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Nincs fertőzött
a városban

Lapzártánkkor nem volt koro-
navírussal fertőzött idős gon-
dozottja az Aranyfürt Idősek 
Otthonának. 
Erről az intézményt üzemel-
tető cég vezetője is nyilatko-
zott Kutas Tibor polgármes-
ternek, aki tájékoztatást kért 
az ERECT Szociális Szolgál-
tató Nonprofit Kft.-től. Azt az 
információt kapta, hogy sem a 
gondozottak, sem az ápolók, 
gondozók között nincs fertő-
zött személy, és szigorúan be-
tartják, betartatják a higiéniai 
követelményeket, a fertőtle-
nítésre vonatkozó előírásokat. 
Az Aranyfürt Otthon hatá-
rozatlan ideig nem fogadhat 
látogatókat. Kutas Tibor fel-
ajánlotta az önkormányzat 
partnerségét és segítségét, 

bármilyen területen lenne 
arra szükség az intézményben. 
Megkerestük Németné Bóbis 
Mónikát, az intézmény helyi 
vezetőjét is, aki megerősítette, 
hogy az intézményben élő 52 
idős gondozott biztonságban, 
még egymástól is megfelelően 
elkülönítve tölti mindennap-
jait. Nincs fertőzött személy, a 
dolgozók pedig fokozott oda-
figyeléssel kezelik a helyzetet. 
Az otthonban építkeznek is, 
hiszen a rendkívüli helyzetre 
tekintettel kormányrendelet 
írja elő, hogy izolációs helysé-
get kell kialakítani külső be-
járattal, ennek folynak most a 
munkálatai. A jelenlegi infor-
mációk szerint Izsákon sincs 
fertőzött, illetve karanténban 
lévő lakos.                         –sé–

FÓKUSZBAN

A járvány okozta veszélyhely-
zet egyelőre nem teszi lehe-
tővé a piaccsarnok átadását 
és birtokbavételét, a munká-
latok azonban folytatódnak 
a környezet rendezésében. 
Helyi vállalkozók és az ön-
kormányzat összefogásával a 
lakosság kényelmét biztosító 
beruházás folyik. A Katona 
József utcában megkezdődött 
a parkolók kialakítása, mely 
az óvodába igyekvők parkolá-
sát is megkönnyíti, és egy új 
bejárat is kerül az óvodához, 
valamint járdák is készülnek 
majd. A csatornán való átkelés 
a feledésbe merült, azonban 

most megújuló hídon keresz-
tül történik. A csatornapart 
rendbetétele hosszú évek óta 
váratott magára, most a leg-
szükségesebb munkálatokat 
elvégzik.

Épülnek a parkolók 

Tisztelt Lakosság! 
Kedves Izsákiak! 

Nehéz időszakot élünk meg 
mindannyian. A világjárvány 
okozta válsághelyzet az élet 
minden területén érezteti a 
hatását. Kényszerpihenőre ítélt 
munkahelyek, munka nélkül 
maradt családfők, bizonyta-
lanságba került vállalkozások, 
családok küzdenek mindennap, 
hogy átvészeljék, átvészeljük a 
krízist. Soha nem volt még 
ennyire fontos az együtt gon-
dolkodás, az együttműködés, 
soha nem érezhettük ennyire 
az egymásra utaltság és egy-
másra figyelés igényét és erejét, 
mint napjainkban. 
A város számára is nagy te-
hertétel a jelenlegi állapot ke-
zelése. Igyekszünk mindent 
megtenni annak érdekében, 
hogy az itt élők biztonságban 
tudják magukat és családjaikat. 
Megtettük és tesszük folyama-
tosan a szükséges intézkedése-
ket, beszereztük és feltöltöttük  
fertőtlenítőszerekkel intézmé-
nyeinket, folyamatosan fertőt-
lenítjük a város forgalmasabb 
köztereit, várakozópontokat 
alakítottunk ki egyes intézmé-
nyek előtt, minden háztartásba 
igyekeztünk eljuttatni a masz-
kokat, továbbá a családsegítő 
szolgálat és a gondozási köz-
pont, valamint az önkénteseink 
által mindenhova eljut a szük-
séges segítség is.
Hat munkacsoportot hoztunk 
létre, akik a különböző szak-
területeken nyújtanak segítsé-
get a krízishelyzetben. A város 
költségvetéséből ötmillió fo-
rintot különítettünk el a vész-
helyzet kezelésére, ugyanakkor 
a súlyadó központi elvonása 
mintegy 25 millió forint mí-
nuszt jelent a város kasszájá-
nak, ami érzékenyen érinti a 
gazdálkodásunkat.   
Ezúton is hálásan köszönöm 
azoknak a segítségét, akik fá-
radhatatlanul, időt és energiát 
nem sajnálva végzik áldásos 
munkájukat a járvány meg-
fékezése, a rászorulók segíté-
se terén, akik a megváltozott 

munkakörülmények ellenére 
is nagy odaadással dolgoznak 
gyermekeink fejlődéséért. Elis-
merés az egészségügyben, szo-
ciális ágazatban dolgozóknak, 
a pedagógusoknak, és min-
denkinek, aki helytáll a maga 
területén.  Köszönöm a kép-
viselő-testület tagjainak támo-
gató munkáját, az adományozó 
cégek, magánszemélyek ön-
zetlenségét és nagylelkűségét. 
A mostani hetekben, napokban 
sokkal több türelemre, megér-
tésre van szükség. A figyelem és 
a fegyelem kapják a főszerepet, 
hiszen rajtunk múlik, hogy a 
járvány ne öltsön tragikus mé-
reteket hazánkban, és mielőbb 
visszatérjen az élet a régi – és 
egy mégis teljesen új –kerékvá-
gásba. Tisztelettel kérem, hogy 
továbbra is legyenek elővigyá-
zatosak, tartsák be a szabályo-
kat, viseljék a védőeszközöket, 
legyenek különös figyelemmel 
környezetük fertőtlenítésére, 
vigyázzanak idős hozzátarto-
zóikra, vigyázzanak egymásra 
és jelezzék, ha segítségre van 
szükségük. Az önkormányzat 
senkit nem hagy magára. 
Még mindig az a legbiztosabb 
megelőzési forma, ha lehetőség 
szerint, aki teheti, az otthoná-
ban marad. Sajnos közössé-
gi alkalmakon, fesztiválokon, 
programokon sem találkoz-
hatunk egyelőre, de rajtunk 
múlik, hogy mikor örülhetünk 
ismét az örömteli alkalmaknak. 
Ennek reményében kívánok 
minden családban szeretettel-
jes együtt töltött időt, jó egész-
séget Izsák minden polgárának! 

