni, és kizárólag az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítására lehet
költeni. Több évig nem így
működött a rendszer, mivel a
közel 87 millió forintos bérleti díjból igazolható módon
csak töredék került célszerűen felhasználásra, és közel 50
millió forint nincs a számlán,
és ennek ténye is kimaradt
a „hiteles jegyzőkönyvből”.
A tételes elszámolás megkezdődött, az adategyeztetést az
új testület kezdeményezte.
– Közvilágítás hiteles mérésének biztosítása, melynek eredményeképpen kb. 60
százalékos megtakarítás keletkezik, ami közel 5 millió
forint évente. A korszerűsítés
ellenére 2018. és 2019. években minden hónapban a korábbi díj nagyságát fizette ki a
város, holott a felújítás után a
csökkentett díjat kellett volna
fizetni. A túlfizetés rendezéséről tárgyalások kezdődtek
a szolgáltatóval. Az már csak
hab a tortán, hogy Izsák település azon kevés Bács-Kiskun
megyei települések egyike,
ahol nem történt meg közvilágítási mérőóra felszerelése,
így átalányösszeg alapján történt az elszámolás.

– A Kecskeméti úton folyamatban van a gyalogátkelőhely kialakítása. Ennek
költsége nem szerepelt a piaccsarnok építésében, azonban elengedhetetlen feltétele a használatba vételnek.
A piaccsarnok terveit és
nagyban a kivitelezés munkáit is megörökölte a Képviselő-testület. Ennek ellenére a tervezést irányító, volt
vezetőtől több alkalommal
még ma is elhangzik, hogy
milyen igénytelen a kivitelezés és a megvalósítás. A piac
működési engedélye várhatóan tíz napon belül meglesz, a
Képviselő-testület a szükséges
döntéseket a soron következő
ülésen meghozza, és megkezdődik az üzemeltetési gyakorlat kialakítása (árusító helyek,
üzletek meghirdetése stb.).

Napokon belül várható a piac működési engedélye

– Szociális étkezés biztosítása előkészített állapotban
van, július elején indulhat.
Elkészültek a tanyagondnoki
szolgálat indításához szükséges dokumentumok (rendelet, szabályzat, munkaköri
leírás), a tanyagondnok személyére történő pályáztatás a
jövő héten megindul.

önkormányzathoz, azonban
nem került elfogadásra, így
azt a kiállítója visszavonta.

Azonnali ügyek
Az azonnali ügyek között
szerepelt a Toyota – Hilux
gépkocsi bérleti ügyének
megoldása, valamint a Csernák-ügy kapcsán jelentkező,
várhatóan még 15 millió forint kifizetését igénylő járulék- és biztosítási ügy végleges lezárásának előkészítése,
továbbá a felhalmozott dolgozói szabadság kiadása
szabálytalan gyakorlatának
feltárása, és több olyan ügy,
melyek kötelezettséggel terhelték a település költségvetését, és nem közösségi érdeket szolgáltak.
A közel három hónapig húzódó járványügyi helyzet
ellenére nagyot léptünk az
átlátható, emberközpontú
hivatali működési rend kialakításában, nincs iktatás
nélküli ügyirat, nincs fedezet nélküli, a közösség kárát
eredményező kötelezettségvállalás!
Most egy átmeneti időszak
vár ránk, amelyet a választási
ígéreteinknek megfelelően és

Elfelejtett ügyek

A Kft.-nél kialakult helyzethez hasonlóan alakult a
polgármesteri
hivatalban
a volt jegyző követelései– Művelődési ház vizes vel kapcsolatos eset is, ahol
blokkjának felújítása sok év a munkáltató nem adta ki
után megtörtént. A hosszú nevezett szabadságát a haévek óta „megoldhatatlan” tályos jogszabályok szerint,
nem készült helyettesítési
szennyvízcsatorna-rákötés
okirat sem, és a munkaköri
rendeződött.
leírás keltezésével kapcsolat– Sportpálya ügyeinek ren- ban is problémák merültek
dezése: korlát kialakítása, fel. Ennek sem volt nyoma
öntözőrendszer működésé- az átadás-átvételi iratokban.
nek biztosítása (megfelelő A tétel kapcsán a kezdeti
vízhozamú kút fúrása, szi- 3,7 milliós követeléssel
vattyúbeszerzés
folyamat- szemben 1,5 millió forintos
ban), a pályafelújítás önkor- kifizetést hajtottunk végre.
mányzati
hozzájárulással Szintén kimaradt egy 2019.
az idei évben rendeződik. évi nagy rendezvénnyel kapA csapat mérkőzéseit átme- csolatos
kötelezettségválnetileg Orgovány településen lalás is, melynek nyomán a
rendezik.
számla benyújtásra került az
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az alpolgármester irányításával fogunk a település szolgálatában eltölteni. Minden
esetben a jogszabályok maximális betartása mellett látjuk
el a feladatokat, és átlátható,
biztonságos gazdasági stabilitásra törekszünk. Fontosnak
tartjuk továbbra is az őszinte, nyílt kommunikációt, és
valljuk, hogy a város minden
lakójának, adófizető polgárának joga van tudni, hogy
mi, miért, mikor és miből
történik. Feltett szándékunk,
hogy mi betartjuk korábbi
ígéreteinket, és előre tekintve intézzük a város ügyeit, és
nem áll szándékunkban elfogadni restaurációs kezdeményezéseket.
Reméljük, hogy Önökkel
együtt – a járvány idején
kialakult összefogást alapul
véve és eltekintve a közösségünket megfeddő újságcikktől – eredményesen tudunk
dolgozni Izsák fejlődéséért
és a lakosság komfortérzetének javításán. Ehhez kérjük
megtisztelő támogatásukat.
A Képviselő-testület
címhez hű tagjai
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Fotók: Dudás László

A szemétszedés margójára Száznál is többen dolgoztak
Mindamellett, hogy megköszönjük a DTKH Nonprofit
Kft.-nek azt, hogy ingyenesen
befogadta a június 13-án tartott önkéntes szemétszedés alkalmával összegyűlt több mint
öt tonna hulladékot, megjegyezném, hogy sok elégedetlen
hangot hallok a városban a szemétszállítással kapcsolatban.
Lecsökkentették a szelektív
hulladék elszállítását havi egy
alkalomra úgy, hogy a szolgáltatásért ugyanannyit kell fizetnünk. Ezt én is tisztességtelen
eljárásnak tartom, és a lakosságtól türelmet kérve ígérem, hogy
próbáljuk a helyzetet tisztázni.
Meg kell érteni, hogy a DTKH
nonprofit Kft. közgyűlésén a
polgármesterünk szavazata egy
a százból, ha szeretnénk valamit elérni, az komoly szervezőmunkát igényel, és még a sok
energia befektetése sem biztosítja a sikeres kimenetelt.
A nagy kérdés az, mit tegyen a
tisztességes állampolgár ilyen
helyzetben? Továbbra is gyűjtsük szelektíven a hulladékot a
megfelelő módon, a különböző
műanyag és fém élelmiszercsomagolások elmosva kerüljenek
a zsákba, így elkerüljük azt,
hogy bebüdösödjék a szemét
egy hónap alatt. A palackokat,
dobozokat összepréselve gyűjtsük össze, hogy kisebb helyet
foglaljanak. Fontos megjegyeznem, hogy a szelektív hulladékot bármilyen átlátszó zsákban

Több mint öt tonna szemét gyűlt össze

kihelyezhetik, nem csak a hivatalos sárga színűben, így több
zsákot is elszállítanak.
Elindultunk egy jó úton, szétválogatjuk az újrahasznosítható hulladékot. Bizony ehhez is
idő kellett, hogy az emberek
megtanulják. Most nem szabad ezt elengednünk, sőt meg
kell lépnünk egy újabb lépést.
Már a vásárláskor gondolnunk
kell a keletkező hulladékra.
Nejlonzacskó helyett használjunk textilből készült, mosható,
többször használható zacskókat. Rendszeresítsünk állandó
edényeket az élelmiszereknek,
ha lehet. Mi házi sajtokat, tejterméket így vásárolunk, de a
piacra és a pékségbe is így indulunk. Aki pedig hozzám jön
lisztet venni, megkérem, hogy
saját edényt hozzon. Kis előregondolkodással drasztikusan
le tudjuk csökkenteni a kidobandó anyagok mennyiségét.
Kérem, fontolják meg gondolataimat, hogy a szelektív hulladék a helyére kerüljön, ne pedig a kukába, és semmiképp a
külterületi utak árkába, amiket
sikerült megtakarítani a lelkes
önkénteseknek. Akik olvassák
ezen soraimat és felelőséget
éreznek magukban a városunk,
a természet és az egész Föld
iránt, osszák meg minél többekkel, hogyan gondolkodhatunk és cselekedhetünk helyesen a kialakult helyzetben.
Rácz Sándor

Minden évben úgy indulunk neki a szemétszedésnek, hogy az idén biztosan kevesebb dolgunk lesz.
Sajnos ezúttal is tévedtünk.
Még mindig van – jelentős
számú – olyan polgártársunk, ki szemetétől a városunk körüli árkokban, más
Országosan is útjára indul a
erdejében vagy egyéb helyeken szabadul meg. Nagyon szemét kommandó, ami azt jelenti,
szépen kérünk mindenkit, hogy az illegális szemetelőket súlyos
pénzbírsággal sújtják, de a helyi
ha már szépen összecsomagolta, fölpakolta hulladékát, önkormányzat is zéró toleranciát
hirdetett szemét ügyben
azt a szeméttelepre vigye.

Gyakran többet kell autózni
a határba, mint a szeméttelepig

Száz fölött volt az önkéntesek száma, és több mint
öt tonna hulladékot gyűjtöttünk. A város apraja és
nagyja részt vett a Varga
István és Rácz Sándor által
koordinált akcióban. Nevezetesen: a Gyermekliget
Alternatív Óvoda és Iskola,
Kolontó Polgárőr Egyesület,
Tegyünk Izsákért Egyesület,
Sárfehér Néptánc Egyesület,
6

