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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Izsáki Vigasságok 
– Amatőr művészeti 

és regionális 
néptánc fesztivál. 
Szeptember 29.

Tisztelt Izsákiak!Adomány az iskolának

Kállai Gyula heGybíró nyuGdíjba vonult

Az izsáki szõlõért, szõlõkultúráért dolgozott

Gombos Edina és a gyerekek az egyik osztályterem falán próbálták
ki a festékeket

a bócsai Poli-Farbe Fes-
tékgyár országos jótékony-
sági akciót hirdetett, melyre 
iskolák, óvodák, lakásott-
honok jelentkezhettek. az 
egyik izsáki szülő is felfi-
gyelt a lehetőségre, s be-
nevezte a táncsics Mihály 
általános iskolát. a jelent-
kezés sikeresnek bizonyult, 
s a gyár 370 liter színes 
beltéri falfestéket ajánlott 

fel az intézménynek, amely 
2670 négyzetméter falfelü-
let festését teszi lehetővé. 
A tantermek, folyosók és a 
vizesblokkok kaphatnak így 
új festést szeptemberre.
A Poli-Farbe Kft. ado-

mányát Gombos edina, 
televíziós műsorvezető, 
a festékgyár reklámarca, 
a jótékonysági program 
nagykövete adta át Gera ár-

pádné iskolaigazgatónőnek, 
míg a felújításhoz szüksé-
ges ecseteket, hengereket, 
szerszámokat Szabó ilona 
a Prima Kolor Festékbolt 
vezetője nyújtotta át. Az 
átadás után Gera árpádné 
köszönte meg az ajándékot, 
majd a vendégek és az isko-
la néhány tanulója végezte 
el az első ecsetvonásokat az 
egyik osztályteremben.

Mint azt a képviselő-testület legutóbbi ülé-
sének televíziós közvetítéséből is tudhatják, 
idén nem rendezünk Sárfehér Napokat. 
nem szívesen teszünk így! ez a testületi 
ülésen is kiderült. hosszas hezitálás után 
született a döntés, amely nem is volt egy-
öntetű. A határozat ellen szavazók érvei is 
helytállók, ám az azt megszavazóké még 
inkább. Kénytelen vagyok így fogalmazni, 
hogy még inkább, mivel önkormányzatunk 
(ahogy az ország többi önkormányzata) 
nincs könnyű anyagi helyzetben. Így na-
gyon meggondolandó, hogy mire, mennyit 
költünk. Sajnos ismert az az elhúzódó 
pénzügyi válság a világban, amely 2008-ban 
kezdődött, s amely sajnos máig sem szűnik. 
ennek hatásai alól még a nagy gazdasági és 
pénzügyi potenciállal rendelkező országok 
sem tudják kivonni magukat. hazánk pedig 
még kevésbé. ebben a helyzetben nagyon 
nehéz városfejlesztési pénzeket szereznie 
egy-egy önkormányzatnak. ha ilyen kilá-
tásba kerül, akkor értelemszerűen gyorsan 
meg kell ragadni. Mint ismeretes mi mindig 
azon dolgoztunk, hogy minden elérhető 
pályázati lehetőséggel éljünk. Így teszünk 
most is, és örömünkre több pályázatunk 
futott be a nehéz viszonyok ellenére is. Ez 
örömteli dolog, ám ezzel azt is vállalnunk 
kell, hogy a szükséges önrészt is letes-
szük. Ez utóbbi az, amely megfontolásra 
késztetett bennünket a Sárfehér Napokkal 
kapcsolatban. Mindenképpen fel kellett 
tenni a kérdést, tudjuk-e vállalni ünnepünk 
10 milliós kiadását úgy, hogy az nem fog 

hiányozni a költségvetésünkből, például a 
nyertes pályázati önrészek finanszírozása-
kor. Emellett sajnos fel kell tennünk azt a 
kérdést is, hogy a régi iskola villamosháló-
zatának 7 milliós elodázhatatlan felújítá-
sát miből finanszírozzuk? Mert erre még 
pályázati lehetőség sincs, csakis saját erő 
jöhet szóba. Költségvetésünk lehetőségeit 
figyelembe véve e kérdésekre felelősséggel 
csak az a válasz születhetett, hogy a Sárfe-
hér napokra szánt 10 milliót idén csakis 
e költségekre fordíthatjuk. Konkrétan a 
szennyvíztelep és az óvoda felújításának 
önrészére, az iskolai villanyhálózat felújítá-
sára, valamint az okmányiroda utcáról való 
elérésének megoldására (mert csak ebben 
az esetben maradhat meg okmányirodánk) 
szükséges költségekhez csoportosítjuk. 
Ezek olyan jelentős terhek, melyekhez 
minden fillért meg kell fognunk, mert el-
adósodni továbbra sem kívánunk.
Én mindig is a Sárfehér Napok megrende-

zésének pártján álltam. akkor is, amikor jó 
néhány alkalommal felvetették képviselők 
(azok közül is, akik most a megrendezést 
támogatják), hogy talán szünetet kellene 
tartani. a véleményem nem változott, ám 
a gazdasági környezet annál inkább. Saj-
nos költségvetésünk nem teszi lehetővé, 
hogy ennek hatásaival szembemenjünk. 
Őszintén bízom abban, hogy Izsák polgá-
rai megértik, hogy most ez volt a helyes, a 
közösség hosszú távú érdekeit szem előtt 
tartó döntés.

Mondok József polgármester

Kállai Gyulát mindenki is-
meri, hiszen több évtizedes 
munkája során sokakkal ke-
rült kapcsolatba. A Sárfehér 
Tsz-ben brigádvezetőként 
dolgozott, társadalmi mun-
kában az önkéntes tűzoltó-
kat vezette és több cikluson 
át önkormányzati képviselő 
is volt, de közreműködött a 
kárpótlási folyamatban is. 
Egyszóval olyan funkciókat 
töltött be, melyek kapcsán 
napi kapcsolatban volt az 
izsákiakkal. Közismert volt 
mezőgazdaság iránti elkö-
telezettsége és hozzáérté-
se, így nem véletlen, hogy 
1995-ben, amikor megszü-
letett a hegyközségekről 
szóló törvény, s hegybírókat 
kellett választani, izsákon 
rá esett a választás. beszél-
getésünk elején ezt az időt 
idéztük.
– Szívesen fogadtam a 

megbízást, hiszen mindig 
is a mezőgazdaság volt a 
hívatásom - mondja Gyula. 
Minden ágát szeretem, s 
műveltem is, de a legkö-
zelebb a szőlőtermesztés 
áll hozzám. a hegybírói 
munka pedig éppen a sző-
lő-bor ágazat felügyeletét, 
közigazgatási feladatainak 
végzését, a termelők ebben 
való eligazodásának segíté-
sét jelenti.
– Azért gondolom, nem volt 

ez egyszerű feladat, hiszen 
a törvényi változások időn-
két eléggé gyorsan követik 
egymást.
– valóban, voltak problé-

mák, de azért összességében 
követhető és kezelhető volt 
a folyamat. Izsák körzetköz-
pont is volt - idetartozott 
ágasegyháza, orgovány, 
Fülöpszállás, Szabadszállás, 
Kunszentmiklós, Solt, Szi-

getcsép -, így a vitás ügyek 
tisztázására megbeszélése-
ket, tájékoztatókat tudtunk 
izsákon tartani, ahol ren-
dezni tudtuk szakvezetők 
és szakértők segítségével a 
tisztázandó ügyeket.
– Hegybíróként nyilván 

igen pontosan látod azt a 
visszaesést, amely a ma-
gyar szőlőtermesztésben és 
mezőgazdaságban tapasz-
talható.
– Sajnos igen. És valóban, 

ez a visszaesés nem csu-
pán a szőlőágazatot érinti, 
hanem gyakorlatilag min-
dent. A szőlőnél maradva, a 
hegyközségek alakulásakor, 
tehát 1995-ben, izsák és 
ágasegyháza körzetében 
1200 hektár szőlő volt, 
ma 920 van, s ebben már 
benne vannak az elhagyott, 
tehát már nem termő terü-
letek is. nagyon szomorú 
ez. azt tapasztaltam mun-
kám során, hogy a meglévő 
nehézségek mellett talán 
eltúlzott módon gondolják 
úgy az emberek, hogy nem 
éri meg szőlővel foglalkoz-
ni. Elment a kedvük a sző-
lőműveléstől. Én meg azt 
mondom, hogy igenis van 
ráció a szőlőtermesztésben. 
Ezért műveltem magam is 
mindig szőlőt, ahogy most 
is teszem. nyilván vannak 

olyan évek, mint az idei is, 
hogy a fagy, majd az aszály 
komoly gondot okoz, de ha 
évek átlagát vesszük, megéri 
szőlőt termeszteni még ma 
is. Mert például amikor 1 
hektár rajnai egy évben ké-
pes 1,7 milliós jövedelmet 
adni, azért az nem olyan 
rossz. ezzel együtt az van a 
köztudatban, hogy nem jól 
jövedelmez a szőlőtermesz-
tés. Szerintem ezt inkább 
egy rosszkedv mondatja az 
emberekkel. Mert ha leül-
nek osztanak, szoroznak, 
számolnak, akkor kiderül-
het, hogy a kétségtelenül 
fennálló nehézségek mellett 
is érdemes még mindig 
szőlővel foglalkozni. Nem 
lenne szabad elveszíteni a 
kedvet. Izsákot a szőlő tette 
azzá, aminek ma is minde-
nütt ismerik.
– Valóban, de hát az uniós 

kivágási támogatások soka-
kat csábítottak arra, hogy 
felvegyék a hektáronkénti 
1,5 milliós összeget és le-
mondjanak a szőlőtermesz-
tésről. Mondván ez a pénz 
biztos, a szőlőár, az időjárás 
meg bizonytalan.
– valóban, nem kis pénzt 

adtak a kivágásra. Csakhát 
az egyszeri összeg volt, ami 
aztán a mai árak mellett 
gyorsan elfogyott, s maradt 

a gond, hogy miből tovább? 
Én azt mondom újra, hogy 
termelni kell, megéri. nyil-
ván, aki idős és nem volt 
kinek továbbadni a birto-
kot, nemigen választhatott 
másként, hiszen a kivágási 
támogatásból egy jelen-
tékeny összeghez jutott. 
A fiatalabbaknak viszont 
nem volna szabad ilyenben 
gondolkodni.
– Eddig is tudható volt 

rólad a szőlő iránti elkötele-
zettség, valamint az is, hogy 
ez az elkötelezettség külön 
és kiemelten a Sárfehérnek 
is szól
– igen. jelenleg is csak 

Sárfehérem van. Állítom, 
hogy ez a legbiztonságo-
sabb fajta. Ez még soha nem 
csapott be, nem hagyott 
cserben, pedig elég régen 
foglalkozom vele. Bizton-
sággal hozza ami tőle elvár-
ható, s ez nem kevés, hiszen 
bőven terem, késői fakadá-
sú, így a korai fagyokat jól 
átvészeli. egyszóval komoly 
biztonsággal termeszthető, 
s pezsgőalapként, borként 
egyaránt értékesíthető.
– Mindezzel kapcsolatban 

azt szokták felhozni, hogy 
valóban jó fajta a Sárfehér, 
de eredményesen csak fejmű-
veléssel termeszthető a téli 
fagyérzékenysége miatt. Mi-
vel csak takarással védhető 
meg a téli nagy hidegektől, 
fagyoktól.
– igen, ez a vélekedés, 

de erre is van megoldás. 
Én 1978-ban telepítettem 
el az első magasművelésű 
Sárfehér-táblámat, s 2003-
ig nem fagyott el egyszer 
sem. ha kiszámítom a ma-
gasművelés adta költség-
megtakarítást, abból akár 
újra is telepíthettem volna 
25 év után a táblát amikor 
elfagyott. Ám még erre 
sem volt szükség, mivel 
minden évben hagyok lent 
is vesszőket (amik szintén 
hoznak termést), s ezek 
télen takarhatók. egy eset-
leges elfagyás után ezekből 
újra nevelhetők a törzsek. 
Szóval van megoldás, de 
nyilván törődést kívánó 
dolgok ezek.
– Olyan lelkesedéssel be-

szélsz a szőlőről amiből 
egyértelmű, hogy valóban 
szívügyed, s azt is sejteti, 
hogy nyugdíjasként sem 
adod fel.
– így van. továbbra is 

megtartom a szőlőt. Kicsit 
kisebb területet, akkorát, 
melyet a feleségemmel kö-
zösen meg tudunk művelni. 
Szívesen csinálom, mert ez 
nemcsak munka nekem, ha-
nem egyben kikapcsolódás 
is, hiszen öröm látni, hogy 
milyen szépen fejlődnek a 
tőkék, rajtuk a termés, az 
értelmes és érdemes munka 
gyümölcseiként. igen, izsá-
kon szőlőt kell termeszteni, 
nem szabad feladni!