Kutas Tibor 
polgármester 

Virágoskert
az én szívem 

AKTUÁLIS

Milyen csodálatos a természet! 
Ügyet sem vet a koronavírusra. 
Virágba borulnak a fák, és ilyen-
kor a szívünk is virágba borul. 
Nyílik a tulipán, a gyöngyvirág, 
lassan az orgona is, és zöldell 
az erdő, a mező, csupa illatár a 
világ. Ebben a kényszerű las-
sulásban az ég is kékebb és a jó 
anyaföld egy kicsit megpihent. 
Tudósok százai vizsgálják és 
igazolják, hogy megújult a ter-
mészet pusztán attól, hogy mi, 
emberek visszafogtuk magunkat 
és kényszerből ugyan, de meg-
álltunk a rohanásban, a Föld 
kizsákmányolásában. Ebben az 
időben talán erőt gyűjthet, hogy 
bírja még a terheket, amelyeket a 
gyermekei pakolnak rá szüntelen. 
Áldott anyaság ez. És csak az 
anyák képesek arra, hogy mindig 
megújulva, megerősödve tovább-
menjenek és vállukon vigyék az 
egész világot. A mostani járvány 
felértékeli az életet, felértékeli az 
anyák szerepét, hiszen velük for-
dul a világ és általuk. A földön 
hétmilliárd ember él. Egymástól 

több ezer kilométerre, más nyelvet 
beszélve, más bőrszínnel, hétmil-
liárd különböző ember. Szegény 
és gazdag, beteg és egészséges, si-
keres és bűnöző, egyszerű és híres, 
sovány és kövér, kicsi és nagy – és 
még hosszan sorolhatnánk a kü-
lönbözőségeket. Egyetlen azonos-
ságunk, hogy mindannyiunknak 
van édesanyja. Van, akinek már 
csak az égi hazában, de akinek 
még a földön, az ölelje át és tartsa 
szorosan szeretetével, gondosko-
dásával, és ha majd lehet, két kar-
jával is. Mert ha valamikor, most 
nagyon megtapasztalhatjuk, mit 
jelent a kényszerű távollét, hogy 
mekkora súlya lett a „vigyázz 
magadra” és a „maradj otthon” 
üzeneteknek, és mekkora ajándék, 
ha van még kit felhívnunk, van 
kiért aggódnunk, és várnunk a 
felszabadulást, hogy végre meg-
csókolhassuk az ősz halántékot és 
hagyjuk, hogy törékeny, remegő 
karjával átöleljen. Anyának len-
ni a legszebb és legszentebb, sírig 
tartó hivatás. 

Supka Éva 

Fogd és vidd!

Maradjunk otthon!
Több ezer maszkot varrnak 

Több ezer szájmaszkot ké-
szít az Abrigo-Tex Kft. el-
sődlegesen Izsák lakosságá-
nak védelmét és biztonságát 
szolgálva. A cég önköltségi 
áron biztosította a városnak 
a védőeszközöket, melyeket 
az önkormányzat finanszíro-
zott. Ugyanakkor több helyi 
lakos segítette kapcsolatai 
által az alapanyag beszerzé-
sét. A városháza előtt kijelölt 
pontokon ingatlanonként két 
maszkot vehetett át a lakosság 
a megadott időpontban a pol-
gárőrök közreműködésével, 

akik biztosították a szabály-
szerű várakozást, bár a sorban 
állók igen fegyelmezett maga-

tartást tanúsítottak. Az önkor-
mányzat ezúton is kéri, hogy 
aki még nem vette át a masz-
kot, az lakcímkártyával a pol-
gármesteri hivatalban mielőbb 
tegye meg. A külterületekre 
történő szállítást Varga István 
képviselő vállalta fel, és mint 
mesélte, igen hálásak voltak az 
emberek. Fontos, hogy min-
denki viselje a szájmaszkot, 
aki az utcára kénytelen men-
ni, majd megfelelő módon 
mossa és fertőtlenítse azt. Az 
alapszabály azonban tovább-
ra is az, hogy aki teheti, de az 
idősebb korosztály különösen, 
maradjon az otthonában!    -é-

A könyvtárunk előtt található 
dobozokból bárki vihet el új-
ságot és vissza sem kell hozni 
azokat. Egyelőre a könyvtár ré-
gebbi újságait helyezzük ki, de 
több felajánlás érkezett, hogy 
töltenék is a dobozokat, nem-
csak vinnének, de hoznának is 
újságokat, könyveket. Egyik 
kedves olvasónk, Kullai Sarolta 
adományozásának köszönhe-
tően nagyobb mennyiségű dvd 
és cd is érkezett. 
Könyvtárunk tavaly csatlako-
zott a „Nincs időm olvasni” 
(NIOK) olvasó-kihíváshoz, 
amelyben a résztvevők feladata, 
hogy havonta egyetlen köny-
vet elolvassanak.  A facebook 
csoport „Nincs időm olvasni” 
kihívás! // 12 hónap 12 könyv” 
névvel található már közel 
23 000 taggal. A jelenlegi hely-
zetben személyesen nem láto-

gatható a könyvtár, olvasóink-
kal online, illetve összekészített 
könyvcsomagok kiadásával tar-
tottuk a kapcsolatot, jelenleg a 
kormányrendelet a könyvek ki-
szállítását javasolja, most ennek 
a megoldásán dolgozunk. 
A csoporton belül indult az  
#otthonolvasok mozgalom. 
Most azzal tehetünk a legtöb-
bet, ha a kötelező munkánkon 
kívül amikor csak tehetjük, 
otthon maradunk, és vigyá-
zunk magunkra, egymásra! A 
BOOK24 a mozgalom mögé 
állt, és támogatja a kezdemé-
nyezést.                 V. Pál Klára

Bakonyi Dezsőné Eszter néni három gyermeknek adott életet né-
hány évtizede. Két fiú között érkezett Brigitta, aki szintén há-
romgyermekes anyuka, és náluk is középső gyermekük lett kislány, 
Evelin. Ma már ő is boldog édesanya. Marcell 9 hónapos, tündéri 
kisfiú és leendő nagytesó, hiszen Evelin szíve alatt hordja és októ-
berre várja második gyermeküket. Anyák, akiket 21 év választ el 
egymástól, anyák, akik összetartoznak, és akik a legszebb ajándék-
kal gazdagabbak. A hetvenéves Eszter néni már hat unokával és 
két dédunokával büszkélkedhet. A képen tehát Bakonyi Dezsőné, 
Vida Lajosné, Tóth-Vida Evelin és Tóth Marcell.
Általuk és velük köszöntünk minden édesanyát tisztelettel és sze-
retettel! 