Eleven Porta, Izsák Város
Önkormányzata, Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület, 882. Mátyási János
cserkészcsapat, Izsáki Városi
Vegyeskar, Postagalamb Civil Szervezet, az Izsáki Lada
Találkozó csapata, Kajla
Gumi. A zsákokat a Futóhomok Természetvédelmi
Egyesület és a BS Plastik
Kft. biztosította. Természetesen magánszemélyek is
szép számmal jöttek, akik
fontosnak érezték a környezetünk védelmét. Külön
köszönet a Vino étterem
vezetőjének, Prikkel Lászlónak, Benkovszky Zoltánnak,
Molnár Endrének, valamint
a traktoros segítségért Völgyi
Ferencnek!
Dudás László
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Az erdők a Föld tüdeje
Jelentős támogatást biztosít az unió erdőtelepítésre
Több mint ötvenmilliárd forint vissza nem térítendő
forrást biztosít az unió 2021 év végig erdőtelepítésre.
A rendszerváltozás óta mintegy 200 ezer hektár erdőt ültettek a gazdák, ezzel az erdősültség meghaladja a 22-23 százalékot Magyarországon. A távlati cél az, hogy 2030-ra ez
a 27 százalékot elérje. Ez azt jelenti, hogy további 250 ezer
hektár területet kell erdőművelés alá vonni. Góhér Zoltán
erdész, a téma egyik avatott szakemberétől széleskörű tájékoztatást és véleményt, különleges statisztikákat kaptunk.
• Mennyi erdő található Izsákhoz tartozó területeken?
– Jelenleg Izsákon 2200 ha
található. Ma a földünkön
közel 4 milliárd hektár az
erdőtakaró. De az Afrikában
és Dél-Amerikában történő erdőirtások következtében területe évente sajnos
5-6 millió hektárral csökken.
A Magyarországon történő
erdőtelepítés a gazdaságtalanul hasznosítható földterületek erdősítését célozza meg.
Az ország erdősültsége az elmúlt 20 évben több mint 200
ezer hektárral gyarapodott.
Ebből Izsákon ezen időszak
alatt közel 800 hektárral nőtt
a magánerdők területe.
• Milyen fafajokból tevődnek
össze az erdők?
– A fafaj-összetételt a talaj
adottsága, a klíma és a vízgazdálkodási viszonyok határozzák meg. Az alföldön
a 60-as évek fenyőtelepítési
programja következtében főleg fekete
fenyvesek élnek.
Ezek leváltásával és az új erdők létrehozásával az arány
kissé a lombos erdők felé
billent, de még mindig a fenyvesek vannak többségben.
A lomberdők legjellemzőbb
fafaja az akác, amely méltán
lett hungarikum, ugyanis egész
Európát tekintve nálunk él az
akácosok zöme. Bármennyire
is üldözött, az egyik legsokoldalúbban felhasználható fafaj.
Jelentős mennyiségben fordulnak elő még a hazai nyárak és a
nemes nyár. De kevés esetben
– mikor a talaj engedi – ültetünk még keménylombos fajokat is, mint a kőris és a tölgy.

• Mekkora támogatásra lehet
számítani egy-egy földtulajdonosnak?
– Eddig a területalapú támogatás mértéke nagyobb volt
bármilyen művelési ágban,
mint erdőtelepítés esetén, de
ez most változott. Most már
érdemesebb erdősíteni, mint
a gyenge homokokat tárcsázgatni vagy kaszálni. A támogatás mértéke fafajonként
• Milyen intenzitású telepítési változó, de az erdőtelepítési és
szándék várható vagy látható? ápolási támogatásból az erdőt
– Az erdőtelepítési szándékot el lehet telepíteni és felnevelelsősorban a támogatás mér- ni. A mezőgazdasági művelés
téke határozza meg. Jelenleg sokkal jövedelmezőbb, mint
igen jó feltételekkel lehet pá- az erdő termőképessége, ezért
lyázni, ezért az ültetési kedv most erre külön támogatást
is megnőtt valamelyest. Ed- adnak a területalapú támogadig 30 hektár pályázatának tás mellett. Ez a jövedelemelkészítésére kértek fel, de az pótló támogatás. Ez már vonigény folyamatos. A követke- zóvá teszi az erdőtelepítést.
ző évekre jelzett igény ettől • Indokolt-e vidékünkön az erdősítés?
várhatóan több lesz.
• Várhatóan mekkora terület – Izsákon sok gyenge termőképességű talaj van, ami
esik ezzel majd erdősítés alá?
– Hazánkban a felmérések a mezőgazdaságban sikereszerint 700 ezer hektár gyen- sen nem hasznosítható. Sok
ge minőségű szántó és parlag- esetben ugyan rendezetlenek
terület van, amely erdősítés- a tulajdoni viszonyok, de
re vár. Ebből Izsákon is van mindenesetre sokkal haszlegalább kétszáz hektár és a nosabb egy erdő, mint egy
környező településeken is ha- elgyomosodott, gazdátlan
sonló a helyzet.
földterület.
Erdőterületek Magyarországon
Fenyő
Többi lombos
Hazai nyár
Nemes nyár
Akác
Gyertyán
Bükk
Cser
Tölgy

Terület %
20,8
11,1
5,9
5,2
23,8
6,8
3,8
10,7
11,9

Élőfakészlet %
23,6
12,7
11,2
4,9
13,3
4,2
3,3
11,5
15,3
7

• Kutatások szerint a Duna-Tisza köze elsivatagosodásához vezet a túlzott fásítás, és
elveszi a termőföldet. Erről mi
a szakmai véleményed?
– Ismert, hogy az erdő a
legfejlettebb ökoszisztéma,
amely a növények és az állatfajok együttélésének legcsodálatosabb összessége. Ennek
a biológiai sokszínűségnek a
fenntartása, fennmaradásának
megőrzése nemcsak a szakmánk feladata, hanem minden
józanul gondolkodó emberé
is. Az erdőink a Föld tüdeje!
Megkötik a szén-dioxidot,
oxigént bocsátanak ki, közjóléti (Selyem-erdő), környezetvédelmi, védelmi (szeméttelep körüli erdők, mezővédő
erdősávok) szerepet látnak el
a faanyagtermelésük mellett.
Ezek a funkciók az emberiség
fennmaradásának szempontjából is fontosak. Ilyen kijelentés, mint ami a kérdésben
elhangzott, meggondolatlan
és felelőtlen. Ilyen kijelentés
mögött csak olyan ember lehet, amely még életében nem
végzett értékteremtő munkát.
Évente mintegy Magyarországnyi területtel csökken az
erdőterület nagysága. Európában több évszázada erdőtörvények alapján folyik a
gazdálkodás. Érdekességképpen: a fát helyettesítő termékek előállításának környezeti
ártalma jóval meghaladja a
fatermékek gyártásáét. A fák
a növényvilág legfejlettebb
lényei: elkísérnek bennünket
a bölcsőtől a koporsóig.
–sé–
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Szőlőtermelők
figyelmébe
Az előző lapszámban ígéretet
tettem arra, hogy a jogszabályi változásokról, elsősorban
a zöldszüretről tájékoztatom
Önöket.
Megjelent a 22/2019 AM
rendeletet módosító Magyar
Közlöny. Az alábbiakban néhány kiemelten fontos részét
szeretném kiemelni a teljesség
igénye nélkül.
Kérelembeadás: 2020. 06.
22-30. kizárólag elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül.
Az előzetes ellenőrzések 2020.
06. 30-ig történnek meg.
Zöldszüret elvégzésére rendelkezésre
álló
időszak
2020.07.01-20-ig.
Zöldszüret elvégzésének a bejelentése egy napon belül, de
legkésőbb 2020. 07. 21-ig.
Zöldszüreti támogatás alapja
a 2017., 2018., 2019. évi területre vonatkozó szüreti adatok,
amelyekhez a hegybírónál igényelhető a szükséges „Zöldszüreti segédlet”.
Rendelkezésre álló keret 5,1
milliárd forint.
Ha a jogos igények együttesen meghaladják a meghatározott keretösszeget, akkor
a rendelkezésre álló forrást a
benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények
között egyenlő arányban kell
felosztani.
További részletekről tájékoztatás a Hegyközségi irodában.
Azt tanácsolom minden hegyközségi tagnak, hogy a fajta és
a termésmennyiség ismeretében keresse meg a szőlőfelvásárlóját és egyeztessenek.
Kívánatos lenne, ha az egyeztetés eredményeképpen a
zöldszüret megkezdése előtt
szerződés vagy előszerződés
megkötésére kerülne sor, ami
rögzíti a felvásárlási szándékot, a várható termésmennyiséget és a várható árat.
Damásdi Gábor
elnök
Izsáki Hegyközség

A szezon természetes veszélyei
Kullancsok és szúnyogok – súlyos betegségek terjesztői
A járványtan ezeket a kisméretű, ám veszélyes állatokat vektoroknak nevezi.
A továbbiakban nem a fizikából ismert fogalomról,
hanem a különféle kórokozók (baktériumok, vírusok,
mikroszkopikus sejtparaziták) terjesztésében szerepet
játszó egyéb állatokról lesz
szó. A teljesség igénye nélkül, csupán a fontosabbakat
említve: a kullancsokról és
a szúnyogokról érdemes
szót ejteni. A kullancsok
és a szúnyogok egyaránt az
ízeltlábúak törzsébe, ám különböző osztályba és rendbe
vannak sorolva: az előbbiek
a pókszabásúak, az utóbbiak a rovarok osztályába tartoznak. Ennél többre most
igazából nincs szükségünk.

a kutyába. A kiszedést legjobb
ún. szálkacsipesszel végezni,
de jó eszköz a szemöldökcsipesz vagy a kullancskiszedő
kanál – ez utóbbi erre van
kitalálva. Ne kenjük be semmivel, legföljebb miután kivettük, a helyét fertőtlenítsük
pl. jódos fertőtlenítővel.
„A macska kullancsaival nem
kell törődni.” – Az igaz, hogy
a babeziózis mint probléma
bennük nem jelentkezik (faji
ellenállóképességük révén),
viszont a macskák által hazahozott kullancsok, miután
vérrel teleszívták magukat,
leesnek, s a továbbiakban a
mi kertünkben is jelen lesznek, sőt szaporodnak. Többek
között ezért van az, hogy a
kutyát el se vitték kirándulni,
mégis megbetegszik…
„Télen nincs kullancs.” – Tévedés, még a komolyabb mínuszokat is kibírják, tehát az
egyre enyhébb telek miatt
manapság egész éven át számolni kell velük.
Védekezési lehetőségek: felszívódó rácsepegtető cseppek, kullancs+bolha+egyéb
paraziták elleni rágótabletták,
kullancs+bolha vagy kullancs
és szúnyog elleni nyakörvek.
Tartózkodjunk a gyenge minőségű nyakörvektől, amelyek
nem kellőképpen hatékonyak.
A felszívódó cseppek esetén
célszerű a szúnyogokat is, illetve nyáridőben a szúrólegyeket is távoltartó típusok
közül választani (a kutyák
fülét kisebesítő légyfajta).
A kullancs emberre is veszélyes: közismert a kullancs-en-