-tetézi-
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület 2012. július 31.-én rendkívüli 

testületi ülést tartott. az ülés megtartását két na-
pirendi pont indokolta. az egyik az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévő Kft működéséhez 
szükséges szabályzat határidőben történő jóváha-
gyása volt, míg a másik a 2012. évi költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 
9/2012.(02.28.) számú határozat aktuális részéhez 
illeszkedett, mivel a hivatkozott döntés utolsó 
pontja a következőket tartalmazza: „szükséges egy 
takarékossági intézkedéscsomag elkészítése, mely-
nek célja a költségvetés részére tartalék biztosítása, 
illetve egy pályázati alap gyarapítása.”
Az első napirendi pont keretében a Bács-Kiskun 

Megyei Főügyészség cégtörvényességi felügyeleti 
vizsgálata nyomán egy javadalmazási szabályzatot 
készített el az Izsák INNO-KOM Nonprofit Kft., 
melynek jóváhagyását a testület határozatával 
végrehajtotta. Ha egyszerű megfogalmazást hasz-
nálhatok, akkor a helyzet a következő: „Eddig is 
ingyen dolgozott a Felügyelő Bizottság, ezután is 
hasonló javadalmazásban részesül.” 
a második napirendi pont kapcsán – bár a testü-

leti ülésen felmerült a ”felelős viselkedés” fogalmi 
meghatározása – a testület képviselői kezdemé-
nyezés alapján két szavazást tartott. az egyik arra 
vonatkozott, hogy a 2012. évi Sárfehér Napok 
rendezvényei kerüljenek-e megtartásra vagy sem?  
itt a szavazás 6 igen és 3 nem szavazat mellett az 
elmaradást hozta döntési szintre. 
Felelős pénzügyi vezetőként számomra már a kér-

dés felvetése is problémát jelentett, mert vívódott 
bennem a korábbi rendezvények tartalma, az abból 
eredő és a város számára létfontosságú sajtónyilvá-
nosság szükségessége, valamint a költségvetésben 
tervezett előirányzat megtakarításának lehetősége. 
Indíttatásomból eredően mindig él bennem az 
ünnep eredete, esetünkben a mezőgazdaság, ezen 
belül a szőlőkultúra eredményességébe, a jöve-
delmezőségébe vetett hit és annak gyümölcsöző, 
pénzben történő megjelenése.  Sajnos a mezőgaz-
dasággal a rendkívüli időjárás elbánt, ami szerintem 
további elszegényedést jelent. 
Ugyanakkor számtalan bizonytalansági tényező 

mellett (kormányportál kialakítása, létszámcsök-
kentés, INNO-KOM Kft. átszervezésének kérdése, 
iskola-sportcsarnok fenntartásának vállalása) mel-
lett örömteli, hogy a város élni tudott a pályázati 
lehetőségekkel és 400 millió forint feletti azonnali 
fejlesztési forrással találta szemben magát, ami-
hez 10-15 százalékos saját erő szükséges. Erre 
fedezet csak kisebb részben található meg a 2012. 
évi költségvetésünkben. ezt egészíti ki a KeoP 
pályázat – szennyvíz rekonstrukció és fejlesztés 
– várható 450 milliós költsége és az egészséges 
ivóvízminőség-javító program közel 300 millió 
forintos beruházása.
Jól áll a város mondja a kívülálló és „nem érde-

kel” vagy „nem szükséges” megjegyzéssel veszi 
tudomásul a városi közterhekkel terhelt adófizető 
polgár. nem tartom nagy dolognak, ha kimond-
hatom – koromra való tekintettel is -, hogy élhető 
várost szeretnénk hagyni településünk polgáraira 
és a jövő nemzedékre. Mivel alapvető vezérelvem 
az előrelátás, így tiszta lelkiismerettel tudom 

megköszönni a testület döntését. Külön megjegy-
zésem, hogy senkit ne sértsek meg és ne is legyek 
fogadatlan prókátor, de le kívánom írni a felelős 
kiadó jogán is a következőket: „Ne együk meg a 
jövőnket, építkezzünk és ráérünk ünnepelni ak-
kor, ha bőséges lesz a terményáldás, ha lesznek 
tőkeerős vállalkozások, ha nem az Önkormányzat 
lesz a második legnagyobb munkáltató és tudjuk 
tisztelni, elfogadni egymást.” 
A második határozat a „Sárfehér Napokra” tervezett 

költségvetési előirányzat felosztásáról volt hivatott 
dönteni. véleményem szerint jó döntés született, 
amikor a Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szava-
zattal 2 millió forintot különített el a művelődési 
ház részére rendezvényszervezési célokra.
a rendezvények tervezett programjára a város 

civil szervezetei 2012. augusztus 31-ig tehetnek 
javaslatot és igényelhetnek támogatást azok 
megvalósításához.  a programonkénti támogatás 
összegére a Kulturális- oktatási- és Sportbizottság 
tesz javaslatot. ugyanebben a határozatában 8 mil-
lió forintot csoportosított át a Kossuth Lajos utcai 
iskola épületében a villanyhálózat cseréjére és az 
érintésvédelmi feladatok végrehajtására.
a laikus olvasó erre azt mondhatja, hogy hol 

itt a takarékosság, mert elköltötték a pénzt. Én 
azt mondom, hogy igenis meg nem is. Mindig 
problémát jelent a Kossuth utcai iskola állapota, 
amit mélyebben elemezni sem kívánok. Én csak a 
Szülőket kérdezem: „Mi a fontosabb a biztonságos 
üzemeltetés, vagy három nap nem mindenki szá-
mára ünnepet jelentő rendezvénye?” Én iskolapárti 
vagyok, de rendezvénypárti is. Csak nálam a leírt 
sorrend alakult ki.
A művelődési ház részére biztosított keret sem áll 

készenlétben az Önkormányzat adószámláján. ez 
akkor lesz teljesen igaz, ha mindenki határidőben 
és pontos összeggel megfizeti 2012. évi adóját. Ha 
nem, akkor nem lesz mit osztani. Másodjára felvet-
hetem, hogy megújult a művelődési ház épülete, de 
nincs 2012. évi költségvetése. A működés - épület 
felújítás, gáz-víz - szennyvíz és villanyköltségek 
mellett -  éppen a tartalmi munkában jelenik meg 
és ehhez kellett a „nyitó tőke” egy működési lehe-
tőség. Ha belegondolok, hogy mire van szükségünk 
egy XXi. századi környezet kialakításához, akkor 
nagyon sok pályázati lehetőséggel kell élnünk a 
művelődési ház működésével kapcsolatban, mellyel 
eddig azért nem élhettünk, mert eddig nem volt 
hasonló vagy pontosan ilyen kiadásunk.  
A Képviselő-testület a bejelentések között az ÁMK 

igazgatójának kezdeményezését támogatta és en-
nek nyomán pályázat kerül benyújtásra a táMoP 
– 3.1.4-12 számú „Innovatív iskolák fejlesztése” 
című pályázati felhívásra.
A Képviselő-testület zárt ülésen döntött szol-

galmi jog alapításáról egy a tulajdonát képező út 
szélén történő vízhálózat kiépítéséhez, módosí-
totta az 56/2012.(06.26.) számú határozatát az 
izsáki 2501/30. hrsz-ú ingatlan értékesítésével 
kapcsolatban. támogatta egy 62 m2-es volt közút 
értékesítését és nem támogatta egy alapítvány kez-
deményezését, akik egy segítő kutya kiképzéséhez 
kértek anyagi támogatást.

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Rendőrségi hírekK Ö Z L E M É N Y
Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott csalá-

doknak Ha belekerült az adósságcsapdába,  
ha nem tudja fizetni hiteleit,  

ha közüzemi tartozásai miatt már 
végrehajtási eljárás indult Ön ellen

ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, ha vitás 
ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, ha jogi képviseletre 

van szüksége:
Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat

az új kormányzati intézkedésekről, az Eszközkezelőről 
és az adósság mérséklési lehetőségekről.

Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése
Pertársaság  „a tiszta lappal történő kezdés”  ér-

dekébenmBanki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztó-
védelmi Egyesület 

Információk +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu

Továbbtanulók támogatása

Fordítói verseny

az Önkormányzat ebben az 
évben is támogatja az alacsony jö-
vedelemmel rendelkező családok 
tehetséges gyermekeinek középis-
kolai és felsőfokú tanulmányait. 
amennyiben kiírásra kerül a 

bursa hungarica pályázat, akkor 
a főiskolára, egyetemre felvételt 
nyert hallgatók részére ebből 
a forrásból kerül biztosításra a 
támogatás. a középiskola utolsó 
évfolyamára járó tanulók esetében 
is elsősorban e támogatási formá-
ból kívánunk segítséget nyújtani, 
mivel itt az önkormányzati forrás 
mellett állami rész is megjelenik. 
Aki a fenti támogatási körbe 
nem sorolható be, azok részére 
az önkormányzat a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően nyújt 
anyagi segítséget. támogatási 

kérelmet csak olyan továbbtanu-
lók nyújthatnak be, akik legalább 
négyes átlag feletti tanulmányi 
eredményt értek el. A Képviselő-
testület szeptemberi ülésén dönt a 
támogatások odaítéléséről. Mind-
azok, akik ilyen tanulmányi támo-
gatást igényelnek kérelmüket a 
Polgármesteri hivatalba 2012. 
szeptember 20–ig nyújthatják be. 
a támogatási kérelemhez csatolni 
kell a család jövedelemigazolását, 
iskolalátogatási igazolást és az 
előző félévi tanulmányi eredmény-
ről szóló igazolást (leckekönyv 
másolat, vagy intézményi tanul-
mány eredményigazolás). Kérem, 
hogy tóth otília munkatársamat 
keressék ügyintézés céljából.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző 

július 25-én b.-né h. Katalin 
izsáki lakos tett feljelentést kapi-
tányságunkon, mivel ismeretlen 
személy július 24-e és a bejelentés 
közötti időben az Izsák külte-
rületén lévő lakatlan tanyájába 
ajtóbetörést követően behatolt, 
onnan ruhaneműt, valamint egyéb 
használati tárgyakat tulajdonított 
el, mintegy 45.000 Ft. értékben. 
a rongálással 5.000 Ft. anyagi 
kár keletkezett. az ismeretlen 
elkövető ellen hatóságunk lopás 
vétség elkövetése ügyében indított 
büntető eljárást.
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éves izsáki lakos tett bejelentést, 
mivel ismeretlen személy július 

24-én 03 óra 30 perc és 04 óra 
közötti időben az Izsák központi 
részén lévő élelmiszerbolt bezárt 
udvarára kerítés átmászást köve-
tően bejutott, onnan különféle 
felvágottakat tulajdonított el. A 
lopással 22.000 Ft. anyagi kár 
keletkezett. az ismeretlen  el-
követő ellen hatóságunk lopás 
vétség elkövetése ügyében indított 
büntető eljárást. 
Felhívjuk a külterületen élő, 

közlekedő személyek figyelmét, 
hogy amennyiben gyanús moz-
gású fával, vagy fémhulladékkal 
megrakott járművet észlelnek, a 
jármű színét, típusát, rendszámát 
jegyezzék fel és hatóságunkat 

haladéktalanul értesítsék! Csak 
közös összefogással tudjuk érté-
keinket megvédeni, a fosztogató-
kat megfékezni és leleplezni! 
A gépjármű vezetők figyelmébe 

ajánljuk, hogy az előírt követési 
távolságot mindig tartsák be! 
Járművükkel másik járművet csak 
olyan távolságban kövessenek, 
amely elegendő ahhoz, hogy az 
elől  haladó gépkocsi hirtelen 
fékezése esetén is meg tudjanak 
biztonsággal állni! Fokozott figye-
lemmel, a szabályok betartásával 
elkerülhetővé válnak a közlekedé-
si balesetek!