A címlap margójára 
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Év végére elkészülhet a teljes rendszer 
Lakossági szemléletváltásra is szükség van 

KÖRNYEZETIAKTUÁLIS

Kedvenceinket ne hibáztassuk
Háziállataink aktuális kérdései – COVID-19

Aligha hittük volna, hogy a mindennapjainkat egy látha-
tatlan valami ilyen durván-gyorsan átrajzolja! A világjár-
vány – a „koronavírus” – bár emberi fertőző betegség – ha-
mar fölvetett a háziállatokat is érintő kérdést: lehet-e közük 
ehhez a bajhoz? Rögtön az elején leszögezhetjük: NEM, 
nincs közük! A háziállatok: kutyák, macskák és a többiek 
NEM terjesztik az emberre veszélyes koronavírust!

Egy kicsit azért bővebben. 
Valamennyi háziállatunknak 
ugyan van valamilyen koro-
navírus okozta fertőző beteg-
sége (pl. a malacok vízszerű 
hasmenésével járó TGE, a 
csirke fertőző bronchitise, a 
kutya coronavírus-betegsége, 
a macska fertőző coronavíru-
sos hashártyagyulladása stb.), 
de ezek önálló, régóta ismert 
betegségek, s egy sincs köz-
tük, amely veszélyt jelentene 
az emberek számára. Egészen 
friss vizsgálat (2020. márci-
us 13.): az amerikai IDEXX 
Lab. több ezer kutya- és macs-
kamintát  vizsgált az embe-
rekben légzőszervi tüneteket 
okozó koronavírusos beteg-
ségért felelős koronavírustör-
zsre (COVID-19), és pozitív 
eredményt nem talált! A há-
ziállatok fertőző betegségei 
között egyébként van egy pár, 
melyek ún. zoonózisok, vagyis 
az embert is tovább fertőzik: 

pl. közismert ilyen betegség a 
veszettség,  az ornitózis (pa-
pagájkór), a leptospirózisok, a 
lovak takonykórja (malleus), 
a gümőkór (tbc), brucellózis  
stb. A folyamat persze ellen-
tétes irányú is lehet, tehát az 
ember is fertőzheti az állato-
kat. A zoonózisok ismerete  
kiemelkedően fontos az állat-
orvosokon kívül az állattartók 
számára is.
Na, de vissza a „koronához”:  a 
vírus-genetikai összehasonlító 
vizsgálatokkal megállapítot-
ták, hogy az ázsiai denevérek-
ben előforduló koronavíru-
sok közeli rokonai az azonos 
vírusnemzetségbe tartozó, 
embereket is megbetegítő ko-
ronavírusoknak. A 2002-ben 
a kínai Kantonból kiindult 
SARS-járványt (öt kontinens, 
33 ország, 8500 megbetegedés, 
900 halott) elemezve megálla-
pították, hogy a himalájai pál-
masodróban (cibetmacskaféle) 

és denevérekben az emberi 
SARS-vírus rokonváltozatai 
vannak… A vuhani piacról 
látott internetes videó alapján 
fogalmat alkothatunk a sajá-
tos kínai/ázsiai táplálkozási 
szokásokról, módokról és kö-
rülményekről… A SARS- és 
a COVID-vírusok is rokonok. 
Ázsiánál maradva érdekesség, 
hogy a maláji pálmasodró ürü-
léke gyakran tele van kávésze-
mekkel, s mivel szereti a kávé 
termését, annak elfogyasztása 
után a kávémagvak emésztet-
lenül távoznak belőle. A kávéí-
nyencek szerint ez a legfino-
mabb kávé a világon… 
Az Arábiai-félszigeten 2012-
ben a MERS-vírus lépett föl 
(2017-ig 27 ország, 1952 be-
teg, 693 halott), ennek kiindu-

lópontja a teve. Bizonyosnak 
látszik, hogy a denevérek és 
a tevék tekinthetők e víru-
sok fenntartóinak. A kínai 
Vuhanból 2020-ban indult 
fertőzés pedig igazi világjár-
vánnyá terebélyesedett, és to-
vább halad immár Európából 
keleti irányba, s a végét még 
nem tudjuk…, de a kutyákat, 
macskákat ne bántsuk, ne hi-
báztassuk, e járványért nem ők 
a felelősek! A COVID-19 ví-
rusa emberről emberre terjed, 
elsősorban cseppfertőzéssel, 
egyebekben pedig hallgassunk 
az Operatív Törzsre!

Dr. Faragó Balázs 
állatorvos

Mobil: +36 30 9689778 
E-mail: bacsvet@t-online.hu 

Fertőtlenítik a várost 
Március 26-án megkezdték 
Izsák és Kisizsák legforgalma-
sabb köztereinek fertőtleníté-
sét. Kutas Tibor polgármester 
a járvány okozta vészhely-
zetre reagálva rendelte el a 
biztonsági intézkedést, mely 
fokozza a lakosság védelmét, 
csökkenti a járvány terjedését. 
A klóros permetezésre a lá-
togatottabb helyeken– mint 
posta, gyógyszertár, boltok, 
pénzintézetek, orvosi ren-
delő – is sor kerül. Külön 
tiszteletreméltó a munkát 
végző csapat áldozatvállalá-
sa. A képviselők közül Rácz 
Sándor és Rézműves Mihály 

mellett a D.O.R.T Speciá-
lis Mentőcsapat aktivistája, 
Fertig József (Kajla) koor-
dinálják a munkát, akik mel-
lé önkéntesen csatlakozott 
Kakuk Erika és Csákó István, 
Németh Ákos, Lévai Ferenc, 
Szabó Gábor, Izsák Richárd, 
Völgyi Ferenc, Komáromi 
Zoltán, de folyamatosan vár-
ják a segíteni akarók jelent-
kezését, és köszönnek min-
den felajánlást. Egyidejűleg a 
posta és a gyógyszertár előtt 
a koordinátorok felfestették 
a várakozópontokat is, így 
egyszerűbb betartani a másfél 
méteres távolságot. Minde-

zek mellett kérjük, hogy aki 
kénytelen elhagyni az ottho-
nát, viselje a szájmaszkot, a 

védőkesztyűt és fokozottan 
fertőtlenítse mindenki a saját 
ingatlana környékét is. 