A kullancsok a háziállatok
közül a kutyákra a legveszélyesebbek, s az általuk közvetített leggyakoribb betegség
a babeziózis. A babeziózis
okozója egy mikroszkopikus
méretű vérparazita, amely a
fertőzött kullancsban él. Miután rákerül a kullancs a kutyára, a vérszívást követően a
kutya vérében, a vörösvérsejtekben szaporodik, azok szétesnek s ezáltal az oxigénszállítás súlyos zavarát okozzák.
A kullancsfertőzött kutya fáradékony, mozgása lelassul,
vizelete sötétebb színű a vértől, bár ez szabad szemmel
nem mindig észlelhető, inkább a tesztcsík jelzi a vizelet
vértartalmát. Kezelés nélkül
a kutya elpusztul. Az időben
elkezdett gyógykezeléssel a
kutya élete megmenthető.
Gyakori kérdések: - mit tegyünk a befúródott kullanc�csal? Jobbra vagy balra tekerjük? Kenjük-e be zsírral?
Törekedjünk arra, hogy vegyük ki, bármerre csavarva, de
közben a potrohát ne nyomjuk össze, mert ezáltal még
inkább bejuttatjuk a parazitát
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cephalitis vírusos betegség.
Védőoltás van ellene, erdei és
mezőgazdasági munkásoknál
foglalkozási betegségnek tekinthető, de az erdős-bokros
helyeken megforduló kirándulókra nézve is veszélyes
lehet. Egyes területeken, pl. a
DNY-Dunántúlon, az Északi-középhegységben, sőt a
Budai-hegyekben és a Dunakanyarban is jobban kell
számolni vele. Az említett területeken a vírus a kullancsok,
a rágcsálók és egyéb állatfajok, pl. őzek között cirkulál.
A legelő háziállatok a réteken, legelőkön fertőződnek,
de tünetmentesek maradnak.
Viszont a vírus a tejjel ürülhet, tehát ezért sem tanácsos a
nyers tej fogyasztása.
A szúnyogok még több fertőzés terjesztésében játszanak
szerepet, elég, ha az emberi
maláriára, sárgalázra, nyugat-nílusi lázra, dengue-lázra,
zikavírusra stb. gondolunk.
A háziállatok közül a házinyulak mixomatózisa fontos,
szerencsére vakcinával megelőzhető. A lovak ugyancsak
érzékenyek a nyugat-nílusi
lázra, vakcina ez ellen is létezik. A kérődzők kéknyelv-betegsége nem oly rég (2014-15ben) hazánkban is előfordult.
A kutyák szívférgességének,
mely súlyos és sokszor gyógyíthatatlan betegség, terjesztői ugyancsak a szúnyogok. Ez
azonban bonyolultabb dolog,
ezért majd a következő számban térünk ki rá.
dr. Faragó Balázs
állatorvos
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Sárkány ellen
sárkányfű
„Sárkány ellen sárkányfű...” –
hallhatjuk a Süsüben. De parlagfű ellen mit tehet az ember?
Annak ellenére, hogy pollengazdagsága miatt a méheknek rendkívüli jó eledel, közismerten egy
veszedelmes allergén gyom. Veszedelmessége abban rejlik, hogy
egyetlen növény pollenek millióit szórja szerte szét a levegőben.
Ezáltal gyorsan terjed. Legeredményesebb irtási mód a kaszálás
még virágzása előtt. Örök téma,
de a lakosság tudja is, hogy irtani kell, mert büntetést szabnak
ki miatta, ha ezt elmulasztja.
De ne csak a szankcióktól való
tartás legyen az elsődleges ok,
hanem vigyázzunk egymásra,
vigyázzunk azokra, akik ettől
évről évre csak szenvednek!
Aki parlagfű-allergiában érintett, az utolsó tövet is kiirtaná, ha tehetné. Orvosi oldalról
dr.Bíró Sándor tette hozzá gondolatait a megelőzésről, valamint a tünetekről:
– Hangsúlyozom az elsődleges
prevenciót: a kaszálást, parlagfűirtást. Részemről a tünetek
megjelenése előtti teendő azért
fontos, mert sokkal kevesebb
gyógyszer szükséges. Az, aki
tudja magáról, hogy parlagfűallergiás (vagy már igazolták
róla, vagy allergiás tünetei mindig a parlagfűpollen szezonjára
tehetők), július 15-től kezdje el
szedni az antihisztamin gyógyszerét. Tehát ne várja meg a
tünet megjelenését. Szeptember
30-ig ajánlott szedése.
Nem jár lázzal, de a tüsszögés,
orrdugulás, orrfolyás, szemviszketés, könnyezés társulhat asztmatikus légzéssel, köhögéssel.
Nagyon kellemetlen tud lenni,
ezek a tünetek megkeserítik az
érintett mindennapjait – foglalja
össze álláspontját a doktor.
TK
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Nincs jobb a házias ízeknél
Gyallai Imréék a hagyományokat is tisztelik
Nincs is jobb a házias
ízeknél, szoktuk mondani. A Tompa Mihály utca
3. szám alatt minden van,
ami szem-szájnak ingere.
Gyallai Imre hentes, sertéstenyésztő őstermelő és kistermelő, három lánygyermek (Fanni 22, Anita 20,
Nóra pedig 11 éves) büszke édesapja. 2011 óta tevékenykedik kistermelőként.
A telepen tartott állatokat
maga neveli és hizlalja fel,
majd vágóhídon vágatja, onnan kerül a hús a saját feldolgozó üzemébe. Tőkehúsként
vagy feldolgozott áruként értékesítik termékeiket.
• Manapság felértékelődnek a
házi készítésű élelmiszerek, hiszen nem mindegy, mi kerül az
asztalunkra.
– A füstölt és sózott áruk hagyományosan természetes érleléssel (sózással) készülnek –
magyarázza Imre. – A füstölt
árukat is hagyományos módon füstölöm. Legkedveltebb
termékek a füstöltek: kolbász,
vastagkolbász, sonka, tarja,
császárszalonna, angolszalonna, ezenkívül a sózott szalonna, tepertő. Készítek még nem
füstölt feldolgozott árut, mint
például a sütőkolbászt, hurkát valamint abált szalonnát,
zsírt, tepertőt, üveges májast,
tepertőkrémet. Főtt-füstölt
termékeink: disznósajt, májas,
császárszalonna. Nyárra pedig
a grillkolbászt ajánljuk.
• Hozott-e az elmúlt pár hónap
valamiféle változást a kereslet
terén?
– Változtak a vásárlói szokások, már nem csak az idősebbek keresi az árukat, hanem a
fiatalabb korosztály is. Ennek
oka, hogy a karantén alatt a fiatalabb vásárlók szerezték be
idős hozzátartozójuk élelmiszerét, így kapcsolatba kerültek velünk és a termékekkel
is. Külföldön dolgozó vásárlóink is szívesen visznek ki

magukkal hazai ízvilágú (paprikás, fűszeres, füstölt) terméket. A környező településekről
és Budapestről többen járnak
hozzánk vásárolni. – mondja
elégedetten Imre.
• Mi adta a vállalkozás ötletét?
– Bolti eladóként láttam,
hogy bizony silány minőségű terméket is árulnak az
üzletek. Tartósítószerekkel,
adalékanyagokkal teletömve.
Akkor jött az ötlet, hogy én
valami jobbat szeretnék. Ebben támogatott a feleségem,
és belevágtunk. Ketten együtt
végezzük a munkákat, alkalmazottunk nincs. Időnként
lányaink is kiveszik a részüket
a feladatokból. Fanni lányunk
a gazdasági vizsgamunkáját a
vállalkozásunkból készítette,
Anita, a középső gyermekünk
mezőgazdasági technikumot
végzett állattartás és növénytermesztés szakon.
Teljes embert, embereket
igénylő, nem nyolcórás feladat ez, így aztán nem sok
szabadidőnk marad, de amikor ráfogjuk, akkor szívesen
találkozunk a rokonokkal és a
barátainkkal, vagy kerékpározunk családilag.
• Mi a titka a családi vállalkozásnak?
– Ezt a munkát nem lehetne
kitartás, folyamatos fejlődés és hagyományszeretet nélkül végezni. A hagyományszeretet abban
9

nyilvánul meg, hogy olyan
termékeket állítok elő, melyeket már az én nagyszüleim,
szüleim is fogyasztottak és
fogyasztanak. A magyaros íz,
mely kellően fűszeres, paprikás, a kultúránk része. A szeretet mint motiváció szintén
megtalálható a munkámban,
mivel néhány termék a lányaim kérésre, javaslatára készül.
Vásárlóimmal egy-egy vásárlás alkalmával, ha az idő engedi, személyes beszélgetést is
folytatok, legyen az főzés, családi kérdések, egyéb témák.
Egy bevásárlóközponti vásárlás személytelen és sivár, nem
látszik a termékek előállítása
mögötti fáradságos munka,
valamint a rengeteg szállítással járó környezetszennyezés.
A kistermelőnél lerövidül az
út a termelőtől a fogyasztóig,
és közvetlen a kapcsolat.
Szeretettel várunk tehát minden új és régi vásárlót, érdeklődőt csütörtökön 15-19 óráig,
pénteken 8-11 óráig és 15-19
óráig, szombaton 8-12 óráig.
Tel.: 0630 683-1153
T. Klára
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ALKALMI

Merre
tartunk?
Június különleges hónap. Mondhatom, egyre különlegesebb. Véget ért talán a járvány, enyhültek a szigorítások, megkezdődött
a vakáció, szabadabbá vált az
élet. Június, bár pár nap még
hátra van, bővelkedett örömökben, de szomorúságtól sem volt
mentes. Elég, ha csak Trianonra gondolunk, a szétszakított
ország száz éves sebeire, melyre gyógyírt próbálunk tenni a
megemlékezésekkel, érzéseinkkel, kapcsolatainkkal. Trianon
éppen arra ad példát, hogy miként lehet, miként kell megbékélni egy döntéssel, miként
lehet együtt élni csalódásokkal,
fájdalmakkal, sérülésekkel, sebekkel, és miként lehet tiszteletben tartani a helyzetet, még ha
berzenkedünk is a lelkünk mélyén. Történelmünk üzeneteket
hordoz, de ezeket az üzeneteket csak az érti meg, aki tiszta
szívvel, őszintén, becsületesen él
és dolgozik. Sajnos ezek kiüresedett és tartalmatlan, hiteltelen
szavakká kezdenek válni manapság. Azért, mert elfelejtjük
tisztelni a másikat. Elfelejtjük,
hogy a széthúzás mindig vis�szafejlődést, lemaradást hoz.
Elfelejtjük, hogy a harag rossz
tanácsadó, indulatokat, gyűlöletet kelt. Elfelejtjük, hogy mintát és példát kellene mutatni a
gyerekeinknek. Elfelejtjük, hogy
egynek minden nehéz, soknak
azonban semmi sem lehetetlen,
ahogyan ezt a legnagyobb magyar, Széchenyi István mondta.
Elfelejtjük, hogy életünk véges,
és csak az marad itt örökül, amit
mi hagyunk hátra. Sok mindent
elfelejtünk. Ha így folytatjuk,
mindent és mindenkit! E sorok
írásának napján Radnóti Miklós Töredék című versének sorai
jutnak eszembe: „Oly korban éltem én a földön, mikor az ember
úgy elaljasult…” Ezt a verset
a költő 1944-ben írta, de ha
nem teszünk ellene, akkor ma is
helytállóvá válik.
Supka Éva

100 év sebeit hordozzuk

országgal az úgynevezett
nagyhatalmak és csatlósaik.
A másik a boldogság és büszkeség, ahogyan ott álltunk mi,
akik sorsközösséget vállalva
kiállunk
magyarságunkért.
Legyen ez a tűz egy tisztítótűz, mely kiöli a világból
a gonoszságot és irigységet,
ami a békediktátumot létre-

hozta. Pusztítsa ki a gyűlöletet mind a körülöttünk élő
nemzetekből, mind belőlünk,
hogy békében tudjunk együtt
élni a Kárpát-medencében.
Az idő már bizonyította az
1920-as döntés helytelenségét. Az utódállamok egy része
már nem létezik, életképtelen volt abban a formában,
ahogyan azt kitalálták. Nincs
Jugoszlávia, Csehszlovákia.
A magyarság száma, igaz,
csökken, de képes a hangját
hallatni, a közelmúltban több
mint egymillió aláírás gyűlt
össze a székely autonómia támogatására. Én sokszor megkaptam már, hogy idealista