Rendőrkapitányság, 
Kiskőrös

Rendőrőrs, Izsák  

Mint lapunk előző számában írtunk róla, a strullendorfi testvérkap-
csolatot ápolva  idén mi jártunk németországi testvértelepülésün-
kön. A strullendorfi újság is beszámolt e látogatásról. Az alábbiakban 
közzétesszük a német nyelvű szöveget, s egyben egy fordító-versenyt 
is hirdetünk. Várjuk németnyelv-ismerettel rendelkező olvasóink 
fordításait. A legjobb fordítások beküldőit könyvcsomaggal jutal-
mazzuk. Beküldési határidő szeptember 15. A munkákat az Izsáki 
Hírek szerkesztőségébe kérjük eljuttatni.
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...

A Gyermekjólét Szolgálat nyári táborairól

...sejtik olvasóink, hogy az elmúlt évtizedek 
alatt – mint a program főszervezője - sokféle 
véleménnyel találkoztam azt illetően, hogy kell-e 
évente Sárfehér Napokat rendezni. Nem kevesen 
jegyezték meg, hogy a ráfordított összeget mi min-
den más - ahogyan fogalmaztak -, „értelmesebb 

dologra” is el lehetne költeni. Itt általában olyan utcák felújítását 
hozták fel, ahol meglehetősen rossz volt az útburkolat, de felvetődtek 
más fejlesztési ötletek is.
Gondolom, mindenki tudott volna további javaslatokkal szolgálni, 

mire is költhettük volna a helyi ünnepre szánt pénzt. Mások viszont 
azt mondták, hogy ezt nem lehet így mérni. A Sárfehér Napok egy 
olyan hagyományos rendezvénye izsáknak, amely öregbíti jó hírét, 
s nem mellékesen egy kiváló kikapcsolódási alkalom az izsákiak 
számára. S mindez igaz is, hiszen sokan jöttek szomszédos és távo-
labbi településekről is hozzánk, s számosan szervezték úgy idejüket, 
évi teendőiket, hogy a Sárfehér Napok egy biztos iránypont, egy 
szakaszhatár volt számukra, mert itt kell lenni, részt kell venni a 
programokon. Sok helyi és vidéki gondolta ezt így.
Gondolom, sejtik olvasóink, hogy nem kevés fejtörést okozott 

az elmúlt huszonkét évben, (mióta évenként rendeztünk Sárfehér 
Napokat), hogy milyen műsorokat, szereplőket hozzunk úgy hogy, 
a program színvonalas legyen, ám megfizethető is. Ahogyan az is, 
hogy honnét szerezzünk kocsikat, lovakat, lovasokat a szüreti fel-
vonuláshoz. Utóbbi volt talán a legnehezebben megoldható feladat, 
hiszen Izsákon alig van ló és kocsi. Ha a szomszédos településekről 
nem jöttek volna fogatok, akkor már régen fel kellett volna adni ezt 
a programpontot. Többször érte kritika a felvonulásokat mondván, 
miért nem díszesebbek a kocsik? Ennek igen egyszerű a magyarázata. 
A vidékről érkezett kocsikat nem tudtuk előre feldíszíteni, megérkezé-
sükkor pedig igen kevés idő jutott erre, hiszen nemsokkal a felvonulás 
kezdete előtt futnak be. Amikor még voltak helyi kocsik, a csőszpárok 
napokkal korábban hozzáfoghattak a díszítéshez, s így valóban díszes 
fogatok vonulhattak a menetben. Ma már csőszpárnak is egyre keve-
sebben jelentkeznek, így nemcsak kocsikat, hanem „személyzetet” 
is mind nehezebb szerezni. Akik kritizálták a műsorkínálatot és a 
felvonulást (szerencsére tapasztalatunk szerint ők voltak kevesebben) 
nyilván nem gondoltak bele mindezen problémahalmazba. S azt sem 
gondolták, hogy kritikájukon túl esetleg segítsenek. akár annyival, 
hogy szereznek és feldíszítenek egy kocsit, netán rábeszélik a gyere-
ket, hogy öltözzön be, vagy hoznak egy láda szőlőt a kiállításra.
Gondolom, most furcsa lesz szembesülni azzal, hogy szeptember 

utolsó hétvégéjén, 22 év után, nem lesz izsáki ünnep. de talán jó 
alkalom lesz ez arra, hogy ki-ki - támogató és ellenző, kritizáló és 
dicsérő – elgondolkodjon, mit is jelent nekünk valójában a Sárfehér 
Napok? Milyen érték ez, s mennyire a miénk, a város közösségéé ez 
az ünnep? Mert jól tudjuk, ami nap mint nap előttünk van, amiről 
azt gondoljuk léte természetes, sőt jár nekünk, azt sokszor nem 
tudjuk értékén kezelni. hányszor van úgy, hogy valami, s bizony 
nemritkán valaki, értékére akkor döbbenünk rá, amikor a hiányával 
szembesülünk...

Újra Izsákon a Vándor Kórusfesztivál

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak 
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, 

akik drága gyermekünk, unokánk, keresztgyermekünk, 
NÉMETh NórA 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyez-
tek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

az idei táborok remek hangula-
tát idézi a képeken látható vidám 
gyermekcsapat. Most is magas 
volt a jelentkezők létszáma, a 
peca-táborban 40-50 fő között 
voltak a gyerekek, a lovas-tábor 
létszáma pedig 20-25 fő között 
mozgott. Az önfeledt progra-
mokon való részvételen kívül 
hangsúlyt fektettünk a bűnmeg-
előzésre is. Ebben volt segítsé-
günkre Kuti Erika rendőrőrnagy 
és Pozsgainé avramucz erzésbet 
bűnmegelőzési előadó, akik játé-
kosan mutatták be a gyerekek-
nek a rendőrség munkáját, több 

prevenciós elemmel fűszerezve. 
A kézműves programok változa-
tosságát pedig a szolgálat munka-
társain kívül szülők, pedagógusok 
és óvó nénik biztosították. 
ezúton is szeretnék köszönetet 

mondani minden segítőnek, 
valamint turcsán istvánnak és 

jankovics istvánnak a táborok 
helyszínének biztosításáért, akik 
évek óta segítik nemes, nagylelkű 
felajánlásukkal munkánkat.
bízom abban, hogy mi pedig a 

szülőknek segíthettünk, hogy 
gyermeküket biztonságos helyen, 
felügyelet mellett tudhatták, 
ahová minden gyermek szívesen 
jött. 
Örömmel tölt el bennünket és ad 

erőt, kitartást a jövőben a táborok 
egyre nagyobb népszerűsége és 
szükségessége.

Sörösné Boldoczki Tímea
intézményvezető

az ének szebbé teszi az életet, 
az éneklők másokét is. Kodály 
Zoltán mindig aktuális szavai. 
ezt mi, kórustagok nagyon 
is így érezzük, ezért járunk 
hétről hétre kóruspróbára, 
ezért keressük a bemutatkozási 
lehetőséget és az alkalmat más 
kórusok munkájának megis-
merésére. ezért rendeztük meg 
4 évvel ezelőtt az első találkozót 
daloló, zenélő barátaink meg-
hívásával, a találkozások pedig 
Lajosmizsén, majd Kiskunhalason ismétlődtek.
Június 24-én vasárnap délelőtt immár 4. alkalommal 

gyűltünk össze, ismét Izsákon, a Művelődési Ház felújí-
tott nagytermében. A lázas készülődés után izgatottan 
vártuk, meg tudunk-e felelni a rendezvények időközben 
egyre magasabbra emelkedett színvonalának, milyen 
élményeket tartogat számunkra a nap. a nagy melegben 
érkező kórusoknak az általános iskola termeiben nyílt 
lehetőségük felfrissülni, beénekelni. 
az Önkormányzat képviseletében dr. bozóky imre 

alpolgármester kedves, rövid beszéddel köszöntötte a 
megjelent énekeseket és közönséget.
A fellépők sorát a Kecskeméti Kodály Kórus nyitotta. 

Műsoruk első részében Kodály Zoltán műveit: Zöld 
erdőben, Ének Szent István királyhoz és Bárdos Lajos 
népdalfeldolgozását: Tiszai dallamok hallhattuk. Brahms: 
Bölcsődalának és Frank: Panis angelicusának bemuta-
tásával andalították szívünket, melyből Mozart: Bűvös 
csengettyűje vidított fel. A kórus karnagya: Csorbainé 
bakosi Zsuzsanna.
A Kiskunhalasi Városi Vegyeskar két áhítatos művel 

indította programját: Lassus: Domine Deus és Kodály: 
Stabat Mater. Ezt követően a Kriza János: Erdővidék az 
én hazám c. versére Péterfy Gyula által írt dallam Kónya 
Pál feldolgozásában csendült fel. Szellő zúg távol…Bár-
dos Lajos műve sokunkban idézhet szép emlékeket, 
öröm volt hallgatni, miként a következő két dallamot: 
Cohors generosa-régi magyar diákköszöntő, Rathge-
ber: Diák bordal. Műsorukat egy ír dallammal zárták: 
Simuljon mindig lábad elé jó út. A kórus vezetője: Faddi 
istvánné.
A Lajosmizsei Városi Kamarakórus műsorának kezde-

tén reneszánsz dallamokat hallhattunk, Monteverdi két 
madrigálja: Keljen dalra minden ember, Te pásztorlányka 
után Marco Cara: Nem kell várni művének tapsolhatott 
a közönség. XX. századi szerzők művei következtek, az 
egyházi ihletésű Ádám Jenő: Krisztusom kívüled, Bárdos: 
Magasztalja lelkem, Nordquist: A tékozló fiú c kórusmű-
vei után tőlük is halhattunk egy ír áldást – J.E.Moore: An 
Irish blessing. Műsorukat Maros Rudolf népdalfeldolgo-
zásával zárták. Karvezető: Berta István.
Mi, Izsák Város Vegyeskara az alkalomhoz illően Pra-

etorius: Csengő hangú ének szól c. alkotásával kezdtük 
programunkat, és mi is elénekeltük a Cohors generosa-
régi magyar diákköszöntőt. Műsorunk középső részében 

Reignale: Donna di salvezza, 
Arcadelt: Ave Maria és Kodály: 
Stabat Mater művek hangzottak 
el. az áhítatos percek után a sze-
relem és a remény percei jöttek: 
Mozart: Két gyönyörű és Szemek 
c. darabjainak éneklésével majd 
részlet József c. musicalből az 
Egy éjszakán kezdetű Webber 
dal. Karai Ugrótáncával fejeztük 
be műsorunkat. Kórusvezetőnk: 
bíró jánosné, állandó zongora-
kísérőnk: Szűcsné Sátorhegyi 

erzsébet, munkájukat ezúton is köszönjük.
a köszöntések és az emléklapok, virágok átadása 

után a közös éneklés következett, ami nem volt más, 
mint Friderici: Baráti kör c. műve, melynek kezdősora 
így hangzik: Van három jó barátom. Ez a négy kórus 
elmondhatja magáról, hogy a kórusműben említett 
barátokon (az egyik víg danám, a másik karcsú lány, a 
harmadik egy kancsó bor) három barátja biztos van…A 
Kecskeméti Kodály Kórus jövő évben ünnepli fennállá-
sának 125. évfordulóját. Ezt az ünnepet együtt kívánják 
megülni barátaikkal, karnagyuk átadta meghívásukat a 
jeles alkalomra. 
Egy kis kitérő: Ha végignézzük a nap folyamán elhang-

zott kórusművek listáját, feltűnik, hogy a programok 
között előfordul átfedés, ezen kívül is hangzott el olyan 
darab, melyet pl. mi is műsoron tartunk. Számomra, 
egyszerű énekes számára mindig meglepő élmény, 
amikor egy általunk énekelt dalt más előadásban, más 
felfogásban hallok. Hogy miért? Ha karnagyunk vezeté-
sével megtanuljuk pontosan a kottában leírtakat, akkor 
tisztán, jó ritmusban, az előírt dinamikával „ledaráljuk 
a leckét”, de nincs benne az élet, nincs benne az érzés, 
hiányzik a hit. Mindannyiunkban születik valamiféle 
érzelem, gondolat az adott darabról, szeretjük vagy 
nem szeretjük, tetszik vagy nem tetszik, esetleg emlé-
ket csal elő, de ez mit sem számít. A mű úgy fog igazán 
megszólalni, telik meg élettel, érzéssel, hittel, ahogy az 
karnagyunk lelkében zeng. 
A találkozó fehér asztal mellett folytatódott a Biczó 

Csárdában. A finom gulyás és tejespite mellett jutott az 
asztalokra kancsó bor is, cserélgettük a kottákat, gyorsan 
szállt az idő. Az énekkarok hazaindultak, és mi abban 
reménykedünk, hogy Ők is olyan sikeresnek érezték az 
együtt töltött napot, mint mi. 
Köszönetet mondunk: Izsák Város Önkormányzatának 

és az izsákért Közalapítványnak a pénzbeli támogatásért. 
A Művelődési Ház vezetésének és munkatársainak 
valamennyi segítségért. Márki nóra jázmin és jónás 
Imréné helyi alkotóknak a találkozót kísérő színvonalas 
kiállításért. Miklovics Józsefnének az ajándékokért. 
hajma Zsoltnak és editnek a virágokért. briglovicsné 
Janovics Éva tanárnőnek a dekorációért. A Biczó Csárda 
és lovaspanzió vezetésének és munkatársainak az ízletes 
ebédért és a gondos kiszolgálásért.