Házilag igen költséghatékony a hypo alkalmazása. 10 liter vízhez mind-
össze 1-2 dl hypót kell adni, és biztos védelmet jelent a járvánnyal szemben

A szennyvíz elvezetésének problémája időnként égető 
gondokat okoz úgy a lakosságnak, mint a szolgáltatónak. 
A helyzet nem egyszerű. A lakosok szenvednek olykor a 
bűztől, olykor az elszabaduló szennyvíztől, a szolgáltató 
pedig küzd a rendszerbe került káros anyagoktól, a du-
gulást okozó elképesztő szeméttől, ami pedig a nem ren-
deltetésszerű használatból, emberi felelőtlenségből ered. 
Ördögi kör ez, melyre csak együttműködéssel, folyamatos 
fejlesztésekkel lehet megoldás. Laki Zoltánnal, a BÁCS-
VÍZ Zrt. izsáki csatornázási üzemvezetőjével az aktuális 
kérdésekről beszélgettünk. 

– Két évtizede a regionális 
szennyvízgyűjtő és -tisztító 
működésével foglalkozom, 
2013. januártól vagyok az izsá-
ki csatornázási üzem vezetője 
– mondja a szakember.  – Há-
rom település: Ágasegyháza, 
Orgovány és Izsák vákuumos 
szennyvízgyűjtő és -tisztító 
működtetése tartozik hoz-
zám. Nyolc munkatársammal 
az a feladatunk az év minden 
napján, hogy biztonságosan 
üzemeltessük a rendszert és 
elhárítsuk a hibákat. 

 • Néhány éve komoly fejleszté-
sek történtek a rendszerben. 
– Pontosan 2018 őszén kez-
dődött meg KEHOP-projekt 
keretében az Izsákot, Orgo-
ványt és Ágasegyházát kiszol-
gáló szennyvíztisztító telep 
667 millió forint összértékű 
fejlesztése, melynek első lépé-
seként elkészült az utóülepítő. 
Ez volt az első üteme annak a 
folyamatnak, melynek ered-
ményeként a telepről kifolyó 
tisztított víznek a legszigo-
rúbb határértéknek is meg kell 
felelnie a beruházás végére. 
Majd ezt hat havi téli és nyári 
próbaüzemmel bizonyítania is 

kell a kivitelezőnek. Az előz-
ményekhez tartozik, hogy az 
önkormányzat már korábban 
is pályázott rekonstrukciós 
forrásra, mert az izsáki telepről 
kibocsátott szennyvíz minő-
sége nem felelt meg az előírt 
határértékeknek.  Ez nemcsak 
azért jelentett problémát, mert 
a hatóság az ilyen hiányossá-
gokért tíz-húszmillió forint 
nagyságrendű, többszöri bün-
tetéseket szab ki, hanem azért 
is, mert a környezetet jelentős 
mértékben károsítottuk. 
 • Mivel szembesül ilyenkor a 

szolgáltató?
– A beérkező szennyvíznél a 
berothadás és a kénhidrogén 
keletkezése nagyon sok prob-
lémát okozott a telepen. Az 
SBR rendszerben kiépített 
egyesített műtárgy működése 
nem volt megfelelő, ezért több 
alkalommal át lettek dolgoz-
va a tervek, melyekkel végül 
2017 októberében megnyerte 
a pályázatot az önkormányzat. 
A VEOLIA Zrt. és a SADE 
Magyarország Kft. végzi a ki-
vitelezést. Újraterveztették és 
adaptálták a terveket az izsáki 
szennyvíztisztító telepre, Or-
govány és Ágasegyháza részé-
re pedig a vegyszeradagolást 
tervezték be. 
 • A beruházás még tart, illetve 

folyamatos.
– Kicsit húzódik a dolog, mert 
még nincs meg a vízjogi en-
gedély. Közben hozzáfogtunk 
a Kodály Zoltán utcai bűzp-
robléma megoldásához is. 
Ott most ősszel és jelenleg is 
komoly problémánk lett, ha-

vária helyzet állt elő, először 
60-70 méter 40 évvel ezelőtt 
épült azbesztcement-veze-
téket kellett kicserélni, 145 
fm aszfaltozott út közepén 
csőbélelést kellett elvégezni.  
A szennyvíztisztító telepen a 
nagyobb munkák tavaly ápri-
lisban indultak. Az ütóülepítő 
megépítése után úgynevezett 
„sánta üzemmódban”, egy me-
dencével működött a telep. Ez 
nem volt könnyű időszak, sok 
probléma adódott. Október 
közepétől viszont már megfe-
lelően át tudtuk levegőztetni a 
szennyvizet. Azt látom, hogy 
a rendszer szépen feláll, egye-
lőre azonban gondot jelent, 
hogy még nincs előkezelésünk, 
nincs zsírfogó és homokfogó 
beüzemelve, készülnek már 
ezek is, de az építési sorrendet 
be kell tartani.
 • Mikortól várható a teljes és 

zavartalan üzem? 
– Reményeink szerint idén 
májusától megindulhat az 
üzem működése a másik vo-
nalon is, mert megépült a telep 
északi részén lévő medence is. 
A villamos irányítástechnikai 
rész is teljesen elkészült. Úgy 
gondolom, hogy a teljes tech-
nológia az utómunkálatokat, 

illetve a próbaüzemet köve-
tően az év végén, december-
ben megtörténhet a végleges 
átadás. 
 • Sokat beszélünk a nem ren-

deltetésszerű használatról. Mi a 
tapasztalatuk? 
– Sajnos nagyon sok olyan 
anyag kerül a gépezetbe, amit 
nem képes feldolgozni a rend-
szer. És itt nagyon hosszan so-
rolhatnám az egyébként kör-
nyezetre is káros anyagokat. 
A zsírokat, olajokat, amelyek 
kénessavat termelnek, ezáltal 
marják a csatornacsöveket, 
mérgek, gyógyszerek, növény-
védőszerek, festékek, szilárd 
hulladékok, vízben nem old-
ható egészségügyi anyagok, és 
persze többletterhelést okoz a 
szennyvízrendszerben az étel-
maradék, csak hogy néhányat 
kiemeljek a teljesség igénye 
nélkül. Elképesztő károkat 
okoznak, ami nem csak anya-
gilag súlyos, de a környezetet 
károsító hatása beláthatatlan, 
és nyilván ennek bosszúsága-
it a lakosság is érzi egy-egy 
dugulás alkalmával. Tehát na-
gyon fontos lenne a szemléle-
tünkön is változtatni. 