évfordulójára, de jelképezte e
tűz a magyar nemzethez való
tartozásunkat, jelképezte a
többezer éves Kárpát-medencei magyarságot, Szent István
király több mint ezeréves keresztény államiságát, és kapocs a világban szerteszét élő
magyarok között. Ugyanebben az időben hat földrész 74
országának több mint 2500
településén 6103 helyen gyújtották meg az Összetartozásunk Tüzét!
A tűz mellett állva kettős érzés
uralkodott rajtam. Az egyik a
fájdalom, melyet a világraszóló igazságtalanság okoz,
ahogyan elbántak Magyar
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Ilyen még
nem volt

Száműzzük a világból a gonoszságot

Izsák város is csatlakozott a
Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kezdeményezéséhez. Meggyulladtak a lángok
2020. június 4-én 20 óra 20
perckor, mint sok más helyen,
ahol magyarok élnek a nagyvilágban. Ezzel a tűzgyújtással
emlékeztünk a trianoni békediktátum aláírásának századik
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vagyok, de igen, én hiszek az
igazságban. Mint ahogyan
Márai Sándor is leírta: „Nem
lehet gyakorolni az igazságot,
mert az emberi élet nem bírja
el. De tudni róla, hallgatagon,
mint az Istenről: ez az élet értelme.” És azt is tudom, hogy
nem siránkoznunk kell Trianon miatt, hanem tennünk
kell magyarságunk megőrzése
érdekében.
Mi az, amit tehetünk?
Nem felejtjük el a költő szavait Trianonról:
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”
Hiszünk Istenben, bízunk
magunkban, és olyan dolgokat teszünk közösen, amivel
erősítjük egymást, magunkat
és az egész nemzetet. Ilyen ez
a tűzgyújtás is. Mert nem attól magyar valaki, mert a személyi igazolványában az szerepel. Hanem mert úgy érez,
gondolkodik.
Köszönöm mindenkinek, aki
úgy érezte, ott kell lennie egy
olyan rendezvényen, amely
magyarságunk kinyilatkoztatása. Köszönet Kutas Tibor
polgármester úrnak, Nagy
Árpád református lelkésznek, a 882. sz. Mátyási János
Cserkészcsapatnak, az Izsáki
Városi Vegyeskarnak, Góhér
Zoltánnak és a Gedeon Birtoknak.
Rácz Sándor

Emberemlékezet óta nem volt
arra példa, hogy elmaradt
volna a ballagási ünnepség,
ami minden diák életében
az egyik legszebb és legjobban várt ünnep. Egy korszak
lezárása, egy új élet kezdete,
irány a nagybetűs világ felé.
Megható alkalom minden
ballagás, nem véletlen hívjuk
búcsúzásnak. A búcsú pedig
bárhol és bármikor történik,
mindig felszínre hozza az
emlékeinket, az érzéseinket és olykor-olykor a kön�nyeinket is. A világjárvány
ezt is felülírta, mint oly sok
mindent. Most üres az osztály, üres az iskola, és ebben
a csendben mégis örülünk annak, hogy lehetőség adódott,
még ha rendhagyó módon is
a közös ünneplésre, a búcsúra.
Szeretnénk, ha nem múlna el
nyomtalanul ez a pillanat,
hiszen az Izsáki Hírekben
arra is törekszünk, hogy ha
hosszú évtizedek múlva bárki kezébe veszi a könyvtárban őrzött, vagy valahol a
polcokon lapuló újságot, megtalálja benne mindazt, ami a
várost jellemezte, foglalkoztatta adott időben. A történelmünk sűrített pillanatait
archiváljuk.
Így külön tablókat készítettünk a számotokra, hogy örök
emlékként megmaradjanak
a társak, a barátok. Kapás
Zoltánné igazgató hozzátok
szóló köszöntője és osztályfőnökeitek útravaló üzenete is
itt áll. Egy kicsit talán kárpótol Titeket ez a külön ajándék. Tegyétek el ezt a lapot
örök emlékül, mint ahogyan
a mögöttetek álló nyolc évet is
hordozzátok szeretettel!
„Az élet hív, eredj utadra!
Tudás legyen a fegyvered.
Így lesz a harc a bátrak harca,
És aki ember, emberebb”
(Váci Mihály)
Supka Éva
főszerkesztő

Búcsúzunk és elmegyünk...
Kapás Zoltánné igazgató ballagási beszéde
Kedves Ballagók,
kedves Szülők!
Más ez az ünnep, mint az eddig
megszokottak, hiszen csak szűk
körben búcsúzhattunk ballagó
diákjainktól. Hiányoztak a rokonok, ismerősök, akik erre a
különleges eseményre nem kísérhették el a búcsúzó gyermekeket.

éven keresztül. A betűvetés és
olvasás első lépései, a matematika néhol szinte megfejthetetlen
rejtelmei, a természettudományok megérthetetlen törvényei,
szabályai, az irodalom itt-ott
unalmas olvasmányai, a történelem, a régmúlt gyakran számotokra érdektelen titkai, a
testnevelés erőnléti edzései, a
művészetek tőletek távol álló
képei, zenéi, a házi feladatok,
dolgozatok, feleletek, beszámolók, az utolsó három hónap
digitális özönvize mind-mind
olykor leküzdhetetlen akadályként emelkedtek előttetek. S
most mégis itt vagytok, túljutva
mindezeken, túllépve a nehézségeken, megkönnyebbülten, egy
kicsit szomorkodva azon, hogy
most valami végleg véget ért.
Bennem is az íróhoz hasonló gondolatok fogalmazódnak
meg: jó évfolyam volt, szép évfolyam volt, de nehéz évfolyam
volt – embert, pedagógust próbáló évfolyam voltatok.
Igazi gyerekekként viselkedtetek, akik sokszor borzoltátok
az utolsó idegszálainkat, végsőkig feszítettétek türelmünket,
ugyanakkor sok-sok közös élményt, boldog, vidám pillanatot,
örömet szereztetek.
A jó és kevésbé jó tulajdonságaitokkal együtt szerettünk
mindannyiótokat! A szeretet a
legnagyobb kincs, amit kaphat
az ember. Szeretetünkből merítsetek erőt, ha arra szükségetek
lesz a jövőben.
Gondoljatok tanáraitokra szeretettel, és ha alkalmatok nyílik
rá, ne mulasszátok el szavakba
önteni a hálátokat.

Kedves Ballagó
Tanítványaim!
Az elmúlt négy évben alaposan
megismertelek benneteket, szívemhez közel kerültetek, ezért
számtalan emlék jut eszembe a
rengeteg közös programból: versenyek, kirándulások, biciklizések, műsorokra való készülődés,
bulik, amelyeket együtt szerveztünk, együtt éltünk meg.
Eszembe jutnak a magyarórák
időnként nevetésbe fulladó pillanatai, amikor a kéretlen hozzászólások egészen más irányba
terelték a figyelmet.
A városi műsorokra készülve
mennyit küszködtünk a zászlólengetéssel, majd következett
a nagyszerű helytállás, a sikeres
szereplés.
Mindig lehetett számítani rátok
a versenyeknél, a szerepléseknél,
a műsoroknál, mindig számos
önként jelentkező volt.
A közös programok, feladatok
megerősítettek benneteket kitartásban, önbizalomban, tudatosították bennetek azt, hogy
sok mindenre képesek vagytok.
Kedves Gyerekek!
Móricz Zsigmond így ír a sárospataki iskolájáról:
„Kutya nehéz iskola volt abban
az időben a pataki Kollégium.
Jó iskola volt, szép iskola volt,
nagytekintélyű iskola volt, de –
nehéz iskola volt. Itt ugyanis a
tanárok azt akarták, hogy a diák
tudjon.”
Valószínűleg ti is ezt érzitek,
amikor visszagondoltok a számtalan akadályra, megpróbáltatásra, feladatra, amelyek ebben
az iskolában vártak rátok nyolc

Kedves Szülők!
Köszönöm, hogy volt idejük
gyermekük fejlődését még akkor is segíteni, ha úgy érezték,
hogy az iskola követelményei,
a környezet elvárásai hatalmas
erőfeszítést kívántak Önöktől.
Kívánom, hogy odafigyelésük,
szeretetük maradjon ezen a
szinten, mert gyermeküknek to11

vábbra is ugyanilyen támogató,
segítő szeretetre, odafigyelésre
van szüksége.
Kedves Gyerekek!
Az élet folyamatos változás, s
hogy ezeket a változásokat hogyan fogadjuk, hogyan kezeljük,
megmutatja, mennyire vagyunk
képesek a saját életünket irányítani. Ilyen óriási változást hozott
a mindennapjainkban az elmúlt
időszak is.
Ez az időszak benneteket is
próbára tett, megmutatta, hogy
ki az, aki képes a változásokhoz
gyorsan alkalmazkodni, ki az,
akinek több noszogatásra van
szüksége, s ki az, aki egyáltalán
nem képes felnőni a feladathoz.
A digitális oktatás bevezetése
az első nagy és egyben váratlan helyzetet hozta, amire nem
tudtatok felkészülni, s mi sem
tudtunk felkészíteni benneteket.
Azt gondolom, hogy a többség
sikeresen vette ezeket az akadályokat, bebizonyítva azt, hogy
képesek a feladataikat ellátni,
felelősségteljesen gondolkodni.
Kedves Ballagó Diákok!
Kívánom nektek, hogy egész
életetek során legyen erőtök, kitartásotok a nehézségeket leküzdeni, alkalmazkodni a változásokhoz. Tudjatok megbocsátani,
szeretettel fordulni azokhoz,
akik körülvesznek benneteket.
Ismerjétek fel, hogy a világ nem
úgy működik, hogy én csak kapok. A társas kapcsolatok alapja az adok-kapok egyensúlya,
legyen szó szülő-gyerek, tanár
és tanuló, barát és barát viszonyáról. Kívánom, hogy azok az
alapok, amelyeket ebben az iskolában szereztetek, elegendőek
legyenek ahhoz, hogy önmagatok számára célt tudjatok találni, s ezt a célt meg is tudjátok
valósítani.
Nem kell mindenkinek sztárnak
lenni, elég, ha értékes emberekké
váltok.
Kapás Zoltánné
intézményvezető

rádóczi attila

damásdi zsolt

Balogh zsolt

seres vivien

grijnovitz gábor

bodza vanda

toók dániel sándor

höss anna

bránya adrienn

vida andrás

kovács benett

csikós milán

virág zoltán

molnár dominik

csingér réka
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Babusa zoltán
szebasztián

csongár marcell

perjés kenéz
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ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

geigerné kovács
viktória

Szabó Amanda

2020

Nógrádi Anna

Virágh Eszter

8 .A
2020

Mátyási Mónika

Virágh Annabell

Csernák Márk

Kotyán Ádám

Ungor Eliz

Cséplő Zsófi

Kolompár Valter

Ungor Edit

Gréczi Gábor

Kiss Bálint

Takács Dániel

Cseh-Szakáll Milán

Szente Zsuzsa

Bognár Bence
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Horváth Vanda

Vida András

Kapás Zoltánné

Hajdú Dominik

Tercsi Márk

Bencsik István

Farkas Béla

Szabó Milán

Basa István

Csősz Dominik

Szabó Eszter

Balog Milán

Csikós Benedek

Mikus Ádám

Balogh Babett

Börcsög Ferenc

Balog Bence
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Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
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Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
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Halmai Viktória

Tóth Klára

Lakatos Adrián

Lakatos Norbert

8.D
2020

Patai Dávid

Elballagtak az óvodások is
A járványügyi helyzet miatt az óvodai ballagások
is rendhagyó módon zajlottak. Az iskolába induló
Pillangó csoport apróságai készültek versekkel a
megszokott évzáró műsor
helyett, de meghitt együttlét alkalmával búcsúztak a

élményeket. Az óvodás élet
kezdeteiben a könnyes szemeket, a szülőktől való elválás nehézségeit, majd az
örömteli önfeledt játékokat, a gyönyörű alkotásokat,
rajzokat, a közös sétákat. –
Mikor búcsúzunk, sok-sok
érzés kavarog bennünk, de
Pillangó csoport

A gyerekek boldogan fogadták a szülők és az óvónők által készített ajándékokat, majd szeretetvendégség

várta az ünnepelteket. A búcsúztatót a szülők szervezték
meg, amit ezúton is köszönnek az óvoda dolgozói.