Juhász Edit
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Változás
a világ változik, mi is változunk, 

körülményeinket, környezetünket 
is megváltoztatjuk, a magunk ké-
pére formáljuk. Haladunk a korral 
- modernizálunk. de ez nem mindig 
hoz jót.
Sokan vannak, akik rosszul élik 

meg, nagyon nehezen fogadják el a 
változásokat. hiszen ezek minden 
életterületre kihatnak, és legfőkép-
pen nehéz megbirkózni az elszegé-
nyedéssel, amit a munkanélküliség 
okozott.
S megváltozott az emberek gondol-

kodásmódja is, életről, erkölcsről, 
vallásról, házasságról, és minden 
egyébről. De ez nem mindig jó.
Sajnos, a sok változás miatt múltunk 

is eltűnőben van. Persze akadnak 
olyan települések is, ahol különféle 
támogatásokkal régi házakat, kas-
télyokat, kúriákat, tárgyakat eredeti 
állapotukba visszaállítva közszem-
lére bocsátanak, vagy más módon 
hasznosítanak. vannak városok, 
ahol gyönyörűen felújítják a régi 
bérházakat, utcasorokat, az óvárosi 
részeket, és sétálóutcákká alakítják, 
hogy a turisták nézegethessék. 
Sajnos a tapasztalat leginkább mégis 

az, - nálunk is - hogy ha például egy 
ingatlannak új gazdája lesz, az rögvest 
hozzálát - úgymond - a „rendrakás-
hoz”, aminek első számú áldozatai 
mindig a hatalmas, terebélyes fák, 
például az öreg diófa az udvaron, az 
ólakra hajló fehér- és feketeeperfa, a 
kertben a vén barack- szilva vagy cse-
resznyefa, meggyfa, a ház előtti fasor. 
az udvarok, kertek kiürülnek, pázsit-
fű veszi át a helyet, amelyen majd jól 
mutat az új tulaj csodaautója.
Na és a házak? Némelyik izsáki 

öreg ház igazán méltó lenne még 
arra is, hogy műemléki védelem alá 
helyeztessék. vannak még szép régi 
házaink, némelyik többszáz éves, 
- amiket érdemes lenne megóvni az 
utókornak. 
az új tulajdonos sajnos sokszor 

nem így gondolja. Ma ugyanis már 
nem kell a mélyített kamra, amit 
régen a termény, gyümölcs, zöldség 
fagymentes tárolására építettek 
őseink. Eltűnnek a borospincék, - az 
új tulajdonos már nem foglalkozik 
gazdálkodással, mint elei, úgyhogy 
nincsen rá szüksége, ezért be is tölte-
ti, vagy lebontatja. És lebontatja a ma-
gas belterű polgári házat egészséges 
hatalmas padlásával, gerendázatával 
együtt, - átveszi a helyét egy modern, 
komfortos kockaház - de már nem 
kellenek ólak, pajta, pince, istálló, 
színalj, góré, kamra: semmiféle mel-
léképület nem kell már a garázson 
kívül! nem gondol arra, hogy egy 
újabb változás miatt ismét szükség 
lehet ezekre. talán hamarosan!
Néhol az öreg házakon a régi faab-

lakokat már kicserélték modern mű-
anyagra, csakhogy ettől a ház jellege 
is megváltozik - épp a lényege vesz 
el. Milyen kár.
S milyen kár, hogy sokszor a régi és 

rossznak minősített helyett egy még 
rosszabb megoldás jön. 
Modern e világ. haladni kell a korral 

- mondják. világunkat saját képünkre 
formáljuk. Szükségleteinknek meg-
felelően. Minden generáció változtat 
valamit. De ezzel együtt eltűnik a régi 
világ, a régi tornácos házak, a belső 
gerendázat, a gazdasági udvarok, a 
régi eszközök, - egyáltalán, a régi 
életformára emlékeztető dolgok.
itt volna az ideje, hogy gondoljunk 

arra: meg kell őrizni a múltunk még 
fellelhető értékes darabkáit, hogy 
az utánunk jövők tudhassák gyöke-
reiket.
Milyen jó lenne, ha nálunk is ta-

lálkozhatnánk olyan értékmentő 
törekvésekkel,  hogy a falu részére 
régi öreg polgári- és parasztházakat 
vásárolhatnánk,  berendezésével 
együtt, és azt eredeti állapotába 
vissza- és helyreállítva büszkén 
mutogathatnánk, mint tájházakat, 
falumúzeumokat, talán még falusi tu-
rizmusként is hasznosíthatnánk, úgy, 
hogy városi családok egy-egy hétre 

beköltözhetnének ezekbe a házakba, 
megismerkedhetnének a gazdálkodás 
régi formájával, megtanulhatnák a 
veteményeskerti munkákat, a ka-
pálást-kaszálást, az állatokkal való 
foglalatoskodást, stb. Ez ismeretter-
jesztés is egyben. Önellátó módon 
megtanulhatnák az itt szokásos 
egyszerű ételek elkészítését is. 
emlékezhetünk még arra, hogy a 

volt mozival szemben, a mai füves te-
rület helyén egy régi kis udvarház állt, 
faoszlopos-facsipkés díszes tornácá-
val, pincével, góréval, a kamra fölötti 
padlásra külső feljárattal, és az udvara 
hagyományosan téglázott (élére 
rakott tégla). ez a kis ház nagyon 
alkalmas lett volna falumúzeumnak, 
és tájháznak is egyben. Úgy tudom, 
ilyen ház már nincsen több izsákon 
sajnos. igazán kár, hogy le lett bont-
va, pedig a faluünnepekkor idelátoga-
tó idegenek számára is nagyon jól és 
egyszerűen megközelíthető, könnyen 
látogatható lett volna. 
Ha nem teszünk semmit, és eltűn-

nek a régi, hagyományos életmód ta-
núi, akkor majd az utánunk jövőktől 
se várhatjuk el, hogy becsüljék meg, 
amit mi hagyunk rájuk - hiszen mi 
se becsüljük meg elődeink verejtékes 
munkával létrehozott javait, és utóda-
ink ezt a példát látják tőlünk. 
Egy fát kivágni pár perc csupán, a 

láncfűrész felordít és eldől ötven-
száz év, semmivé lesz, pillanatok 
alatt elhamvad a kandallóban. de 
azt a fát valaki ültette, vigyázott rá, 
öntözgette, nyesegette, árnyékában 
pipázgatott, gyümölcsét élvezte egész 
életében. Sokat fáradozott, izzadt, 
bizony évtizedeken át, amíg abból 
vastag törzsű, hatalmas árnyékot adó, 
valódi élő csoda lett. 
Mi is ültetünk fákat, azt gondolva, 

hogy az majd érték lesz az utánunk 
jövőknek. Gondozzuk, öntözgetjük, 
nyesegetjük, árnyékában hűsölünk, 
élvezzük gyümölcsét. de ez nem szá-
mít, mert ahogy mi megöregszünk, 
a fáink is megvénülnek. Ha mi már 
nem leszünk, utódainknak fáink is 
már csak csupán tűzrevalót fognak 
jelenteni, nem lesz a számukra ér-
ték. hiszen mi se vagyunk képesek 
megőrizni a régi udvarok terebélyes 
vén diófáit, a házak előtti több mint 
ötven éves japánakácfákat, az ólaknak 
árnyékot és a jószágnak csemegét adó 
eperfákat, - eltűnik egy korszak. A 
miénk is el fog tűnni. Minden meg-
változik. de a változás nem mindig 
jó és hasznos, ha attól gyökértelenné, 
múlttalanná válik az ember. 
Olyan ez, mint hogy az erdőkben 

a tarvágásoknál néha meghagynak 
ugyan egy-egy óriás-hatalmas magas 
öreg fát, mondván: a ragadozóknak 
fészek- és leszállóhelynek, pedig tud-
hatnák - gondolom, tudják is, - hogy 
egyetlen fa nem elég: ha a környezetét 
megbolygatják, a ragadozómadár 
elköltözik - végleg.   Hiszen ettől 
a változástól alapvető életfeltételei 
szűnnek meg, tűnnek el: a védelem 
és az élelem. 
Ausztriában az állammal együttmű-

ködve az erdőgazdák az öreg fákat 
és környezetüket is érintetlenül 
hagyják, ezért pénzt kapnak, - fel-
ismerték, hogy  csak a nagy és öreg 
odvas fákban képes mókus, harkály, 
stb. az életét élni, és azt is csak úgy, 
ha a környezete is változatlan marad. 
ebbe a kiszáradt, korhadt, esetleg ki-
dőlt fák is beletartoznak, amelyekben 
gombák, rovarok telepednek meg és 
így válnak az erdő részévé, s válnak 
hasznára.
Olykor sajnos olyan évszázados fák 

is áldozatul esnek a kapzsiságnak, 
amelyek addig térképészeti tájoló-
pontként is funkcionáltak. 
Milyen kár, hogy sokszor csak azért 

vágnak ki öreg fákat, mert parkolót 
építenek a helyükre. nem ismerik 
fel, hogy jobb lenne a fák árnyékában 
parkolni. S különösen fájó, amikor 
hosszú útszakaszokon az útmenti 
öreg fasorokat irtják ki, amelyek ad-
dig árnyékot adtak az arra járóknak, 
és elállták a szél útját, hogy ne hordja 

az útra nyáron a homokot, télen a 
havat. S még ha ültetnek is a helyükre 
fiatal csemetéket, egy emberöltő kell, 
mire azokból ismét valamirevaló 
terebélyes fák lesznek. 
Jó lenne végre felismernünk, hogy 

vannak helyek és helyzetek, ahol és 
amikor nem szabad változtatásokat 
előidézni, nem szabad beleavatkozni 
a természet rendjébe - a saját jövőnk, 
Földünk érdekében. Mert abból csak 
ez az egy van! nem akarok károgni, 
de ha így folytatjuk, könnyen vég-
veszélybe kerülhet, s vele együtt mi 
is: unokáink, dédunokáink is. Mit 
hagyunk rájuk? 
Na igen: régesrégi múltunk ittma-

radt-e velünk, van-e még valami, ami 
változatlanul megmaradt az előző 
századokból? A néhány ősi fejfán 
kívül, amely a temetőkben még talán 
fellelhető. 
Még a vallások se maradtak érintet-

lenül, az egész világon új gyülekezetek 
szerveződtek, és a történelmi egyhá-
zaknál is változások mentek végbe: a 
misézési szokásokat megváltoztatták, 
az imádságok szövegét, s az énekeket 
szintén. Városunkat érintő változás, 
hogy katolikus templomunk megvál-
tozott, felújították - következménye, 
hogy többek között elveszett az oly 
megszokott áhítatos félhomály be-
lőle. 
változás, hogy ma már kevesebb 