Tóth Klára
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Kezdjünk el tudatosabban élni 
Szerencsések vagyunk, hogy megnyitjuk a csapot és tiszta vizet ad

Gazdálkodóknak
Egyeztessünk, mielőtt elindulunk

ÉLTETŐ

A legszebb kerteket
jutalmazzák 

KÖZÉRDEKŰ

A járvány okozta kényszer, 
ami az otthonainkban tart, 
lássuk be, átrendezte a min-
dennapjainkat. Van, aki kese-
reg, feszült és kétségbeesett, 
és vannak, akik a pozitívumait 
próbálják keresni. Ezt szeret-
né erősíteni a város vezetése is, 
amikor azt kéri, hogy használ-
juk ki a lehetőséget a környe-
zetünk szépítésére, kertünk 
gondozására. 
Kutas Tibor polgármester arra 
biztat minden izsákit a „Kert-
re fel” mozgalom keretében, 
hogy ültessen virágot, vete-
ményezzen, hiszen nem csak 
időtöltésnek kellemes, ha már 
így hozta a sors, hogy otthon 
kell maradnunk, de hasznos 
és egészséges is a saját ker-
tünkben termelt zöldségféle, 
a virágok pedig széppé vará-
zsolják közvetlen életterünket, 
ezáltal a várost is. 

Jót tesz ez a tevékenység idő-
sebbeknek, fiataloknak egya-
ránt, áldásos hatását kifejtheti 
a családi kapcsolatok erősíté-
sében, a gyermekek munkára 
nevelésében, a közös élmény-
szerzésben. És hogy továb-
bi motivációt is jelentsen a 
kertészkedjünk mozgalom, 
természetesen arra is kérjük 
Önöket, hogy fotózzák le a 
virágzó kertet, a veteményest, 
lehetőleg úgy, hogy valaki 
ténykedjen is a fotón. Küldjék 
el a fotókat az Izsáki Hírek 
szerkesztőségének címére, és 
mi közzétesszük a legszebb 
kerteket. Írják le jó tanácsai-
kat, tapasztalataikat, praktiká-
ikat, hátha mások is tanulhat-
nak belőle. Sőt! Augusztusban 
a beküldők között értékes ju-
talmakat is kisorsolunk.  

-séva- 

Ezúttal Szelei Dezsőné 
Ilonka néni gondolatait 
osztjuk meg Önökkel, akit 
látogatásomkor éppen ker-
tészkedés közben találtam. 

Ilonka néni 82 éves, és még 
ma is szívesen tölti idejét a 
kertben. A Mező és a Nyár 
utca sarkán álló ház kertjében 
már a szorgos kezek elvetették 
a borsót, a sárgarépát, zöld-
séget, a tavaszi fokhagymát. 
A frissen felásott föld várja a 
vetőburgonyát és a csemege-
kukoricát, de tök és – ahogy 
Ilonka néni régies nevén so-

rolta – paszuly, azaz bab is ke-
rül a területre. Mint mondja, 
kedvét és örömét leli a kerti 
munkában. Szép látvány a fej-
lődő növény, a virágokról nem 
is beszélve. Kora tavasztól 
színpompás virágok díszítik 
az egész portát. Kedvencei a 
jácintok és a tulipánok. Ilonka 
néni úgy véli, hogy a kertész-
kedés fáradságos munka, de 
megéri, hiszen minden szemet 
odavonz az ápolt, tiszta udvar 
és a kert, no, meg a növények is 
meghálálják a gondoskodást, 
bár az eső és a meleg napsütés 
már nagyon hiányzik. 

Varga István

A kertészkedés kortalan 

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre az Izsáki 
Hegyközségi iroda működése is módosul. Kérjük, hogy az 
alábbiak szerint keressék az irodát. Továbbra is készség-
gel állnak a gazdálkodók rendelkezésére, de mindenkép-
pen előzetes egyeztetés szükséges. 

Személyes ügyfélfogadás csak 
telefonos egyeztetés alapján 
az alábbi telefonszámokon:
06/76/374-036 (iroda); 
06/30/903-9992 (hegybíró).

A személyes ügyintézés során 
fontos szabályok: 
• az irodában egyszerre csak 
egy ügyfél tartózkodhat 
• a 60 évesnél idősebb vagy 
egyéb egészségügyi okból ve-
szélyeztetett hegyközségi ta-
gok csak kiemelt fontosságú 
ügyekben keressék fel szemé-
lyesen az irodát
• amennyiben lehetséges, 
az e-ügyintézést részesítsék 
előnyben.
Elérhetőségek:
izsakihegykozseg@gmail.com 
knabel.laszlo@hnt.hu  

ÚJ TELEPÍTÉSIENGE-
DÉLY-KÉRELEM: 2020. 

ÁPRILIS 1. – ÁPRILIS 30.

A jelenlegi járványügyi hely-
zetre való tekintettel a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsa új, 
ügyfélbarát intézkedésekkel 
segíti a gördülékeny ügyinté-
zést az új telepítési engedélyek 
esetében. A HNT lehetőséget 
biztosít, hogy az ügyfelek az 
ügyintézési idő (a kérelem be-
nyújtásától számított 70 nap) 
teljes ideje alatt benyújthassák 
a csatolandó mellékleteket, 
dokumentumokat.

ÉVES KÖZGYŰLÉS

A hatályos rendeletek alapján 
az éves kötelező tavaszi köz-
gyűlés megtartására sajnos 
nincs mód. Az Agrárminisz-
térium és a HNT útmutatása 
szerint a járványhelyzet nor-
malizálódásáig a hegyközség 
elnöke és a választmány tel-
jes jogkörrel hoz döntéseket 
hegyközségi ügyekben. 

Tájékoztatom Önöket, hogy 
a választmány az alábbi kér-
désekben hozott határozatot 
a március 11-én tartott vá-
lasztmányi ülésén:
• elfogadta az Ellenőrző Bi-
zottság által jóváhagyott 
2019. évről szóló zárszáma-
dást
• elfogadta a 2020. évre szőlő 
költségvetési előterjesztést
• elfogadta a 2020. évben 
alkalmazandó járulék mér-
tékét, amely azonos maradt 
a korábbi években alkalma-
zottakkal.