Süni csoport

Nyuszi és a Süni csoport
óvodásai is. Búcsúzóul tarisznyát és könyvet kaptak,
amit pár kedves mondat
kíséretében adtak át nekik
felidézve a közös emlékeket,
14

Radics Dorina

abban a reményben indítjuk
útnak óvodásainkat, hogy,
mindannyian
megállják
majd helyüket az iskolában
– mondta búcsúztatójában a
csoport óvó nénije.

Nyuszi csoport
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A ballagási tarisznya mellé teszik
Az osztályfőnökök közös búcsúztatót írtak

Sokan úgy vélik, búcsúzni nehéz, de elmenni könnyen kell!

Ünneplés téli
napfordulón
– nyugdíjas klub vezetőjének –

Ami nem fért bele a ballagótarisznyátokba, azt most ilyen
módon adjuk oda útravalóul. Ezek a gondolatok legyenek
veletek az elkövetkező években. Az mondják, a hosszú és
jó életet nem évekkel, hanem megismeréssel és sok-sok
élménnyel mérik. Túl vagy az általános iskolán, egy nagy
adag tudással felruházva. Vajon visszatekintve történt-e
veled valami, amit emlékezeted megőrzött magának? Míg
benne voltál, lehet, unalmasnak, olykor az örökkévalóságnak tűnt, de visszatekintve röpke pillanat. Mert millió történés az, amit most emlékként magaddal viszel.
Így ír erről Marika néni:
„A közösen eltöltött négy évből számomra a legszebb pillanatok azok, amelyeket a napi
munkához, programokhoz
kötődve átéltünk. Ezek azok,
amelyek erőt adnak, feltöltenek engem a mindennapokban. A vidám percek, amikor
jót nevettünk egy-egy téves
kifejezésen, elszóláson, viccen;
a jól megérdemelt siker egyegy szereplés, fellépés, rendezvény után; a jó hangulatú
osztályprogramok, kirándulások, amelyek szép emlékeket
jelentenek. Gondoljatok vis�sza szeretettel ezekre az emlékekre, és nektek is adjon erőt
a további életetekben. Szerezzetek a következő években is
sok ilyen emlékezetes pillanatot, mert a boldog élet ezekből
tevődik, adódik össze.”

2020. június

Ahogy a levél leválik a fáról.
Bár a levél lehullhat, az ág
is letörhet, csak az a fontos,
hogy a gyökerek megmaradjanak. Te vagy a levél, de az
iskola és a család jelentette neked a tápláló gyökeret.
Most a levél útra kél. Leválik,
és új cél vezérli. Minden út jó
út, ami elvezet valahová, ki-ki
a magáét járja. Találd meg a
neked legmegfelelőbbet. Viki
néni üzenete:
„A Ti utatok, melyre nyolc
évvel ezelőtt itt ráléptetek,
lassan valóban véget ér itt.
Álmodozzatok, de tűzzetek ki
célokat, fogalmazzatok meg
magatoknak terveket. Biztos
sejtitek már, hogy a sikerért,
a tudásért minden korosztálynak meg kell dolgoznia.
Kívánom, hogy teljesüljenek
álmaitok, sikerüljön véghezvinni kitűzött céljaitokat.
Legyetek hálásak szüleiteknek féltő gondoskodásukért,

Osztályfőnökök: Kapás Zoltánné, Gréczi Gábor,
Geigerné Kovács Viktória és Tóth Klára

támogatásukért és azért,
hogy mindig bíztak és bíznak Bennetek. Innentől egy
kicsit másfajta élet kezdődik,
de azért higgyétek el, még
szükségetek lesz a felnőttek
tapasztalataikra, tanácsaikra,
fogadjátok ezeket szeretettel.
Köszönjétek meg, hogy eddig
is mindig mellettetek álltak,
és segítettetek Benneteket az
utatokon.”
Bátran és kíváncsian fordulj
a világ felé! Merj élni és cselekedni a szíved szerint, az
emberi kapcsolatok, feladatok
teljes vállalásával! Mert saját
világodnak te vagy a középpontja, vállald hát! Így tartalmas és jó életed lesz. Hasonlót
üzen Gabi bácsi is:

„Az első osztályfőnöki órán
csupa meglepett, de várakozással teli tekintetet láttam.
Én meg kerestem az előző
osztályom ismerős arcvonásait... Mintha tegnap lett
volna, pedig eltelt négy év.
Büszke vagyok Rátok, mert
mindannyiótokat felvettek
középiskolába! Voltak az
évek során távozók, akiket
sajnáltunk, hogy elmennek,
és érkezők, akiket szívesen fogadtunk. Ami állandó
volt, az Gabi bá’ szónoklása!
Ilyenkor sok mindenről szó
esett, de a visszatérő elem,
amit az első nap már hallottatok tőlem és remélem erre
mindig emlékezni fogtok:
első az egészség és a család,
második, hogy tisztességes,
becsületes ember legyen Belőletek! Ha ezeket tartjátok
szem előtt, akkor az iskolában, és a magánéletben is
boldogulni fogtok! Ezt kívánom Nektek, és hogy az új
iskolátokban ne meglepődve,
ijedten, hanem magabiztos
tekintettel nézzetek az osztályfőnökötök szemébe! Én
pedig szeptemberben keresem majd az előző osztályom
ismerős arcvonásait...”
Örömteli, emberi életet kívánunk!
Marika néni, Viki néni,
Gabi bácsi és Klári néni
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Itt állsz e térnek kirakatában,
- a magad varrta lélekruhában.
Csak a tartásod rejti méltóságod,
magad kicsiny vagy – mint a virágok
ősz utón – kitárulkozva a Fénybe,
színed az érett magvak büszkesége!
Hajad havas – magányodban s
ködben,
időd madara fölötted elröppent,
de hajlékony vagy, mint az őszi
faág,
valami zene szólít: „ Menj tovább! „
Masszív és erős még a vállad,
megbízatásod az Ember szolgálat!
Gyöngét felfogni, hogy el ne essen,
- tanítani, hogyan szeressen.
Összefogni az elfáradt kezeket,
hogy életté válhasson a Szeretet!
Csak állsz! – Benned rejtett zene
árad,
síkos parkettjén a téli délutánnak.
Mozdulatra invitálna még a véred,
a komisz élet meg nem kísérthet!
Amíg áhitatos reménység jár át,
feletted Boldogság, Isten! Áldás!
Magyar Gyuláné

CIVILEK

Az Ezüst Gólya magasan szárnyal
Több mint negyed évszázada működnek nagycsaládként
Ha létezik mintaértékű civil közösség, akkor Izsákon
biztosan. Sok nagyváros
irigyelheti az itt működő
szervezeteket, akik között
már negyed évszázados
múlttal büszkélkedő csoport is van. Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub a 26
év alatt óriási ismertségre,
népszerűségre tett szert.
Vezetőjük, Árvai Istvánné
Marika idézi fel a legfontosabb mérföldköveket.

fotók: Faragó Gábor

– Megalakulásunk 1994 márciusában a rendszerváltás befejezéséhez kapcsolódik. Az
aktív dolgozók megtalálták
a helyüket, boldogulásukat,
a nyugdíjasok hovatartozása
kilátástalan volt mindaddig,
amíg Nagy Ágnes, az Izsáki
Á.G. szakszervezeti titkára
megadta a lehetőséget a választásra: a meglévő megyei
szakszervezethez szeretnénk
tartozni vagy helyi nyugdíjas klubot alakítunk? Teljes
egyetértéssel az utóbbi mellett
döntöttünk. K. Szabó József
polgármester anyagi segítséget is felajánlva városi szintűre
emelte a klubot.
Bontogattuk
szárnyainkat
minden tapasztalat nélkül,
kezdetben csak kevés létszámmal. Ősszel felkerestük
lakásukon a nyugdíjasokat,
meghívtuk őket egy fürdéssel
egybekötött buszos kirándulásra, ami nagyon jól sikerült.
Három hónap múlva már 130
főre nőtt a létszámunk, és
megkezdtük országjárásunkat
telt házas buszokkal, de volt
olyan, hogy kétszer kellett
ugyanoda visszamenni, hogy
mindenki eljusson.
Pár év múlva beléptünk az
Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetségbe, ahol teljesen
kinyílott a világ számunkra.
Versenyekre, ki mit tud-okra,
fesztiválokra jártunk, belföldi,
külföldi utakon vettünk részt:
Erdély, Görögország, Szlová-

kia voltak az úti célok. Oklevelek és serlegek birtokosai
lettünk.
Eltelt pár év, mire sor került
a névadó ünnepségünkre.
A C. Horváth testvérektől
kaptuk a nevünket, és megígértük, hogy ez a gólya mindig magasan fog szárnyalni.
Így is lett! Sajnos Tibor már
az égiek vendégszeretetét élvezi… Sok segítséget kapunk
az önkormányzattól, helyi
vállalkozóktól. Az országban
mi alakítottunk mazsorettcsoportot (MAMARETT) néven. Nyolc év alatt bejártuk az
egész országot, szerepeltünk
háromszor a tévéműsorban is.
Csodálatos évek voltak!
A húszéves évfordulónkra a
Tegyünk Izsákért Egyesülettől emlékfát kaptunk, amit a
főtéren közösen ültettünk el.
Kiváló példája a fiatal és az
idősebb generáció összetartozásának!
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A tér másik oldalán időkapszulát helyeztünk el, amit
ötven év múlva nyithat ki az
utókor. Rendszeresen jelen
vagyunk a városi rendezvényeken, életképeket készítünk,
az iskolásoknak beszélünk
a hagyományokról, hímezni tanítjuk a fiatalokat. Több
vendégkönyv bejegyzése bizonyítja kitartó munkánk sikerét. Nagyrendezvényeinken
200-300 fős a létszámunk, ha
vendégül látunk más klubokat
is, akikkel sok közös programunk van. A nehéz kezdet
után boldogsággal tölt el,
hogy eddig jutottunk.
Szeretnék mindenkit arra
biztatni, ha ötlete, kedve van,
és nagyon szeretné megvalósítani, ne féljen, vágjon bele!
Az erőfeszítés csak akkor nyeri el méltó jutalmát, ha az ember semmiképpen nem adja
fel. Csapatunk bebizonyította, hogy nincs lehetetlen.
Egy igazi békés család lettünk. Ha csak egy ember
mondja azt, hogy őt a klub
mentette meg, akkor már
megérte. Nem számít az idő,
a fáradtság, egy a fontos, az
EMBER! A karanténhelyzet
számunkra nagyon nehéz volt,
hiszen nem találkozhattunk.
Hiányoztak a közös hahoták,
a mosolyok, egy-egy ölelés, a
beszélgetések, a kártyacsaták.
De hiszem, hogy hamarosan
újra találkozunk és örülhetünk egymásnak!
VI
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Anyakönyvi hírek