állatot tartanak a családok, így nem 
kaszálják a füvet hanem jobbára fű-
nyíróval vágják le, ami egyébként is 
összecsócsálja, hasznavehetetlenné 
teszi a lenyírt füvet, kicsapja belőle a 
nedvességet és sokkolja a fű tövét. E 
modern gépek következménye, hogy 
sokhelyütt a füvet a föld felszínéig 
nyírják vissza. Ettől az kiég, kipusz-
tul, vagy ha nem, akkor is csak sokára 
regenerálódik. Tőlünk nyugatra ezt 
már régesrég  tudják: nem nyírják 
le a föld színéig a füvet. Ezért olyan 
szép zöld mindig. tudják, hogy ha a 
zöld rész elpusztul, elpusztulhat a 
gyökér is. A fű helyét pedig átveszik 
a gazak, gyomok.
És a gyomirtó! ha valaki leszórja 

a gazajcsokat, füvet például a háza 
körül, az annyira csúnya lesz, hiszen 
ottmarad a fű is, gaz is, csak most 
már sárga vagy vörös lesz. ott ékte-
lenkedik hónapokon át. nem jobb 
lenne kikapálni akkor már, hogy ne 
legyen ott semmi, és így meg lehetne 
kímélni a talajt a bemosódó, talaj-
vízbe kerülő gyomirtószertől!? Ez 
mindannyiónk érdeke! lehet, hogy 
gyomirtózni kényelmesebb és kön-
nyebb, mint kapálni, de veszélyesebb 
is és az eredmény egyszerűen ocs-
mány. a változások közepette sajnos 
megváltozott az emberi természet is: 
ellustult. És mennyi halálosan erős 
vegyszert, tisztítószert  használunk a 
háztartásokban! Minél komfortosab-
ban élünk, minél több a modern cucc, 
annál több tisztítószerre lesz szükség 
ezek karbantartásához. Sajnos. 
Nehéz ezeket a változásokat elfo-

gadni. Persze, tudom, és értem is, 
hogy „rendnek kell lenni”. Csak az a 
sajnálatos, hogy a „rend” szó értelme 
is megváltozott az idők során, ma már 
mást értünk alatta, mint régen, vagy 
akár csak évtizedekkel ezelőtt.
rendnek kell lenni a kertben is 

- gondolom, ezért nincsen ma már 
- általában - a falusi kertek több-
ségében a hagyományos értelemben 
vett „szemétdomb”, amely nem a 
mai szemét /papír, műanyag, stb./  
rakásra dobálását jelenti, hanem a 
konyhai, kerti, házkörüli növényi, 
állati, konyhai hulladék helye, és ide 
öntöztük a vegyszermentes felmo-
sóvizet, és zsíros mosogatólevet is. 
Sajnos, ma már többnyire a kukákba 
kerülnek a falevelek, a krumplihéj, 
káposztalevél, stb., pedig ezeket a 
kert egy félreeső helyén, lehetőleg 
félárnyékban egyrakásra rakva, néha 
megöntözve kiváló komposzt lehetne 
belőle fél-egy év alatt. Erről a hangyák 
és a giliszták gondoskodnak: a felső 
réteg alatt már eltűnik a hulladék 
és helyét zsíros fekete „föld” veszi 
át. ezt pedig ásáskor szétterítve és 
a talajba forgatva trágyaként lehet 
hasznosítani.
A házak előtti fák lehullott lombját 

ősszel összekotorva és a kertre terítve 
elérhetjük, hogy a talaj lazább és dú-
sabb legyen, - tavaszra alig találunk az 
őszi levelekből, a giliszták lehúzkod-
ják a földbe és megemésztik - persze 
ezek csak akkor élnek meg benne, 
ha a talajt nem kínozzuk agyon ta-
lajfertőtlenítőkkel, hangyairtókkal, 
gyomirtókkal, egyéb vegyszerekkel. 
ezt mindenkinek tudnia kell itt 
faluhelyen, mégis sokan elégetik 
ősszel a leveleket, vagy „szemét”-
nek minősítve kidobják a kukába. 
a levélégetés külön bosszúság a 
szomszédságnak, mert nem ég, csak 
füstöl, s ha benzint locsolnak rá, 
akkor büdös is meg veszélyes, mert 
könnyen elharapózhat a tűz.
Ezekből is kitűnik, hogy mennyire 

megváltozott itt faluhelyen is az élet, 
a gondolkodás: teljesen elvárosia-
sodott. Felhagytunk hagyományos 
életvitelünkkel, ámde ez magával 
hozta a stresszes, rohanó, egyre türel-
metlenebb életmódot - egymás iránt 
és az utakon, a közlekedésben is. 
Nehéz ezt elfogadni. Látjuk a ve-

szélyeit, de hiába: a rohanásban 
nincsen megállás. Csak futunk, 
futunk, - hajsza az életért, a pénzért, 
az elismerésért, a megélhetésért, a 
család fenntartásáért - de az ára sú-
lyos, olykor végzetes. A régmúlt idők 
biztonsága, nyugalma tovatűnt, a mai 
kor fiataljainak pedig már egyenesen 
utópia, ha hallanak róla. a rohanás-
ban sajnos eltűnt az emberi életnek 
és a munkának az értéke egyaránt. 
Ez már nem fontos. A tudást nem 
fizetik meg. A kiszolgáltatott em-
berek sokszor rákényszerülnek napi 
tizenórákat is a munkahelyen tölteni, 
ami kizsigereli testi erejüket és igen 
hamar megbetegszenek. akiknek 
régről több szakmájuk is van, külö-
nösen azoknak igen nehéz elfogadni, 
hogy egyik szakmájuk se ér ma már 
egy hajítófát se, mert munkát nem 
találnak. Ez nem jóféle változás, ezért 
képtelenség elfogadni.
Éppilyen nehéz elfogadni, hogy 

szép és ízes szavaink helyét átveszi a 
szleng, hogy lassanként link hadová-
vá korcsosul. Nehéz elfogadni, hogy e 
megváltozott világban a színházaink 
már nem a kultúra terjesztésén fára-
doznak, amire hivatottak lennének, 
hanem sokszor ordenáré és obszcén 
szövegeket gajdolnak a színészek 
és ott fenn a színpadon ürítenek, 
szerelmi vagy épp pornográf jelene-
teket produkálnak. a változások nem 
hoztak mélyebb kultúrprodukciókat a 
televíziós műsorokban sem, még jó, 

hogyha csak igénytelen, de sokszor 
vannak fényes nappal is erkölcstelen-
séget, szadizmust, erőszakot sugalló, 
sugárzó műsorok. Elszomorító ez a 
tendencia, a készülékeiket sokan már 
be se kapcsolják. némely szórakozta-
tó műsorok ma már szinte csakis az 
ordító zenére, éneklésre korlátozód-
nak, a hangos ricsaj elnyomja a sze-
génységbe taszított emberek sóhaját, 
sirámait, így nem kell azt meghallani 
az illetékeseknek. hát ez a változás se 
az, amire szükség lenne. 
ezért nehéz ezeket a változásokat 

elfogadni.
S éppilyen nehéz elfogadni azt is, 

hogy a régi tárgyakat sokszor csak 
steril, múzeumi környezetben láthat-
juk és nem eredeti helyükön, eredeti 
környezetben. 
amikor valaki megörököl egy ha-

gyatékot, a számára talán nem érték, 
amit a távozó élete során összegyűj-
tögetett. Az ilyen különféle gyűjte-
mények aztán sokszor a szemétbe 
kerülnek. Mindenkinek van, volt 
vagy lesz valami hobbija, és egy éle-
ten át hódol neki. amikor eltávozik, 
az élete során felhalmozott tárgyak 
feleslegessé válnak és az utána jövő 
nem lát benne értéket, csak kacat a 
számára, kidobandó vacak. Milyen 
jó lenne ezeket megszerezni, meg-
vásárolni és kiállítani - lehet, hogy 
az örökösök örömmel ajándékoznák 
a falunak. A kiállítására pedig talán 
akár a főtéren álló gyönyörű régipos-
ta-épület számos szobája is megfelelő 
hely lehetne. 
Nagy kár, ha a hagyaték vagy feles-

legessé vált holmi lomtalanításkor a 
kukásautóban végzi ripityára törve. 
Pedig sok használati tárgy még jó 
lehetne azoknak a családoknak, ame-
lyek ilyesmiben valóban szükséget 
szenvednek. 
A régi cuccok, holmik megőrzésére 

jó példával szolgálhatnak azok a tele-
pülések, ahol régi házakat vásároltak 
meg vagy ajánlottak fel múzeum cél-
jára, és a lakosok örömmel vitték be 
régi holmijaikat, amiket aztán szépen 
elrendezve kiállítottak és boldogan 
és büszkén mutogatják az arra a tájra 
jellemző életforma tanújaként az 
odalátogatóknak.
Sőt: van egy település, ahol egy 

ilyen faluházban egy külön szobát 
alakítottak ki a Ma tárgyainak és 
a gyerekek bevonásával gyűjtik és 
rendszerezik ezeket. Mottójuk: a mai 
tárgyak holnapra már régiek lesznek. 
Milyen igaz!

B.Lajosné

Az almafa fohásza
Darázsdunogást kértem, őszülő lombbal;
a véletlen szakadt le gyümölcsöm a lombbal.
Érett volt. az aromája dús, és édes,
részeg darazsak szívtak belőle mézet.
Látod-e? A fánál esettebb az ember;
túléli a gyümölcsvesztést értelemmel.
Én meg csak állok, megfosztottan a térben,
az érést már meg, - a hullást még nem értem.
Értelmem tudja, de lényegem nem érti,
s lelkem szövetét erőtvesztőn kivérzi.
Nem a fáé a gyümölcs, ha már megérett,
de az ágkarjában szorítja a lélek.
ringatja, cirógatja dajkáló ága.
Az emberfának gyümölcs a boldogsága.
„Almácskám! Kerekded, illatos, cirombás!
Előttem lebeg éretlen, zöld kis szoknyád.
Első cirombát is látom rajta sírva,
véremmel van a gyümölcspírod megírva.”

te, ki gyümölcsöm korán leszüretelted,
a maradt sebet is gyógyulni engedd,
hogy amíg állok, dermedten fagyban, télben
az akaratod nehéz súlyát megértsem.

2012. 05. 20.
Magyar Gyuláné
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MEGEMLÉKEZÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük, hogy éltél,
s minket szerettél.
Nem hagytál el minket,
csak álmodni mentél.

Szíved nemes volt,
kezed dolgos.
Életed nehéz volt,
álmod legyen boldog.

hálás szívvel mondunk 
köszönetet 

mindazoknak, akik 
SImon Jenőné 

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek.
          A gyászoló család

hálás szívvel mondunk 
köszönetet rokonoknak, 

szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik 

édesanyánk 
FEJES IMrÉNÉ 

SZIKSZAI ErZSÉBET 
temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek.
A gyászoló család

hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik 
Id. NAGY GYuLA 

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

radványi-Nagy László 
100. születésnapjára 

emlékezünk!
Lánya, unokái

hittantábor 2012.A Szeplőtelen Lovagja

Egyházi hírek
- augusztus 20-án a 9 órai szentmisében kenyeret szentelünk, és 

megvendégeljük az új kenyérrel testvéreinket.
- augusztus 25-én egyházközségi autóbuszos zarándoklat indul 

andocsra.
- tanévnyitó veni Sancténkat szeptember 2-án, vasárnap tartjuk.
- Szeptember 3-án évi szentségimádási, őrtállási napunk van. Reggel 

fél 8-kor szentmise, majd kitesszük imádásra az Oltáriszentséget. 
este 6 órától közös szentségimádási órát tartunk, és szentmisével 
zárjuk a szentségimádási napot.
- Szeptember 8-án de. 9 órakor az Alsó temetőbe megyünk a Mária 

kápolnához fogadalmi szentmisére.
- Szeptember 16-án Páhiban búcsú lesz. az ünnepi szentmise 

körmenettel kezdődik fél 11-kor. A búcsú misézője Csernák Pál 
aranymisés atya lesz.
- A szeptember 2-a utáni héten megkezdődik a hitoktatás is.

ember az embertelenségben, - így 
lehetne jellemezni a múlt század 
elképesztő embertelenségei közt 
vértanúhalált halt lengyel ferences 
szerzetest, Maximilian Maria Kolbe-
t. Még a XiX században született, 
egyszerű munkás családban. Véz-
na, beteges kisgyerek. de ahogy 
az egyszerű család nagy kincset 
őrzött: töretlen és buzgó hitet, úgy 
ez a kis törékeny emberke nagy és 
szeretettől lángoló szívet hordozott. 
Gyermekkori misztikus találkozása a 
Boldogságos Szűzzel meghatározza 
egész életét. A Szűzanya oltára előtt 
térdel, - mert második otthonának 
érzi a templomot – amikor a kép 
megelevenedik: a Szent Szűz, karján 
a gyermek Jézussal felé hajol. A kis 
Jézus kezében két koszorú van: egy 
fehér és egy piros rózsákból. Azt 
kéri a gyermektől: válasszon ma-
gának a két koszorú közül: a fehér 
a gyermeki tisztaságot, a piros a 
vértanúságot jelenti. a kisgyermek, 
lelke egész hevületével nyúl mindkét 
koszorú után. Meg is kapja mind a 
két ajándékot.
Tizenévesen a ferencesek közé lép. 