ÜLTETVÉNYKIVÁGÁS, 
-TELEPÍTÉS-BEJELENTÉS

Felhívom figyelmüket, hogy 
az ültetvénykivágás és -te-
lepítés bejelentésköteles. 
A művelet befejezését követő-
en legkésőbb 15 napon belül 
a hegybíró részére a szükséges 
nyomtatványok benyújtásával 
tegyenek eleget a kötelezett-
ségüknek. Kérem az ültet-
vényhasználókat, hogy a pon-
tos nyilvántartás érdekében 
segítsék a hegybíró munkáját. 
Vigyázzunk magunkra, vi-
gyázzunk egymásra! 

Damásdi Gábor 
elnök 

Izsáki Hegyközség

A víz az élet egyik lényegi összetevője. Kell a növénynek, 
állatnak és az emberi léthez. Köztudottan testtömegünk 
kétharmad részét teszi ki. Mégis úgy tűnik, mintha nem 
gondolnánk bele, mennyit ér. A jelenlegi járvány is arra 
int, hogy kezdjünk el tudatosabban élni, megbecsülni, ér-
tékelni mindazt, amink van. Így a vizet is. Az ENSZ 1993-
ban március 22-ét nyilvánította a víz világnapjának, hogy 
ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta 
víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettsé-
gére. Szakértők szerint a felhasznált édesvíz háromnegye-
dét a mezőgazdaság és állattenyésztés, nagy részét az ipar 
használja fel. Emberi fogyasztásra mindössze az édesvíz-
készlet tizede marad. Azonban ezzel a kicsiny mennyiség-
gel is pazarlóan bánunk!

A téma szakavatottjával, 
Kovács Péterrel, a város víz-
műtelepének munkatársával 
próbáltunk tiszta vizet önteni 
a pohárba.  

 • Mióta dolgozik a cégnél és 
milyen feladatot lát el?
– Izsákon élek, a katonaságtól 
leszerelés után kerültem a he-
lyi vízművállalathoz dolgozni 
1984 márciusában. Feladatom 
sokrétű, az utcai hálózat kar-
bantartása, új vízbekötések, 
új hálózat kiépítése, vízmé-
rők cseréje az ingatlanoknál, 
csak hogy néhányat említsek. 
Mindezt helyben és a környe-
ző településeken is ellátom.

 • Hogyan tudják biztosítani az 
ivóvíz minőségét, a lakosság ki-
szolgálását? 

– Az ivóvíz laboratóriumi el-
lenőrzése folyamatos. Pár év-
vel ezelőtt teljesen megújult a 
vízműtelep kívülről-belülről. 
Új kutat fúrtak, teljesen új a 
víztisztító berendezés, a lehe-
tőségekhez képest a hálózat 
mosatása-szivacsozása is meg-
történt. Folyamatos a vízháló-
zat öblítése a tűzcsapokon. A 
régi „elhasznált” bekötőveze-
tékek, az utcai csomópontok, 
tolózárak cseréje megtörtént. 
Emellett éjjel-nappal ügyelet 
biztosítja a hibák mihamarab-
bi elhárítását. Mi a lehetősé-
geinkhez mérten igyekszünk 
a lehető legkevesebb bontással 
olyan időpontokban elvégez-
ni a munkánkat, hogy minél 
kisebb legyen a fennakadás. 
Közel száztűzcsap cseréje tör-

tént meg az elmúlt hat évben, 
nagyon fontos, hogy ezek jól 
működjenek – habár az lenne 
a jó, ha minél kevesebbszer 
kellene használni!

 • A víz egyre nagyobb értéknek 
számít. Mennyire vagyunk pa-
zarlók? 
– Az én megítélésem szerint 
átlagos a víz felhasználása a 
városban és a környező tele-
püléseken is. Például ha mele-
gebb van, több fogy, ami ért-
hető is. Szerencsések vagyunk, 

hogy ilyen helyen élünk a víz-
bázis tekintetében. A lakos-
ság, úgy gondolom, nem hasz-
nál „feleslegesen” vizet, csak 

annyit, amennyi szükséges. 
Lényeges, hogy megfontol-
tan használjuk a létünk egyik 
alkotóelemét. Szerencsések 
vagyunk, hogy kinyitjuk a 
csapot és tiszta, egészséges víz 
folyik belőle. Sajnos ez a világ 
számos pontján nem így mű-
ködik. 
Vigyázzunk tehát magunkra, 
egymásra és erre a kincsre! 
Valamint azokra, akik az év 
minden napján 0-24 órában 
azon dolgoznak, hogy mind-
annyiunk otthonába eljusson 
a tiszta, jó minőségű ivóvíz, és 
nem utolsósorban a szennyví-
zelvezetés, a szennyezett víz 
tisztítása is megoldott legyen! 
Kezdjünk el már ma tudato-
sabban élni, a gyermekeinket 
is ennek szellemében nevelni! 
Hiszen jelenünk és a jövő ge-
neráció sorsa múlhat ezen!

Tóth Klára 

Izsák a környék dobogós szódavízfogyasztója 
Végeláthatatlan lenne a felso-
rolás, ha rögzíteni szeretnénk, 
mi mindenhez kell a víz. Egy-
szerűen mindenhez. A szó-
davízhez leginkább, ami ön-
magában is kiváló, de szörpöt 
hígítva, a nyári nagy melegben 
pedig a bort kiváló fröccsként 
szolgálja fel. Izsákon nem is-
meretlen Benkovszki Zoltán 
neve, aki Soltszentimrén mű-
ködteti szikvízüzemét, és a tér-
ség számos települését ellátja 
kiváló minőségű, esztétikus 
palackozású szódavízzel. 
– Úgy hiszem, büszkék lehe-
tünk erre az egyszerű italra, 

mert nagyon népszerű, és 
azt szinte mindenki 
tudja, hogy bizony a 
szódavíz is magyar 
találmány: Jedlik 
Ányos nevéhez 
fűződik – mond-
ja Zoltán. – Jó-
magam az ezred-
fordulón kezdtem 
a szódavíz gyártá-
sát családi vállalko-
zásban. Akkoriban nem 
volt jó minőségű és kulturált 
kiszerelésű szódavíz a piacon, 
ekkor találtam egy tetszetős 
palackformát, s úgy gondol-

tam, ez jó alapja lehet egy 
új vállalkozásnak, amit 

igyekeztem folya-
matosan fejleszte-
ni. Kínálatunkban 
megtalálható az 1 
és 2 literes szik-
víz, az 5-, a 11- és 
19 literes ballonos 

víz. A vizet saját 
tulajdonú mélyfúrá-

sú kutunkból nyerjük, 
amit vastalanítunk és a 

legkorszerűbb kapillárisszűrési 
technológiával tisztítunk meg. 
Az ily módon előállított víz és 
szikvíz mindenki számára kor-

látlanul fogyasztható. Én úgy 
látom, a szénsavmentes ivó-
vizünk fogyasztása kis mérték-
ben, de növekszik a kiszerelés 
praktikussága miatt is, hiszen 
19 literes ballonban szállítjuk. 
Így nem keletkezik hulladék, 
nincs környezetszennyezés, és 
manapság ez is nagyon fon-
tos. Kiváló a kapcsolatunk a 
fogyasztókkal, a kereskedelem 
résztvevőivel. Izsák a környező 
települések harmadik legna-
gyobb fogyasztója, köszönjük 
a bizalmat, és továbbra is meg-
találják termékeinket szinte 
minden üzletben.               TK  