Közérdekű telefonszámok
• Háziorvosi ügyelet: hétfőtől
csütörtökig 12-16 óráig, pénteken 12-13 óráig 06 70 210 9769
• Központi orvosi ügyelet: hétfőtől csütörtökig 16 órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 13
órától másnap reggel 8 óráig,
munkaszüneti napokon és ünnepnapokon 8 órától másnap

Május

reggel 8 óráig. Szabadszállás,
Mindszenty tér 5.
Tel.: 06 76 353 324
• Rendőrség: 06 78 501 400
• Vízmű hibabejelentés:
06 80 20 423
• Polgárőrség: 06 30 621 6071
• Állatsegély- Kecskemét:
06 20 476 9693

SZÜLETTEK:
Gazdag Lotti
Horváth Huba Bendegúz
Nagy Zsana
Kis Izabella Zoé
Kett Lili

(anyja neve: Váradi Zsuzsanna)
(a.n.: Gucsi Andrea)
(a.n.: Kovács Edina Eszter)
(a.n.: Ritter Petra)
(a.n.: Hegedűs Hajnalka)

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:

Kedves Olvasóink! Kedves Hirdetôk!

Kanizsai Sándor – Szabó Klára
Petró Máté Márk – Sárközi Mária
Kis Ádám – Farkas Edina Katalin

Lakossági apróhirdetéseiket, keretes hirdetéseiket, gyászhíreket,
köszönetnyilvánításokat, megemlékezéseket Izsák város Polgármesteri
Hivatalának titkárságán, a 06 76 568 060-as telefonszámon adhatják le
munkaidőben.
A HIRDETÉSEK LEADÁSI HATÁRIDEJE MINDEN HÓNAP 10-E.
Az ezután érkezett hirdetéseket már csak a következő lapszámba van
módunk tervezni. Az Izsáki Hírek megjelenésének
tervezett ideje: MINDEN HÓNAP UTOLSÓ CSÜTÖRTÖKI NAPJA

ELHUNYTAK:
Izsák Jánosné sz.: Heiser Mária (75 éves) Vásártér utca
Varga Györgyné sz.: Virág Rozália (82 éves) Cegerétsor utca
Kullai Andrásné sz.: Molnár Anna (85 éves) Mátyási József utca
Kovács István (Kokó) (69 éves) volt ágasegyházi lakos
Kökény Dezsőné sz.: Látó Mária (73 éves) Ősz utca
Hajma Lajosné sz.: Martin Mária (69 éves) Attila utca
Palotás Sándor (55 éves) Diófa utca
Rádi Ferenc (90 éves)

A P RÓ H I RD E T ÉS
Vállalkozásra és raktározásra alkalmas 100 m2 épület
KIADÓ a volt TSZ major területén. Érd.: 06/20/8241-239

TEMETKEZÉS
Jóindulat Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
az izsáki alsó és felső katolikus temetők üzemeltetője
Irodáink: Izsák, Béke u 2. H-P: 8-12
Kecskemét, Nyíri u 4. H-P: 8-15

- komplex
- az összes részképességet fejlesztő

Ügyelet éjjel-nappal!

- az alapokat megerősítő

Molnár László: 06/20/311-3572
Nagyné Emike: 06/30/963-9222

- a fogalmakat pontosító
- a gyermek eddigi ismereteit rendszerbe
szedő program azért, hogy az első iskolai
év ne gyötrelem, hanem könnyed
és sikeres kaland legyen.

M É LT Ó S Á G K F T.
Temetkezés
Teljeskörű ügyintézés és szolgáltatás

Tel.: 06-30-398-5303
24 órás ügyelet: 06-30-445-4999
Izsák, Szabadság tér 18.
www.meltosagtemetkezes.hu

Tóth Klára

óvoda- és gyógypedagógus, homloklebeny- és alapozó mozgásterapeuta

Tel.: +36/30 456 41 74
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Faszenes vasaló a konyhában,
avagy csirkemell simára vasalva
„Portás Pista sütödéjében” – mert mi így hívjuk az iskolában – ha járt már valaki, akkor biztos vagyok benne,
hogy csalódottság nélkül gondol vissza azokra az ízélményekre, amelyekben része volt. Sajnálatos módon az idei
tantestületi év végi közös főzőcske elmaradt, nekem mégis volt szerencsém egy családi, kerti grillezéshez Geiszt
Istvánéknál. Ahogy meséli, nem ritka alkalom ez náluk,
gyakran süt-főz, kisebb-nagyobb társaságban.
Pista sváb gyökerekről fakad, eredetileg Helvéciáról,
a volt német sorról. Az első
étel, amit főzött – talán még
iskolás sem volt – egy paprikás krumpli, amivel az őt nevelő nagymamáját lepte meg.
Akármilyenre is sikerült, a
nagymamája nagyon megdicsérte érte. Ez meghatározó
volt számára. Pista, míg sütögetett, mesélt a Baumaxnál, a Lagúnában eltöltött
időkről, főzős élményeiről, a
karácsonyi halászléről. Azt
is megtudtam, hogy tizenhét
évig énekelt, tagja volt a városi vegyeskarnak, most fafaragással és kertészkedéssel
tölti szabadidejét. Dézsákban
fűszernövényeket termel, a
napokban fejezte be a sziklakert építését, és egy akácfából
félkész faragott állapotban
lévő házszámon dolgozik. Őt
mindenki ismeri. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet ezer
embernek főzni, a válasza
egyszerű: úgy, mint száznak.
Ebből az elszólásából született egy aranyérmes babgulyás
az agárdi főzőversenyen. Számos versenynek volt résztvevője és nyertese itt, helyben is.

Már előző nap bepácolja a
húst saját, megszokott pácsójával. A sütéshez összecsukható, szállítható faszenes és
gázégős felszerelést használ,
amit maga készített. Még a faszenet is ő állítja elő keményfából. A faszenes sütőn készül
az alma, annak több idő kell,
míg finomra karamellizálódik. Ha kész, még melegen
megforgatja a cukros keverékben. A húst nagyon kevés
olajon, a gázos pecsenyesütőn
süti. A faszenes vasaló egy
korábbi gyűjteményből származik. Azt mondja, azért

A hagyományos ízeket kedveli, gulyást és pörköltet főz legszívesebben. Most mégis egy
könnyed, gyorsan elkészíthető, nyári grillételt ajánl, amivel
mindenki jól jár: vasalóval vasalt csirkemell, parázson sült
fahéjas-cukros almával.
Hozzávalók:
2 csirke melle nem túl vékonyra szelve, klopfolva
pácsó (sótlan vegeta, magyaros pácsó, bors, kömény)
2-3 féle alma kimagozva, karikákra vágva
fahéj és vaníliás cukor

kell, hogy sülés közben a hússzeletek ne pördüljenek fel.
Valóban gyorsan az asztalon
az étel. Persze, közben saslik
is került a sütőre a legváltozatosabb formákban. Igen, ezzel
a választással mindenki jól jár.

A szakácsnak volt ideje beszélgetni, nem igényelt nagy
előkészületeket, mi pedig
jóízűen elfogyasztottuk.
A savanykás, gyümölcsös, fahéjas íz remekül harmonizál a
grillezett hússal. Ha még nem
kóstoltak hasonlót, ajánlom,
próbálják ki, hiszen hos�szú még a nyár, lesz rá mód
bőséggel. Én pedig igazán jó
szívvel őrzöm a kedves vendéglátás emlékét és élményét.
Tóth Klára

FELHÍVÁS!
Ha szeret főzni, ha van egy különleges receptje,
ha szívesen megosztaná másokkal, ha lennének
befőzési jó tanácsai, főzési praktikái,
várjuk jelentkezését!
izsakihirek@gmail.com, vagy keresse
az izsáki munkatársakat!
Legyen részese, közreműködője az alkotó munkánknak!
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MÚLTIDÉZŐ

Református múltunk 118.
Tökéletes volt a számadás, a gondviselés vigyázta az ekklésiát
„1837. március 21. A prédikátoron kívül minden elöljárók
– az egy Szabó Mihály adószedőt kivévén – jelenlétében
gyűlés tartatott. A melly alkalmatossággal:
1. Kállai Mihály molnár mester behivattatván megkérdeztetett, hogy az oskola elhatározott kerítésének elkészítését
mennyiért vállalja fel?
Az alku meg lett úgy, hogy
minden bokor kerítésért 30
garast - a nagy és kis kapuért
pedig együtt 10 forintot fog
az ekklésia fizetni.
2. Ifjú Sarkadi ketskeméti lakostól azt a hírt halván az elöljáróság, hogy nem ő, hanem
az attya vette fel a 300 pengő
forintot, melly nálla vagyon és hogy ennek kivilágosítására
több tanukat lehetne állítani;
végeztetett:
Hogy az ekklésia részéről
küldöttség mennyen Ketskemétre, melly ha tanukat
találhat – adja a dolgot prókátor kezébe-, hogy ha így a
veszendőben lévő 300 pengő
forintjainak az ekklésia birtokába juthatna.
Május 9.: Öszve-gyülvén egygyül egygyig minden elöljárók:

1. Gondviselő Szabó Mihály ő kegyelme számadása
1836-dikről. Az elöljáróság
által kinevezett bizottság által
szoros vizsgálat alá vétetett.
– Véghez menvén a visgálat.
minekutánna a megbizott
tagok előterjesztették, hogy
a számadást, egy két tsekély
hibát kivéve- tökéletesnek találták. A nevezett gondviselő
a számadás újonnan készíttetése terhe alól közösen felmentetett.
2. Gondviselő Szabó Mihály
ő kegyelme, a gondviselői hivatalt – mellyet tsak most egy
fojtábann és négy esztendeig
viselt – rolla levétetni kérte.
– Az elöljáróság tekintve egy
részről a hűséget és szorgalmatosságot – mellyel a szóban
forgó gondviselő, hivatalában
eljárt – más részről pedig
gondolóra véve némelly még
eligazítást kívánó bajos dolgokat, mellyek körül senkinek
annyi tapasztalása és gyakorlosága mint ő neki – nints eddigi fáradozásaiért nyilatkoztatott köszönete mellett
– hivatalának legalább még
egy esztendeig való fojtatására megkérte, mellyben az, ha

mind nehezenn is - végre tsak
ugyan megegygyezett.
3. Az elöljárósági hivatalban
két hely üres lévén – minthogy az ekklésiai esztendő
kezdete most van- annak bétöltésébe a prédikátor az elöljárókat felszólította. Az egyik
hely – mint az elöljáróságra
tisztességes élete s magaviseletéért érdemes és alkalmas
embernek, takats mester Hajma Mihállyal töltetett bé.
4. Az eddig volt egyházfi Kozma Józsefről – ki egyházfiui
hivatalát két esztendők lefojta alatt – köz megelégedéssel
viselte. Annak további viselésére nem kénszerítődhetvén: az elöljáróság egyházfivá Fejszés Ferentz kováts mestert
akarná tenni – de az ember-

nyilvánságos jeleül annak,
hogy az ekklésiának szolgálni
nem kíván – minden kérésnek makatsul ellene szegezte
magát: bé hivattatott azért
Kovats András- és ez az egyházfiságot fel is vállalta.
5. Az isteni gondviselés ollyan
állapotba helyeztetvén a mi
ekklésiánkat, hogy tőke pénze
legkisebb megtsonkitása nélkül adhat valami kis fizetést- a
körülötte naponként fáradozó
prédikátornak és gondviselőnek: - ezeknek az ekklésiai
elöljáróság köz akarattal kéz
pénz minden esztendőben
fizetendő pengő forintokat
rendelt.”
(P.IV.: 144-145.old.)
közli: Nagy Árpád