Gyenge fizikuma miatt nem akarják 
befogadni, de van a személyiségében 
valami ellenállhatatlan vonzás, ami-
nek a rend elöljárói nem tudnak 
nemet mondani. Kivételes tehetsége 
miatt rómába küldik, ahonnét 2 
doktorátussal a zsebében tér haza, 
hogy az éppen alakuló új lengyel-
országot szolgálja. Közben tüdőbaja 
másfél évre kivonja a munkából, 
de nem a tevékenységből. Vallásos 
folyóiratot indít: A Szeplőtelen Lo-
vagja címen. Az egyszerű külsejű, 
de tartalmában gazdag kiadvány a 
szegényebbeknek szól: pár év alatt 
több tízezer példányban viszi a ben-
sőséges vallásosság és igazi keresz-
tény értékek kincseit a családokhoz. 
Niepokalanów, a Szeplőtelen városa 
lelki központja lesz a lengyel népi 
vallásosságnak. 1930-ban japánba 

küldik: itt is terjeszti a Lovagot, 
amely hihetetlen karriert fut be. Egy 
év alatt 70 ezer példányban jelenik 
meg a japán keresztények-nem ke-
resztények asztalán.
hazatérte után tovább terjeszti 

művét, jórészt a ferences rend által. 
lengyelország lerohanása után 
hamarosan letartóztatják, negyven 
társával együtt, majd december 8-án, 
a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén 
szabadon bocsátják őket. Nem 
sokáig. 1941 kora tavaszán újból 
letartóztatják, majd auschwitz-ba 
hurcolják. ott egy rabszökés alkal-
mával a tizedelésnél felajánlja életét 
a családos Franciszek Gajowniczek 
édesapáért. tízen kerülnek a ha-
lálbunkerba, ahol a halálra váltak 
vigasztalója, reménye mindaddig, 
míg utolsóként Mária mennybevi-
telének vigiliáján a tábori hóhér egy 
fenol-injekcióval kioltja életét. Testét 
elégették, mint a többi halottét is. a 
haláltábort túlélt rabtársai számoltak 
be mindazokról az események-
ről, melyek őt önkéntes áldozattá, 
vértanúvá emelték. 1982 október 
12-én, szentté avatásakor még 
részt vett az ünnepségen az általa 
megmentett rabtársa, Gajowniczek 
is, családjával együtt. Mit is mond-
junk? Az embertelenség ellen lehet 
még nagyobb embertelenséggel 
harcolni. ellenséget még nagyobb 
ellenséges gyűlölettel pusztítani. Ez 
a szegény, gyenge alkatú szerzetes 
megmutatta az utat: Győzd le a ros-
szat jóval! azt hiszem, megkergült, 
ellenségeskedő világunkban mi is 
arra vagyunk hivatva, hogy az igazi 
emberi és keresztény értékeket éljük 
és hirdessük, nem félve az életünk 
feláldozásától sem. A gonosszal nem 
vitázni kell, hanem legyőzni a szere-
tet hatalmával. Ehhez adjon erőt P. 
Kolbe példája és a Szeplőtelen anyai 
támogatása.

Podmaniczki Imre
plébános

Hétfőn reggel 9 órakor indul-
tunk el izgatottan a táborunk 
helyszínére, Simontornyára. a 
megérkezést követően kipakol-
tunk, és siettünk a reggeli áhí-
tatra. a reggeli áhítatok témája 
„Egyedi alkotás vagyok, Jézus 
elfogadott” című mondat volt, 
és erről emlékeztető karkötő-
ket is kaptunk. Finom ebéd 
után a csapatokat alakítottunk, 
és együtt játszottunk. az esti 
áhítatot mindenki izgatottan 
várta, hiszen kihúztuk a bá-
rányunkat, akit mindenki kis 
apróságokkal, törődéssel lepett 
meg a hét folyamán. A hét éne-
két mindenki szívvel-lélekkel 
énekelte az áhítatokon. az 
este fenn maradó részét szabad 
programmal töltöttük el.
Másnap a reggeli frissítő torna 

után, megreggeliztünk majd 
igyekeztünk a reggeli áhítatra, 
foglalkozásra, ahol mindenki 
megoszthatta gondolatát. dél-
után várnéző túrára indultunk, 
és megismerkedtünk a Simon-
tornyai vár szépségével, egye-
diségével. hazatérve mindenki 
jóízűen evett, majd esti áhíta-
tra mentünk. este mindenki 
megcsillogtathatta színészi 
tudását a beugróban, ahol csa-
patok versenyezhettek.
Szerda reggel egy gyors regge-

li áhítat után tamásiba indul-

tunk strandolni. Mindenkinek 
nagyon tetszett a csúszda, a 
szauna, a jakuzzi, vagy éppen 
a hatalmas külső-belső tér, 
amit mindenki jól kihasznált. 
A fák alatt a hűvösben kár-
tyázhattunk, társasozhattunk 
kedvünkre. Az üdítő strando-
lás után hazaindultunk, majd 
áhítatra igyekezett a csapat. 
ezt a karaoke-est követte, ahol 
csoportosan vagy egyénileg 
előadott zenéket hallhattunk. 
A fárasztó nap után mindenki 
gyorsan elaludt.
Csütörtök reggeli tornát min-

denki lustán kezdte, de a vé-
gére mindenki a maga módján 
belejött. Az áhítat, foglalkozás, 
ebéd utáni csendes pihenőben 
ki-ki kosarazott, focizott, kéz-
műveskedett  a báránykájának, 
vagy éppen a konditeremben 
foglalta el magát. A csendes 
pihenőt követte a csapatjáték, 
ahol mindenki bizonyítani 
tudott; valaki a saccolásban, 
valaki a futásban, valaki az 
ügyességi játékokban volt jó. 
este a tálentumainkat mutat-
tuk meg, ahol bibliai tárgyakat, 
igéket kellett lerajzolni, körbe-
írni vagy éppen elmutogatni.
Az előző napi játékokat min-

denki kiheverte, és megújult 
erővel indult neki a pénteknek. 
az utolsó napon Simontornya 

környékét jártuk be, láttuk a 
gyönyörű mezőket, megművelt 
területeket, és az erdőket, ahol 
vígan énekelt a csapat több 
tagja. visszaérve megteltek 
a zuhanyzók, mindenkinek 
jól esett a hőségben egy kis 
zuhany és a finom puding. Az 
utolsó estén Úrvacsorát vett 
mindenki, majd az esti ki mit 
tudra készültet a csoportok 
akár egyénileg, akár párban. 
ahogy meggyújtottuk a tábor-
tüzet mindenki megsütötte 
vacsoráját, majd leleplezte 
mindenki az angyalát, aki a 
hét folyamán kis apróságokkal 
lepte meg bárányát. a ki mit 
tudon mindenki jól szerepelt, 
az este többi részét beszélge-
téssel, hintázással, énekléssel 
töltötte el mindenki, majd 
szomorúan került sor a takaro-
dóra, hiszen mindenki maradt 
volna még pár napot.
eljött a szombat, a haza ndu-

lás napja. Az áhítatot követően 
mindenki segített: söprögetett, 
pakolt, felmosott, vagy a cso-
magokat cipelte. elbúcsúztunk 
Károly bácsitól a lelkésztől és 
fiától, Mózestől. Ezután min-
denki az autóbuszok felé igye-
kezett, amely lassan elhagyta 
Simontornya házait.

Szombati Boglárka, 
dudás Anna
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Néptáncos tábor Izsákon

Gyermekzsivaj hangjai és nép-
zene töltötte be közel egy héten 
át a Kolon-tó partján fekvő Csi-
kász-tanyát. A Sárfehér Néptánc 
együttes tagjai táboroztak ott. 
A szakmai segítségről Lukácsné 
Haránt Eszter, míg a felhőtlen, 
gondtalan tábori élet feltéte-
leinek biztosításáról (igen sok 
munkával) ráczné virág ágnes, 
Frankóné horváth Petra és Mol-
nárné tóth ibolya gondoskodtak. 
az alábbiakban ibolya beszá-
molóját olvashatják a tartalmas 
napokról.
Tizenhárom évvel ezelőtt alakult 

meg a Sárfehér Néptánc Együt-
tes. Minden nyáron igyekeztünk 
felejthetetlen tábort szervezni a 
néptáncos gyerekeknek.
legemlékezetesebb a tiszak-

écskén megrendezésre kerülő 
népzenei és néptáncos tábor 
volt, ahová a világ összes tájáról 
összesereglettek a népi hangsze-
ren tanuló gyerekek és felnőttek, 
valamint a néptánc lelkes hívei. 
Éveken át sok izsáki gyerekkel 
töltöttük el itt a nyári szünet egy 
részét. Sok élményben volt ré-
szünk a hetényi Aranyló Pihenő-
parkban is, valamint Kalocsán, az 
Érseki kastély szomszédságában 
a nagytemplom tövében meg-
rendezett néptáncos táborban.
idén rendhagyómódon izsákon, 

a Csikász-tanyán, dudás lászló 
tanyáján került sor a tábor meg-
rendezésére. Úgy gondolom, 
s a gyerekek beszámolójából 

ítélve is mondhatom, ez volt 
legsikeresebb. Köszönet érte a 
felnőttek önzetlen munkájának, 
a gyerekek óriási lelkesedésé-
nek. Délelőttönként ingyenesen 
vártuk a legkisebb korosztályt. a 
nagyobbak is találtak maguknak 
egésznapra szóló, a táncon kívül 
is sok érdekes tevékenységet. a 
gólyalábazást, számháborút, os-
torpattogtatást mindennap kipró-
bálhatták. Beavattuk őket a kalo-
csai hímzés rejtelmeibe, minden 
lány készíthetett egy-egy hímzett 
keszkenőt. Fűztünk gyöngyöt, a 
legkitartóbbak kalárist (gyöngy-
sort) készíthettek maguknak. 
agyagból gyertyatartó készült. 
a legkisebbek magyaros motí-
vumokat színeztek és rajzoltak, 
papírt hajtogatottak. a batikolás 
egyik legérdekesebb tevékenysé-
ge volt még a fiúknak is. Az így 
kidíszített tarisznyák amellett, 

hogy szépek még hasznosak is. 
Gyapjúból Éva néni vezetésével, 
nemezlabdát készíthettek a gye-
rekek. Mindezek mellett sok-sok 
táncot megtanultak. a táncok 
megtanítását drozdovszky dóri 
és Bőtös Barnabás végezte, olyan 
lelkesedéssel, hogy 23 gyerek 
jelezte, hogy szeretne néptáncos 
lenni a következő évben. Remé-
nyeink szerint már egyesületi ke-
retben sikerül a néptánc tanítását 
megszervezni. Külön örömünkre 
szolgált, hogy a város vezetése, 
nemcsak anyagilag támogatta a 
tábor szervezését, hanem sze-
mélyesen is tiszteletét tette. a 
Polgármester úr, Mondok József 
ajándéka, úgy gondolom azon 
kívül, hogy nagy tetszést aratott, 
ezekre a napokra fogja emlékez-
tetni minden gyereket. A fiúk 
egy-egy karikás ostort, a lányok 
népi motívumokkal díszített 
tolltartót, vázát kaptak. a hetet 
egy fergeteges táncházzal zártuk, 
ahová a város apraját, nagyját 
meghívtuk. Itt előadtuk a tábor 
ideje alatt tanult táncokat. a 
vendégek itt gyönyörködhettek 
az elkészített munkáinkban 
is, tombolasorsoláson izgul-
hattak és rophatták reggelig a 
táncot. a zenét tormási elek 
és zenekara szolgáltatta. Fer-
geteges hangulatban, sok-sok 
élménnyel gazdagodva ért véget 
táborunk. Köszönet a sok-sok 
segítségért!                                    