Fábián Villő 5.B
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Aki másoknak segít, az saját maga is feltöltődik 
erővel, energiával, szeretettel

CSALÁDI LELKI

Egy jó ügy mellett
Miként válhatunk felelős szülőkké?

Mindannyiunk környezetében élnek Down-szindrómás 
emberek. Az iskolában fut egy pályázatunk, melyen ke-
resztül a fogyatékkal, mássággal élőkre, a sokszínűségre 
hívjuk fel környezetünk figyelmét, és programjainkkal 
igyekszünk hatással lenni a szemléletformálásra is. Az is-
kolánk által hirdetett felemászokni-kihívásunkba többek 
között Soltész Lívia védőnő is bekapcsolódott. Bekapcso-
lódott és az alábbiak szerint nyilatkozott: egy jó ügy mellé 
bármikor szívesen állok.

 • Nálunk is érvényesül az a vi-
lágtendencia, hogy a Down-kór 
kockázata nő az anya életkorával 
és vajon az apa kora számít-e? 
– Igen, bár vitatott a tény- 
mondja Lívia. – A tapasztalat 
mást mutat, bár itt nálunk nem 
mutatkozik ez a jelenség. Az 
apa kora annyira nem mérv-
adó, mint az anyáé.
 • Milyen protokoll érvényesül 

a munkádban, ha jelentkezik a 
terhesgondozáson egy 35 év fe-
letti kismama?
– Fontos a 12 hetes ultrahang-
vizsgálat megléte, mely élet-
kortól független. Ez ingyenes. 
Itt a szindrómára utaló jeleket 
nézik (nyaki bőrredő vastagsá-
ga, illetve orrgyök hossza) és 
vérvétel is történik. Ha nincse-
nek elváltozások, nincs további 
teendő. Ha mégis van, vagy a 
családban már előfordul ha-
sonló rendellenesség, valamint 
az anya életkora 37 év feletti, 
akkor genetikai tanácsadásra 
kell menni, ahol tájékoztatást 
kap a DS-ről, a további vizs-
gálatokról (ami nem kötelező, 
megtagadható). Az ingyenes 
vizsgálat a beszúrásos módszer, 
amit korionboholy-vizsgálat-
nak nevezünk, vagy magzat-
víz-mintavétel. Létezik fize-
tős változat is. Amennyiben a 
vizsgálat gyanúra utal, felajánl-
ják a terhességmegszakítást, 
ami ugyancsak megtagadható.
 • Ha jól tudom, van Down-os 

kisgyermek a városban.
– Szerencsére a munkám so-
rán még nem volt szindrómás 
gyermek. Gyanú volt rá, de 
szerencsére nem igazolódott 
be, egészséges csecsemő szü-
letett.  Nem kellett terhessé-

get sem megszakítani emiatt. 
Azonban egy gondozatlan 
várandósságból került hozzám 
egy kisgyermek, akiről nem 
derült ki a terhesség alatt, csak 
születésekor szembesültek a 
tipikus tünetekkel. Tudomá-
som van egy ikerpárról is, akik 
megint csak nem az én gondo-
zottjaim.
 • A te munkádra milyen hatás-

sal van a járvány okozta rend-
kívüli helyzet? 
Próbálunk home office-ban 
dolgozni. Feladatunk a pre-
venció, erről szól a munkánk. 
Ez a fennálló helyzetben még 
nagyobb hangsúlyt kap, mint 
eddig. Tanácsadást, családláto-
gatást telefonon, üzenetben, vi-
deóhívásban tartunk. Ha szük-
séges az újszülött látogatása, az 
ablakon keresztül történik. Ha 
a család beenged, természete-
sen megfelelő felszerelésben 
megyünk be. A védőoltások 
nem maradhatnak el, így arra 
be kell jönni egy kísérővel. 
Az oltás fertőtlenített tanács-
adóban, köpenyben, maszkban, 
kesztyűben történik, ahogy a 
várandósfelvétel is.
Kitartást kívánunk az egész-
ségügyben dolgozóknak, nin-
csenek könnyű helyzetben!

Tóth Klára

Készítsünk otthon 
mandalát 

A Down-szindróma egy ve-
leszületett kromoszóma-el-
térés, ami a 21. kromoszó-
mapár hibás osztódásának 
következtében jön létre. 
A Down-szindrómás gyere-
kek szinte mindent meg tud-
nak tanulni. Külföldön van 
közöttük ruhatervező, peda-
gógus asszisztens, jelnyelvi 
tanár, étteremvezető, riporter, 
önkormányzati képviselő, sőt 
polgármester is. 
Külön érdemes kiemelni né-
hány méltán híres magyar 
együttest, mint a „Nemadom-
fel” Együttes, Baltazár Szín-
ház, Sarokház Lakóotthon 
Hastánc Együttese, Down 
Alapítvány Kézműves Műhe-
lye, Magyar Értelmi Fogya-
tékosok Sportszövetségének 
Sportolói, Kemence Varázsa 
Fazekasműhely, „Mindenki-
nek becsengettek!” program, 
Hangadók zenekar, ahol ezek 
a különleges emberek tény-
kednek, alkotnak, játszanak, 
dolgoznak. Ők ugyanúgy ké-
pesek részt venni a kultúrá-
ban és a sportban, mint bárki 
más. Még arra is van példa, 
hogy egy Down-szindrómás 
fiatal több diplomát szerez. 
Hogy miért is foglalkozunk 
a témával? Mert velünk él-
nek és mert  március 21-én, 
a Down-szindróma világ-
napján pályázatot hirdettünk: 
Maradj otthon, érezd jól 
magad, s állj ki mások mel-
lett! Mivel iskolánk tanulóit 
már októberben felkészítet-
tük a témával kapcsolatban, 
így nem okozott számukra 
nehézséget ez az online ki-
hívás, amellyel a kialakult 
helyzetre reagáltunk. Az Adj 
Egy Ötöst! csapat diákjainak 
nevében arra kértük a csalá-
dokat, hogy aznap viselje-
nek felemás zoknit, fotóz-
zák le és küldjék el nekünk. 
Örömmel fogadtuk aznap a 
felemászokni-szelfiket, me-
lyekből számlálhatatlanul sok 
érkezett. 