Mint tudjuk, a szolgálatok tisztességgel, hűséggel és becsülettel elvégzése nem csak emberi szándék kérdése, főleg a
hivatásokat tekintve. Ha emberi szándék sincs a Köz szolgálatára, akkor minden hívás, felkérés hiábavaló. Ha jószándék
és igyekezet kerül, akkor is mindig kell kérnünk az Aratás
Urát, hogy olyan szolgálattevőket adjon, akik ARRA mutatnak, ANNAK szereznek dicsőséget, AKI minden jó megadója e
világban is. Ne felejtsük el NEKI mindezt megköszönni, kérni
a folytatást, amíg időnk van!
-na-

Gyülekezeti hírek

A kőkecske története

A hétközi gyülekezeti
alkalmakat az egyházi év
szokásos rendje szerint
helyreállítottuk. Mindenkit szeretettel várunk
hétközi és vasárnapi alkalmainkra.
Június 28-án (vasárnap)
14.30-kor istentiszteletet tartunk a kisizsáki
ökumenikus kápolnában
is. Ezen a nyáron a kialakult körülmények okán a
RINYA tábor elmarad.
Kérjük a megértésüket
és imádságukat, hogy a
jövendőben megmaradhasson ennek a lelki épülésnek az alkalma is.

A török hódoltság alatt rengeteg aranyat és különféle
értéktárgyakat halmoztak fel
és rejtettek el a törökök. Így
a Matyónak elnevezett egyik
résznek a homokgyepén sokáig
állt egy hatalmas, kecske alakú
kő, melynek belseje aranytárgyakkal volt kitömve. A fosztogató török katonák rejtették
oda, hogy ne tudjon arról senki.
Sokáig senki nem tulajdonított
ennek a kőnek jelentőséget.
Már vége lett a hódoltságnak,
több évtized is elmúlt, amikor két törökországi jött és a
szőlő akkori gazdájától előbb
a szőlőt kérték. A szőlő nem
volt eladó, akkor a szőlőben
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lévő kecske alakú követ kérték.
Végül busás áron megvették a
kőkecskét, amiről akkor tudták
meg az izsákiak, mit rejtett magában a kő, amikor a két török
a kőkecske alját kibontotta és a
töméntelen kincset kiszedte.
Elmondta: Takács Lajos
Lejegyezte: Kovács Gyula
1981
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LELKI

Cserkésztáboroztunk
a Selyem-erdőben
Hétfőn reggel a Selyem-erdőben találkoztunk a többiekkel. Zászlófelvonással
kezdtük a tábort, majd sátrakat állítottuk fel, ami viccesre sikeredett, mert egy kicsit kijöttünk a gyakorlatból.

Egy kis beszélgetés után mi,
lányok nekifogtunk ebédet
készíteni, az esős idő miatt
csak szendvicseket. Ebéd
után csendes pihenő volt,
ami elég hangosra sikeredett. Utána svéd túráztunk
kettesével, ami azt jelenti,
hogy egy elrejtett kérdésre adott válasz jó vagy rossz
irányba vezet. Akkor tudod,
hogy rossz a válasz, ha nem
találod a következő kérdést.
A nehézség az volt, hogy eláztak a borítékok és elmosódott néhány betű.

Ezt követően egy hos�szabb túra következett, ahol
fáramászással és surranós
játékkal múlattuk az időt.
Visszafelé jövet elért minket egy nagy eső, így a vízhatlan cuccaink is átáztak.
Laci, a parancsnokunk tüzet
gyújtott, a tűz melegénél

Úrnapi körmeneten
Rózsaszirmokon lépked az Oltáriszentség

szárítkoztunk. A fiúk nekiláttak a vacsora, vagyis a
gombapörkölt készítésének,
ami finom lett a végére. Pörkölt után dinnyét kaptunk,
amit Erika apukája hozott.
Utána meglepetésként jöttek

Június 14-én ünnepeltük Úrnapját, amely a katolikusok
egyik legnagyobb ünnepe, és
az Oltáriszentség iránti tisztelet kifejezésére szolgál. Ekkor
a körmenetben Krisztust felmutatják a világnak, és az úrnapi körmenetben résztvevők
kifejezik az Egyházhoz való
tartozásukat. Az Úrnapjának az

anyáék (a rövid tábor ideje alatt se sikerült leráznom
őket) és hozták a gumicsizmámat, meg egy kis nasit.

általános ünneplését még 1264ben IV. Orbán pápa rendelte el.
Az úrnapi körmenet útvonalán
négy szabadtéri oltárt állítanak a hívek a négy égtáj felé,
amelyek általában zöld ágakból
készített lombsátrak, ezekbe képeket vagy szobrokat állítanak.
A pap a baldachin alatt viszi az
Oltáriszentséget, előtte kislányok szórják a rózsaszirmokat, a
hívek pedig hangosan dicsőítik
az Eucharisztiát népénekekkel.
Izsákon az volt a szokás, hogy
a négy sátrat általában ugyanA tűz körül énekeltünk ki- azok a családok készítették
csit, de újra eleredt az eső, el. Jó emlékezni arra, hogy az
és szinte egész éjszaka esett. első sátrat, amely csak fehér
A takarodó után szokás szerint rémtörténetekkel szórakoztattuk egymást. Reggel meglepődtem, mert a
többiek azt mondták, hogy
éjjel alvajáró üzemmódban
ki akartam túrni őket a helyükről.
Reggelire finom tea és pirítós volt, majd maffiásat
játszottunk. Utána meglepő
gyorsasággal összepakoltuk a
cuccainkat és a sátrakat, hi- virágokból áll, a nagyanyám díszen jöttek értünk a szüleink. szítette a templom előtti téren.
Nagyon jó volt, kár, hogy Az ő halála után a szüleim viszik
ilyen rövid volt! Köszönjük, tovább a hagyományt, amelybe
Laci, a szervezést!
már igyekszünk az unokákat is
Perjés Etus 5. b bevonni. Régen a második sátor
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a Szegedi család kapujánál volt,
a harmadik sátrat a Diószegi és
Bodza család készítette – ezek a
sátrak mindig gyönyörű színesek voltak a mezei és kerti virágoktól. Az utolsó sátor, amelyet
csak piros virágok díszítettek,
a Bárdi család kapuja előtt állt.
A szentmise után a négy sátor
szentelt virágaiból mindenki
vihetett magával (legtöbbször a
temetőbe is jutott belőle a családtagok sírjára). Mára annyit
módosult a körmenet útvonala,
hogy a templomkertben van
négy fémvázas sátor, amelyre
rózsák, szőlő van futtatva, így
már könnyebb a szabadtéri oltárokat díszíteni.
A körmenetben általában az
elsőáldozók és a Mária-lányok
szórták a szirmokat. Emlékszem, mennyire vártam ezt az
ünnepet, mert szép ruhában,
ünnepélyesen
vonulhattunk,
és az előtte való héten gyűjtött szirmot a kis kosarunkból

szórhattuk akár egymásra is
huncutságból, ha nem figyeltek ránk a felnőttek. Most már
a lányaim várják a „szépruhás-sziromszórós” ünnepet.
Perjésné Etus
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SPORT

Várják a jelentkezőket a különleges versenyre

Izsáki Hírek

Izsák város közéleti
és kulturális folyóirata
• Kiadja
Izsák Város
Önkormányzata
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +36 76 568 060
• Főszerkesztő
Supka Éva
izsakihirek@gmail.com
+36 20 962 7101
• Munkatársak
Frankó Barnabás
dr. Nagy Attila Egon
Perjésné Kiss Etelka
Tóth Klára
Varga István
Végh Tamás
• Hirdetésfeladás
Izsák Polgármesteri
Hivatal titkárság
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +36 76 568 060
izsakihirek@gmail.com
• Nyomdai kivitelezés
Druk-ker Nyomdaipari
és Szolgáltató Kft.
6200 Kiskőrös, Izsáki út 10/B
Tel.: +36 78 312 517
www.druk-ker.hu

TERMÉSZETES

Ülj le, és odajön a természet,
eléd tesz mindent!

Virtuális futás! „Alkony Otthon”
Álmodtunk egy merészet, és
megvalósítottuk önerőből,
saját elképzeléseink szerint
az első futóversenyünket
Sárfehér Esti Futóverseny
néven, melyet azóta már
három alkalommal rendeztünk meg. Szép számmal
érkeztek rájuk versenyzők
nemcsak Izsákról, hanem
a környező településekről
is. Nagyon jól sikerültek,
családias hangulatú kis verseny kerekedett ki belőlük,
záró tábortűzzel, melyet
körbeülve szalonnasütéssel
koronáztunk meg.

2020. június

Aligha van szubjektívebb dolog annál, mikor azt igyekszünk eldönteni egy fotóról, hogy jó-e vagy sem. Helyette a képek mögött megbúvó fotós személyisége az egyik
legérdekesebb megfigyelnivaló. Dudás László kollégám
nem egy átlagos fotós, és kapcsolata sem az a természettel.
Szeret fényképezni, de az a véleménye, hogy nem a fotó
elkészülése az elsődleges, hanem a természet tisztelete
és szeretete. Vallja, hogy inkább ne készüljön el egy kép,
mint hogy zavarja a környezetet.