90 esztendő

népes családja, köztük három gyermeke, hat unokája, kilenc déd-
unokája köszöntötte 90. születésnapja alkalmából hajnal istvánné 
dömötör juliannát, aki augusztus 12-én ünnepelhette a kerek év-
fordulót. A városi önkormányzat nevében Bagócsi Károly címzetes 
főjegyző fejezte ki jókívánságait, s nyújtotta át Orbán Viktor minisz-
terelnök köszöntő oklevelét. A köszöntés alkalmából az ünnepelt 
elmondta, hogy számára mindig is a család- és gyermekszeretet 
volt a legfontosabb. Az értük való munkálkodás töltötte ki életét 
és adott boldogságot számára. 

„Szűk családi körben” az ünnepelt

Az önkormányzat nevében Bagócsi Károly címzetes főjegyző 
köszöntötte a 90 éves Hajnal Istvánnét

Izsáki Vasemberek helytállásaIzsáki cserkészek 
a zánkai toborzón

Cserkésztoborzó-tábor volt Zánkán az elmúlt hónapban, melyen 
a z izsáki részvételt az erzsébet program (Cser-Készen az Életre) 
segítségével az izsáki ÁMK igazgatónőjének támogatásával, valamint 
az izsáki 882.számú Mátyási János Cserkészcsapatunk és a szülők 
anyagi áldozatvállalásával szerveztük meg. a 200 zánkai táborozóból 
29 izsáki volt.

-csrk-

Cséplő Zoli most született 
kisfiai fotójával futott a 

nagyatádi versenyen

Bálint Zoli a nagyváradi 
versenyen bronzérmes lett

Már többször beszámoltunk 
Cséplő Zoltán és Bálint Zoltán 
kimagasló sportsikereiről. A két 
izsáki sportember igazi embert 
próbáló sportágban méreti meg 
magát rendszeresen, az ironman 
elnevezésű háromtusa versenye-

ken vágnak neki a 3,8 kilométeres 
úszásnak, a 180 kilométeres ke-
rékpár-távnak és a 42 kilométeres 
futásnak. Már kimondani is ijesz-
tő, hát még teljesíteni. 
a két Zoli azonban rendre le-

küzdi a kihívást. idén eddig két 
versenyen vettek részt. bálint 
Zoli június 16-án romániában, 
nagyváradon vágott neki a távok-
nak és az abszolút kategóriában a 
dobogó 3. fokára állhatott, pedig 
egy kerékpárdefekt és meglehe-
tősen meredek (1500 méteres 
szintkülönbségű) pálya és szeles 
idő nehezítette a dolgát. Cséplő 
Zoli Balatonfüreden indult, s a 
népes mezőnyben és a szintén 
komoly szintkülönbségű pályán 
a 12. helyen végzett.
A következő, a hagyományos 

nagyatádi ironman verseny volt. 
ott a 600 induló között bálint 
Zoli abszolút kategóriában a 16., 
míg korosztályos kategóriájában 
a 4. helyen végzett. Cséplő Zoli 
korosztályában a 20. lett. Me-
gyénk érte el egyébként a legjobb 

eredményt nagyatádon.
Gratulálunk mindkét sporto-

lónknak. teljesítményük, ered-
ményeik önmagukban is elisme-
résre méltók. 
S ha azt is figyelembe vesszük, 

hogy mindezt saját anyagiakkal, 
minden támogatás nélkül érik el, 
akkor különösen, mitöbb meg-
fontolandó, nem kellene-e őket 
támogatni?
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Táplálék is, gyógyszer is a búzafűlé
Folytatás az előző számból

* A búzafűlé hatása épp ilyen kiválónak mutat-
kozik egyébként a szív-érrendszeri panaszokra, 
magas vérnyomásra, izületi gyulladásos, kopásos 
esetekre, mint a cukorbetegségben. A stressz 
okozta többletfelhasználást pótolja, így a depres-
szió, kiégés ellen is hatásos
* Glutén-érzékenyek is fogyaszthatják. Tulajdon-

képpen nincs olyan probléma a szervezetünkben, 
melyre ne lenne pozitív hatása.  Mindezek mellett 
ellenjavallata nincs, bármikor, bármeddig élhetünk 
vele! Kánikulában feltétlen érdemes napközben is 
fogyasztani belőle (az éhgyomorra fogyasztotton 
kívül), hisz, az izzadással, fokozott megterhelés-
sel járó elektrolit-veszteséget pótolja. Kiemelten 
fontos ez a nehéz fizikai munkát végzőknél, 
kismamáknál, gyermekeknél,időseknél, ill.be-
tegségek esetén, vagy lábadozóknál. 
* Egy év alatti gyermeknek fürdővízbe adagolva 

bőrön keresztül felszívódva csodálatosan kifejti 
áldásos hatását. Mindamellett, hogy tisztít, 
szagtalanít, megszünteti a bőrproblémákat (az 
arcon, testen levő kiütéseket, ekcémás jellegű 
elváltozásokat, a pelenka által okozott kellemet-
lenségeket. természetesen, sampon nélkül!) a 
baba így sokkal vidámabb, kiegyensúlyozottabb 
lesz! Egy éves kortól pedig a kisgyermek is fo-
gyaszthatja, így biztosak lehetünk benne, hogy 
a legjobbat kapja! Természetesen felnőtteknél 
ugyanilyen jó hatású a külső kezelés, vagyis a 
préslé tömény alkalmazása.
* A fagyasztott lékockát két rétegbe hajtott 

gézlap közé fogva bekenjük az érintett felületet: 
a csípés, szúrás, vagy ekcéma okozta kínzó visz-
ketést, vagy fájást szinte azonnal megszünteti! 
A (nap okozta)égésre, forrázásra is kiválóan 
alkalmazható. Miután hideg folyóvízzel alaposan 
meghűtöttük az adott testrészt, a fagyott  lékoc-
kával a fentiek szerint naponta többször kezelve 
a felületet gyors és fájdalommentes gyógyulás 
várható. A száj, torok, mandula fogíny beteg-
ségeire, ill. fogfájás esetén a tömény lé néhány 
percen keresztül benntartva, öblögetve a leghatá-
sosabb. Ann Wigmore intézetében széleskörűen 
alkalmazták nehezen gyógyuló bőrelváltozások, 
fekélyes daganatok kezelésére is.
* A búzafűlé hatása multifunkcionális. ezen ha-

tásokat is  továbbfokozom, illetve (egyedülálló-
an) egyedi problémák kezelésére- gyógynövények 
tömény préslevét is társítom hozzá. (ezeket is 
fagyasztva lehet megvásárolni.)
* Tisztításban méregtelenítésben menta-kivo-

nattal társítom a búzafűlevet. Emésztőszervi 
túlterhelés esetén, máj-epe görcsök esetén, 
ezekkel összefüggő fejfájás, vagy túlevés, túlivás 
után azonnali segítséget nyújt. 
* Asztma-allergiában pl. különleges a búzafűlé-

csalán-oregano együttese. a csalán antihisztamint 
tartalma, az oregano görcsös köhögés elleni ha-
tása érvényesül ebben az összeállításban.
* Nyugtató hatás elérésére citromfűkivonatot 

készítek. Napközben is bármikor feloldhatunk 
belőle, hiszen nem szedál, ”nem nyom el”, s igen 
gyorsan hat (Ezentúl a citromfű kiváló vírus és 
baktériumellenes hatással is bír, fertőzések ki-
védésében is hatásos.)
* Bélgyulladás, daganat, cukorbetegség segí-

tője: a búzafűlé, menta, csicsóka kombinációja.
* A csicsóka tömény préslében az inulin a cu-

korbetegeknek kiváló energiát ad, tisztít, táplál. 
a szárított csicsóka bárkinek, de  pl. bélbetegsé-
gekben, daganatokban nélkülözhetetlen: kiváló 
élelmi rostja  tisztítja a beleket, összeszedi a mér-
gező anyagokat, táplálja a hasznos bélbaktériu-
mainkat, s mellesleg még rágcsálni is finom. Úgy 
hívom, hogy a „csipsz pozitív alternatívája”!
* Gyógyteákhoz való szárítmányaimmal még 

kiegészül a fentiek választéka.
A megelőzésben, fenntartó kezelésben, a gyó-

gyításban egyaránt megállják a helyüket ezek a 
növényi koncentrátumok! Kifejezetten áthidalható 
vele az az állapot, ami az elenyésző nyers étel 
fogyasztásunkból fakad….
Bátran próbálkozzunk, merjünk élni ezekkel a 

lehetőségekkel! Hippokratész elve általuk töké-

letesen érvényesül:” Legyen étked a gyógyítód, 
gyógyszered az ételed”.Az ókor híres gyógyítója 
tudta, hogy az egészség kulcsa az életmódunkban 
rejlik.
ha tudunk róla, miben változtathatunk, az már 

negyed siker. ha nyitottak is vagyunk, (meg 
türelmesek is magunkhoz, meg a környeze-
tünkhöz is) akkor az egészséges erőnlét elérése 
érdekében akár évtizedes, rossz beidegződések 
is legyőzhetők.
Új alapanyagokból, új ízek megtapasztalása 

nem mindenkinek megy egyik napról a másikra. 
Erőltetéssel végképp nem.
A betegség megszűnése, vagy a jó közérzet, jó 

erőnlét, vidámság, tiszta gondolatok visszanyerése 
azonban jókora kitüntetés önmagunk felé, hogy 
lám megérte leszoknunk valami káros dologról, 
vagy valami új, hasznos dolgot beiktatni az éle-
tünkbe önmagunkért! Figyeljük meg, hogy életmi-
nőségünk javulása családtagjainkra, sőt tágabb 
környezetünkre is milyen pozitív hatással lesz!!! 
Betegségeink csekélyebb részét örökletes, velünk 

született, baleseti, vagy egyéb környezeti probléma 
okozza. Hihetetlen, de igaz, betegségeink több, 
mint 90%-a anyagcsere eredetű!  Ezek oka pedig 
túlnyomórészt az étkezésünk minősége, mennyi-
sége, ill. ezek helytelen összeállítása: vagyis leg-
főképpen az egy időben elfogyasztott ételféleségek 
helytelen párosítása!
ha nem érezzük jól magunkat, általában az szo-

kott történni, hogy elmegyünk felíratni valamit a 
körzeti orvossal, vagy beszedünk némi vitamin-
ásványianyag készítményt, esetleg pihenünk egy 
keveset, aztán újra minden megy a régiek szerint. 
ennél azonban szinte mindig többre van szükség. 
A mai klasszikus „gyógyítás” általában nem az, 
aminek lennie kellene, hisz nem a betegség oká-
nak kiderítésére törekszik, nem is a megelőzésre, 
inkább a bajok okozatait igyekszik enyhíteni. Ma 
még ez az egész rendszer így működik. Az alap 
problémáink azonban így továbbra is fennma-
radnak, s nem gyógyulunk meg.
A megoldás jelen helyzetben egyedül csak az, 

ha mi magunk megtanuljuk mit kell megadni 
a szervezetünknek ahhoz, hogy jól szolgáljon 
minket.
ez pedig egyáltalán nem lehetetlen. az eddig 

leírtak is éppen erről szólnak…
az oltalom alapítvány izsákon tartott tavaly 

novembertől idén májusig tartó nagy sikerű 
előadássorozata is sikeresen rávilágított erre. Az 
egészség nyolc alapelvének, valamint az alapvető, 
táplálkozásból eredő problémák megismertetésé-
vel, a stresszkezelési módszerek bemutatásával, 
a főzőkörökkel, az egészségügyi felméréssel, az 
olcsón vásárolható, igen színvonalas szakiroda-
lommal, hanganyagokkal, hatásos, széleskörű 
ismereteket kaphatott minden odafigyelő. 
azt már sokan tudjuk, hogy a mi magyar, na-

gyon is hagyományos étkezési szokásaink enyhén 
szólva sem egészségesek. de akkor hogyan, mit, 
mivel nehéz összeszedni az ehhez szükséges 
információkat. Ám még a változtatási igénnyel 
rendelkezőket is meglephette az az elénk tárt 
komplex  tudáscsomag, amit (ráadásul ingyen) 
kaptunk!
* a laikus is megtudhatta, mi is az, amit mi 

magunk is tudunk az egészségünkért tenni. 
ráadásul még többe sem kerül!
* A megelőzés, a prevenció ma még egyáltalán 

nem elterjedt (nem is ismert!) dolog nálunk, 
pedig ez lenne az igazi ,a természetes!
* A betegséget nem kivárni,hanem megelőzni 

kell!
Mindehhez nagyszerű útmutatást, segítséget 

kaptunk tőlük ezen a „népegyetemen”. Ezúton 
is köszönet dr. reisinger jánosnak, az alapítvány 
alapítójának, s minden egyes kiváló  előadónak 
ezért a lelkes, odaadó munkáért! S nemkülönben 
Tetézi Lajosnak, aki az előadások anyagát felvet-
te, s fiával, Attilával együtt szerkesztve azóta is 
folyamatosan vetítik az ITV-csatornán….