Archív

A következő évben már előre érdeklődtek a futók, hogy
szervezünk-e újabb versenyt.
Tavaly már kibővítettük egy
terepfutással is, és a távokat
is növeltük, így lett 5-10 km
aszfalt-, 10,5-21 km terepszakasz. A hirdetésekre is nagyobb hangsúlyt fektettünk
és a nevezés is online történt.
Ennek köszönhetően már
200 nevezővel indulhatott az
„Alkony Trail” negyedik szervezésű futóversenyünk. Ami
még emelte versenyünk színvonalát, hogy kerekesszékes,
látássérült és kutyás futók is
részt vettek rajta, sőt az ország legkülönbözőbb és távoli
pontjairól is érkeztek futók.
Lengyel és szerb versenyzők
is megtiszteltek bennünket,
kedvet kaptak megismerni az
izsáki buckákat. Ismételten

egy nagyon jó hangulatú, kissé nagyobb versenyt sikerült
szerveznünk.
Futóinknak minden alkalommal egy kis meglepetéssel is
készülünk, hogy hangulatosabbá tegyük a versenyt.
Gyertyákkal világítottuk meg
az alkonyban a célba érkezést.
Az idei évre is már meg voltak az ötleteink, hogy miként
bonyolítsuk le a versenyt.
Az érmeket is mindig saját
elképzelésünk alapján tervezzük. DE, mint minden másba,
a mi tervünkbe is beleszólt a
koronavírus-járvány.
Reménykedtünk, hogy a tervezett időpontra minden
visszaáll, és ott folytathatjuk,
ahol abbahagytuk. Sajnos
azonban mégsem tud megvalósulni, mivel a tavasszal elmaradt futóversenyeket pont

Felelős vezető:
Markó Péter
Megjelenik havonta
800 példányban
júniusban 2000 példány
ISSN 1587-7418
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az őszi időszakra tették át, így
a mi futóversenyünk idejére
is. Már eddig is nagyon sokan
kérdezték, hogy ugye mi azért
megtartjuk a versenyt? Hát
persze! Nekünk a futótársaink
a legfontosabbak. Így arra az
elhatározásra jutottunk, hogy
egy kicsit másképp, de megszervezzük a versenyt. Ezt
virtuális formában tesszük:
2020. 06. 15 – 07. 20 között
bárki, bárhol, kint a szabadban, vagy épp futópadon, a
lakóhelyén vagy attól távol,
de teljesíthesse a kívánt távot
a tömegek kizárása mellett.
A nevezés online formában
történik a megszokott távokra. Szeretnénk, ha a résztvevők minél több fotót küldenének majd részünkre, hogy az
idei évről is készíthessünk egy
albumot, amivel kedveskedni
szeretnénk a résztvevőknek.
S most is tartogatunk meglepetést. Erről a Facebook oldalunkon folyamatosan tájékoztatjuk a részt venni kívánókat:
facebook.com/alkonytrail
Reméljük, hogy ezzel egy kicsit kárpótoljuk mindazokat,
akik idén is velünk együtt
szerettek volna részt venni a
versenyünkön, s bízunk benne, hogy jövőre a megszokott
módon újból megrendezésre
kerül!
Alkony Trail szervezői

A 90-es évek közepén kattintotta első képeit. Úgy
hét-nyolc évvel ezelőtt újra
kezébe vette a gépet és önszorgalomból csiszolgatta
tudását. Az internetes fotós
csoportok visszajelzéseiből
sokat tanult, a mai napig
konzultál ezeken keresztül.
Jelenleg fotós iskolát végez.
Bőven van érdeklődés képei
iránt, ezért a végzettség elengedhetetlen. Alakulása óta
vezetőségi tagja a Sárfehér
Néptáncegyesületnek, és fotózás kapcsán talán a legjobban dokumentált egyesület
az övék, mert Laci minden
programot megörökít. Különböző eseményekről társadalmi munkában sok éven
keresztül közel 10 000 képet
készített. A lassan háromszoros nagypapa eredetileg
magyar-népművelés szakos
tanár, gyerekek sokaságát készíti fel szakkörökön természettudományi versenyekre,
melyeket általában megnyernek. Tudását előszeretettel
osztja meg másokkal, én is
többször vettem részt vezetett túráin. A Kolon-tavat,
mint a tenyerét, úgy ismeri.
A természet egésze érdekel
és az ezzel kapcsolatos ös�szefüggések –vallja magáról.
• Honnan a fényképezés gondolata?
– Elsősorban az vezérelt,
hogy amit nem ismerek,
lefotózzam és meghatározzam. Ebben segítettek a határozó csoportok, oda pedig
kellett a jó kép. Majd célom
volt az is, hogy mások ismereteit bővítsem. Fontosnak

• Folyamatos vizuális figyelemmel fordulsz a világ felé,
te azt is meglátod, amit mások
nem. Szerinted a képzelet a
fontosabb vagy a tudás? Vagy
ezek együtt járnak?
– A tudás a legfontosabb, de
kell a jószerencse is. Nem fotós fejjel gondolkodom, természetszerető fejjel vagyok
jelen. Például, ha egy madarat akarok lencsevégre kapni,
akkor tisztában kell lennem
az állat tulajdonságaival, ismernem kell fellelhetőségét, viselkedését, és a távolság sem mindegy. Kell a jó

tartom, és ezt adom át a gyerekeknek is, hogy szűkebb
környezetünket megismerjük. Mert amit ismerünk, azt
tisztelni is tudjuk. Egy-két
évig „nemszeretem” állatokat
fényképeztem, pont ezért.
Úgy vélem, nem ismerik az
emberek a természet sokszínűségét, én ebben segítem
őket. Képeimen keresztül
közelről is láthatnak olyan
állatokat, amiket különben
meg nem néznének. Többen
szakítottak pók-iszonyukkal
erőltetés nélkül, mert azt
látták, hogy a kezemen mászik, és nem veszélyes. Elsősorban arra törekszem, hogy
felismerhető legyen az élőlény, hogy éles legyen a kép,
és fontos, hogy az a rovar is
esztétikusan jelenjen meg.
Ezzel közelebb kerül megfigyelőjéhez és pozitív hozzáállást eredményezhet. Kell,
hogy legyen mondanivalója.
Egy pókot is lehet szépen lefotózni, időnként írok hozzá
valami rövid ismertető szöveget. Célom, hogy sugallja
a kép: a természet szép és a
benne élők is.

helyismeret, biológiai tudás, és elengedhetetlen a
tapasztalat. Így van esély a
legtermészetesebb képek elkészítésére. Általában egyedül, reggel vagy este megyek
fotózni. Ilyenkor negyedóra kell a ráhangolódásra,
23

és hagyom, hogy megszólítson a természet. Előfordul,
hogy órákon keresztül próbálkozom, és semmi nem
sikerül. Van több nagyon
szerencsés pillanatot megörökített képem. És majdnem mindegyik mögött ott
lapul egy story.
• Céljaidról, fotóid jövőjéről
mit osztanál meg az olvasókkal?
– A közeljövőben jelenik meg
egy nagy orchidea-határozó,
abban képviselnek képeim.
Egyszer már abbahagytam a
fényképezést, de többet nem
szeretném. Célom, tűrhető
színvonalon, a saját egyediségemet megőrizve dolgozni
tovább, és folytatni szűkebb
környezetem bemutatását.
Ez vezérel a leginkább. Tudatosan készülök oktatási és
turisztikai céllal létrehozni
egy komoly, a Kolon-tóval
foglalkozó civil honlapot.
Tóth Klára

Orchideák, színes orchideák, mondjátok el...
A megszállott gyűjtők otthona egzotikus világgá változik
Létezik egy igen hálás szobanövény, az orchidea, mely képes hónapokon keresztül virágözönnel meghálálni gazdájának a gondoskodást. Természetesen csak akkor, ha kedvezőek számára a körülmények. Több ezer faj él a földön.
Eredetileg a trópusi erdők lakója, ott a fák tetején (nem
parazitaként) él és nem a talajból veszi fel a tápanyagot,
hanem a levegőből. Éppen ezért ez a növény léggyökereket ereszt. A sok faj közül jónéhány nálunk is kapható.
Vannak, akik félnek tartásától, mert nem nagyon ismerik
ezt a misztikus, különleges növényt, és vannak, akik megszállottan gyűjtik, mint Majorosné Dudás Erzsike is.
Már a kapun belépve kiderült számomra, hogy bizony
nagyon szereti a virágokat.
Előszeretettel fordít rájuk
időt a festékbolti és polgárőri
munka mellett. Kikapcsolódást jelent számára a növények dédelgetése. Erzsike
persze enélkül sem unatkozik,
jelenleg öt unokája van, és
hamarosan dédi szerepkörbe
is lép, emellett, ha tehetik,
motorozni mennek párjával.

Elmondta, hogy virágszeretete már régebbre nyúlik vissza,
viszont első orchideáját nyolc
éve kapta. Még megvan a legidősebb példány, egy fehér lepkeorchidea, a legalkalmazkodóbb fajta. Mindössze kétszer
volt átültetve a sok év alatt, és
legfőbb érdekessége a negyven
darab virág, amit képes volt
hozni egyszerre. Több cserép,
különböző színekben virágzó orchidea díszíti a lakást.

Miközben végignéztük a
gyűjteményt, a háziasszony
arról beszélt, hogy mennyire egyszerű a gondozásuk,
csupán néhány dologra kell
odafigyelni. Elmondta, hogy
szigorúan csak egyszer kell
locsolni hetente, olyan mértékben, hogy ne álljon alatta a
víz. Tápoldatot csak speciális
orchideáknak valót használ.
A szűrt fényt szeretik, az erős
napsugárzás megégeti a növény leveleit. Tapasztalatból
mondja, hogy a huzattól és
a klímától képes elpusztulni.
A túl meleg és száraz levegőjű
helyiség sem kedvező számára.
A növény egyedüli kényessége
az átültetésében rejlik. Erre a

célra speciális orchidea-közeget vásárol. Fontos, hogy a
léggyökereket ne távolítsuk el,
és soha ne ültessük virágföldbe, mert abban a növény megfullad – tette hozzá. Minden
virág átlátszó orchideakaspóban él, ugyanis a gyökerek
képesek a fotoszintézisre, és a
cserépen átjutó fényt is tudják
hasznosítani. Nos, ha ezeket
a tanácsokat betartjuk, akkor
esélyes, hogy ablakainkban
egészséges, változatos színű
orchideák pompáznak. Kinek
ne jutnának eszébe Páger Antal híres dalának sorai: orchideák, színes orchideák, mondjátok el, hogy szeretem...
TK

Virágözön a katolikus templomkertben
A katolikus templomba járók gyakran megcsodálhatják
a gyönyörű nőszirommezőt,
ami igazi kuriózum ilyen
mennyiségben. A kora tavasszal virágzó dísznövény
nevét sziromszerű bibéjéről
kapta. Kardliliom, kékliliom
vagy egyszerűen liliom néven
is ismert. A különböző fajták eltérő színű virága miatt
az ókorban írisznek (’szivárvány’) nevezték. (…)
A keresztény ikonográfiában a
szeplőtlen fogantatás szimbóluma és Mária szüzességének

jelképe. Kard (tőr) formájú
levele miatt a középkorban
a Passióra és Mária hét fájdalmára utal; a Simeon által
megjósolt (Lk 2,35), a Mater
Dolorosa szívét átszúró karddal hozzák kapcsolatba. Svéd
Szt. Brigitta azért hasonlítja
Máriát kardliliomhoz, mert
a virág levele úgy hasad ketté,
mint a Szűz szíve fia halálakor.
A Digitális Tankönyvtár –
Szimbólumtár adatai alapján:
Perjésné
fotó: Bajkó Zoltán plébános

„Mennyire megváltozna körülöttünk, bennünk az élet, ha a csodaszép
virágokat látva, mi is magunkba szívnánk azt a kegyelmi áradatot,
amelyet Isten oly gazdagon szánt nekünk! Mennyire csillogna Isten
és embertársaink iránti szeretetünk, mennyi szín- és fény-árnyalatban
szépülne meg az emberek egymásközti kapcsolata!”
(Lukáts Márta: Virágok imája – Előszó)