Máthéné Paksi Katalin

három véletlen
A kapcsolat című írásomban 

nem írtam a véletlen találkozá-
sokról, mert írásom akkor hos-
szúra sikeredett volna. (talán 
enélkül is?) Pedig a kapcsolatok, 
pártalálkozások kialakulásában 
a véletlennek nagyon sok estben 
döntő szerepe van, hiszen e 
véletlen határozza meg a párok 
további sorsát, akár egy egész 
életre is. Mert ugye ha véletle-
nül ott, - akkor – és azért nem 
találkoznak, életük a jövőben 
teljesen másképp alakult volna.
íme három véletlen.
Az esernyő: A fiatalok a megye-

székhely-közeli faluból jártak be 
dolgozni autóbusszal a megye-
székhelyre. naponta találkoztak 
a buszmegállóban, de különö-
sebb érdeklődést nem mutattak 
egymás iránt. egyik nap azonban 
változás történt. ahogy a busz-
megállóban várakoztak, éppen 
akkor talán késett is a busz, 
kiadós zápor kerekedett. a lány 
nem volt eső ellen öltözve. Fél-
retéve szemérmességét, elővéve 
bátorságát odahajolt a mellette 
álló fiúhoz, akinek történetesen 
volt esernyője és megkérte, nem 
állhatna, húzódhatna-e az eser-
nyője alá. A fiú természetesen 
udvarias volt és felkínálta az 
esernyő védelmét. De mikor a 
lány az ernyő alá húzódott, egy-
más szemébe néztek és ebben a 
pillanatban átpattant köztük az 
a bizonyos szikra, amit általában 
szerelemnek szoktak nevezni. 
A szerelemből házasság lett. 
több évtizede élnek boldog há-
zasságban. De az esernyő most 
is ott lóg az előszoba-fogason, 
jócskán megkopva, megfakulva 
– emlékeztetőül.
A motorkerékpár: A lány mo-

torkerékpárt kapott a szüleitől. 
Gyakorolt. Műszakilag teljesen 

tájékozatlan, mondhatni anal-
fabéta volt. A gyakorlás közben 
egyre távolabb merészkedett. 
egyszer azonban már külterü-
leten, bedöglött, leállt a motor. 
a lány kétségbe volt esve, de 
akkor arra jött egy mentőangyal, 
szerelő személyében. Kérdezte 
mi a baj, de érdemleges választ 
nem kapott. A szerelő viszont 
ránézésre sejtette, csak oda 
kellett volna nyúlni és már be 
is pöccent volna a motor. ám a 
szerelőnek nagyon megtetszett a 
lány, felkavarta érzelmeit, s így 
válaszolt: elég nagy baj lehet, 
szerszám kell hozzá, be kell tolni 
a műhelybe. És ahogy a motort 
tolták a műhely felé a kezdetei 
közös szimpátia szerelem felé 
fordult, s folytatódott oly an-
nyira, hogy végül ez a véletlen is 
boldog házasságban végződött.
Az új lakó: A fiú szomszédsá-

gába új lakó költözött. házukat 
a szomszéd háztól egy keskeny 
kis utca választotta el, de a 
szomszéd udvar az ő házuk te-
raszáról jól belátható volt. A fiú 
gyakran látott ezen az udvaron 
egy szép lányt tevékenykedni. 
egyszer aztán vette a bátorságot 
és átintegetett a lánynak. És 
csodák csodájára a lány vissza-
integetett. integettek, integettek 
egymásnak, míg az integetésből 
szerelem, s a szerelemből itt is 
házasság lett.
Ja, majdnem elfelejtettem, hogy 

az integető fickó annak idején 
én voltam. Hát ennyi idő után 
már könnyen felejt az ember. 
Az eset ugyanis 70 évvel ezelőtt 
történt.
hát ilyenek a véletlenek. a 

pillanat tört része alatt megha-
tározhatják az ember további 
sorsát, legtöbbször akár egész 
életre is.         Leitem henrik

egy vers-remekmű

Az én hazám
az én hazám magyar haza,
ködből épült fel a fala.
Sírnak is sokan mögötte,
könnyük pereg a rögökre.

Magyar haza, jó kis darab,
aki éhes, beleharap.
ezer éve nyúzzák, tépik,
itt is vérzik, ott is vérzik.

Magyarország, szelek fészke,
kifosztva a reménysége.
Kapkodva ég pisla lángja,
sikoltozó balladája.

Szeretettel, Budai Kulcsár János 

Végig csodaszép metafora Szekér Istvánné, „Az életem” című 
verse, rövid lélegzetű remekmű (áprilisi számunkban közöltük. A 
szerk.). ilyen véleményekkel én nem szoktam dobálózni, ám ez a 
költemény megérdemli.
Az életet egy platánfához asszociálja, amelynek ő csupán egyet-

len hulló levele, amelyet porrá lehet égetni, de a lelket, a „tudat 
fölötti életet” nem! A test mulandó, de a lélek halhatatlan, örök és 
elpusztíthatatlan. egyetlen kis ritmikai hibától eltekintve hibátlan 
vers. a harmadik versszak második sora egy szótaggal hosszabb! 
Az „akkor” időhatározó szó okozza a ritmikai döccenőt. Ezt ki lehet 
és ki kell javítani.
A költő Szekér Istvánnénak gratulálok verséhez! Tisztelettel kül-

döm számára az alábbi versemet:
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dőszobás, új központi fűtéses, telje-
sen alápincézett, szuterénes, dupla 
garázsos családi ház gondozott kerttel 
eladó.
Ugyanitt megkímélt étkező bútor is 
eladó. Érd.: 70-295-3477

RADAL  radiátor 600/15 és 600/17 
méretben, valamint indeSit kon-
denzációs szárítógép eladó. Érd.:06-
70-4567-531   

Jó állapotú 2 szobás, fürdőszobás 
albérletet keresek. Érdeklődni: 70-
295-3477

Sárfehér Majorban a bekerített terület 
egy részét bérbe adnám. Érd.: 06-70-
3321665

Az alsóvárosi katolikus temetőbe 2 
db. nagyméretű kripta eladó a főút 
mentén.
Érdeklődni: 374-500 (este 6 után) 

Eladó az izsák és ágasegyháza kö-
zött lévő volt „SZAJORI KISBOLT” 
épülete. Érdeklődni a HOLSZA TRA-
FiKban lehet.

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)

Augusztus 22. kedd
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:35: Pinceszínház – A Sirály

Augusztus 23. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Augusztus 20-ai 
           városi ünnepség

Augusztus 29. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Természetvédelem hatá-
rok nélkül 1.
20:30: Augusztus 20-ai 
           városi ünnepség (ism.)

Augusztus 30. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Természetvédelem 
           határok nélkül 2.
20:30: ITV Híradó

Szeptember 5. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Természetvédelem 
           határok nélkül 3.
20:30: ITV Híradó (ism.)

Szeptember 6. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Természetvédelem 
            határok nélkül 4.
20:30: Kolon Kávéház

Szeptember 12. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:35: Természetvédelem 
           határok nélkül 5.
20:45: Az Oltalom Alapítvány 
          egészségügyi sorozata

Szeptember 13. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Természetvédelem 
            határok nélkül 6.
20:30: Kolon Kávéház

Válaszom magyar Gyuláné költő asszonynak
Nem hallgatok...

Szívemhez érkezett egy szívből jövő „üzenet”,
Az enyémnek azt súgta „ne dobbanj oly heveset!”
Életemben jócskán kaptam hideget-meleget...
Soha nem feledem az izsáki embereket...
tanítottak emberségre harminchat év alatt,
nekem biz’ még az is jót tett, aki rosszat akart...
óvodásaim emlékét mind szívembe zártam,
Mélységes hálámat leróni már nagyon vártam...
Mindent, mit valaha tettünk az életünk során
„Visszaköszön”, - vagy túl későn, vagy épp nagyon korán...
Figyeljünk hát! Mi – miért van? Mért szenvedünk annyit?
Lelkünk, testünk gyógyulása mért nem ad még „randit”?
bocsássunk meg mindenkinek, végül magunknak is!
egyre jobb lesz kapcsolatunk a világunkkal is...
Egyszer aztán megtörténik nálunk ez a „csoda”,
Rájövünk: a Mindenható sosem volt mostoha.
Mindent mi irányítottunk, nem hallgattunk Reá;
letértünk az utunkról, s ez nem tett boldoggá...
jó, ha az egónktól szeretettel elbúcsúzunk,
igazán csakis az isten szavára hallgassunk!
a világon senkinél sem vagyok jobb, vagy rosszabb,
Mindenkinek az élete sok tanítást adhat...
Más vagyok én, más vagy te is, mégis megszólítottál,
Mosolyodat küldted, egód nélkül elfogadtál.
„Lelkem rezdüléseivel” köszönöm Néked:
verseiddel megmutattad mély isteni hited.
Én is mélyről szólítlak meg, emlékezem arra:
„Igaz mércénél” fog az Isten „örökironja”.
Tudod, a harmónia ősi kincs a világban...
ó, - ha tudnád mily régen, és mennyire kívántam!
Ó, - ha Tudnád az angyalok nekem hányszor szóltak:
Ébredjek már! Figyeljek már! Többé ne „aludjak”!
Máshogy élünk és „érünk” életeink folyamán.
Gondoljuk: jó, ha együtt sodor minket el az „ár”...
vagy lelkiismeretünket szóhoz sem juttatjuk,
„Tengerjáró hajónkat” jéghegyekhez koppintjuk...
Csodálkozunk, hogy nem indul a „süllyedő hajónk”,
Egyáltalán nem tudjuk, hogy vajon mi a bajunk?
Segítenek az angyalok: Isten szó-szólói,
Kérni kell csak Őket és megsúgják, mit kell tenni...
Ha figyelünk Rájuk mindig, akkor „sínre” raknak,
Attól sem kell soha félni, hogy Ők cserbenhagynak.
És hogyha már tartósan az isten útját járjuk,
Mindenhatót, embereket, - biztos jól szolgáljuk.
Drága „mélyről szóló” Testvérem, - „homok bársonya”!
Hallod Te is, hogy közeleg az „Égi harsona”?!
Köszönöm lelki két kezed! hálás vagyok érte!
Az „Isteni Igazságot” írd tovább az égre!
Észre kell venni az ébredező világunknak,
Hogy Földünkön „égbekiáltó” helyzetek vannak...
Segítkezzünk értékes lelkek megmentésében!
Természetesen a „szabadakarat” fényében...

Csókakő, 2012. 07. 26.
Szeretettel: Szekér Istvánné