A zokniszelfis kihívásunkat 
mandalakészítés kihívása kö-
vette, ahol a feladat az volt, 
hogy készítsenek a gyerekek 
bármilyen otthon fellelhető 
tárgyból mandalát (a manda-
la: kör, egy szellemi és rituális 
szimbólum az ázsiai kultú-
rákban). Nagy örömünkre 
leendő tapasztalati segítőnk, 
Panna is küldött be fotót, 
ahol a Down-szindrómát jel-
képező zoknikból készített 
manadalát, de csodálatos al-
kotás születhet az éppen most 
nyíló virágokból is. Ezúton is 
köszönjük Lovász Editnek a 
képeket. 

Felhívjuk Önöket is, kedves 
olvasóink arra, hogy készítse-
nek otthon mandalát. Küldjék 
be nekünk május 10-ig a róla 
készült fotót és a legszebbeket 
díjazzuk, jutalmazzuk. Ez is 
egy módja annak, hogy kicsit 
befelé forduljunk, lecsende-
sedjünk, optimalizáljuk ener-
giáinkat, kiegyensúlyozzuk 
a bal és jobb agyféltekénk 
működését. Egyszóval re- 
laxáljunk, békére leljen lel-
künk ezekben a nehezebb 
időkben.

Balogh Zsuzsanna

A kialakult karanténhelyzet mindnyájunkat megvisel va-
lamilyen szinten, azonban vannak ennek a krízisnek kife-
jezetten érzékeny résztvevői: a gyermekek. A hosszú távú 
bezártságot sokan nehezen tűrik, melynek bizony lehet-
nek komoly pszichológiai és mentális hatásai is. E felvetés 
kapcsán egy régi jó ismerősömet, Dologné Kovács Izabel-
lát mint szakembert kérdeztem. Bella Jakabszálláson él, 
tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta, óvoda-, is-
kolapszichológus koordinátor. 

 • Szeretnénk tőled hallani a 
krízis gyermekekre gyakorolt 
hatásairól, hiszen ők a legérzé-
kenyebbek, és közöttük is vannak 
még érzékenyebbek. Sok mesét és 
aranyos, nekik szóló történetet le-
het találni a neten. Elegendőek-e 
ezek, tudják-e, hogy mi történik?
– Vannak gyerekek, akikben 
erős a szociális szorongás, a 
felnőttekkel jobban szót ér-
tenek, félnek a kortársaiktól, 
nem jönnek jól ki velük. Nekik 
igazi felszabadultság otthon 
lenni. Végre anya velük van, 
játszanak, segít a tanulásban, 
nem kell félni a szóbeli felelet-
től. Többnyire most a gyerekek 
várják az iskolát, nehéz nekik 
otthon tanulni, hiányoznak a 
társak, a sport és a nagyszülők. 
A serdülőknek igazi büntetés 
a kortársak nélkül. Felborult 
a napi rutin. Az érzékenyebb 
idegrendszerű gyerekek eb-
ben a nehéz, felnőtteknek is 
félelmekkel telített időkben 
nincsenek túl jól. Az egyik kis-
lány, akivel foglalkozom online 
formában, még az édesanyja 
ölelését sem fogadja szívesen. 
Irtózik az érintéstől. Felerő-
södtek benne a félelemek, azt 
mondta, remete szeretne lenni 
inkább, pedig szerető család 
veszi körül. Neki már külső 
segítség kell, hogy ezek a fo-
kozott, életét nehezítő gondo-
latok valóságosabb színezetűvé 
váljanak. Érdemes pszicho-
lógustól segítséget kérni, ha a 
szülőknek már megoldhatat-
lan a helyzet. 
 • Mit javasolsz a szülőknek? 

Miként viselkedjenek? Melyik 
korosztálynak hogyan tálalják 
ezt a kialakult helyzetet?

– A kicsiknek a neten találha-
tó kedves, pozitív hangvételű 
mesék sokat segíthetnek, hogy 
megértsék, mi történik körü-
löttük. Fontos, hogy ne nézzék 
a napi híreket, hogy hányan 
haltak meg, hány új fertőzött 
van. Mindennap mozogjanak, 
sportoljanak a levegőn, ha van 
udvar, ott, vagy valami 
elhagyatottabb helyen, 
nem a kiemelt kirán-
duló központokban. 
A szülők, ha napon-
ta együtt futnak, 
bicikliznek serdülő 
gyerekeikkel, igazi 
példát mutathatnak, 
hogyan lehet a feszült-
séget levezetni. 
A nemrég zajlott délszláv há-
ború után kutatásokat foly-
tattak a traumatizációról a 
gyerekek körében is. Sokkal 
kevésbé sérültek pszichésen 
azok a gyerekek, akiknek a csa-
ládja, anyukája a legveszélye-
sebb helyzetben is kialakított 
egy megvalósítható napi ru-
tint a lehetőségeket figyelem-
be véve, felöltöztek ugyanúgy, 
mintha dolgozni jártak volna, 
és bizakodtak a túlélésben. 
Nem áldozat-narratívát adtak 
át a gyerekeiknek. Most is na-
gyon fontos a felnőttek min-
tája. Ha felelősségteljesek, ott-
hon maradnak, de kialakítanak 
egy új életrendet, amiben hu-
mor, szeretet, értelmes munka, 
hobbi, elfoglaltság, mozgás, 
játék, beszélgetés van, akkor 
értelmes az élet. Fontosak az 
együtt étkezések, a kütyühasz-
nálat szabályos keretek közé 
szorítása még akkor is, ha a 
házi is azon keresztül érkezik. 

Fontos, hogy használjuk a vi-
deós beszélgetéseket, a gyere-
kek is tudjanak a barátaikkal, 
rokonokkal, mamával, papával 
találkozni, ha nem is élőben. 
A gyerekeknek ilyenkor na-
gyon jól jön egy kis házi 
kedvenc. Őt lehet simogatni, 
szeretgetni, gondozni, segít a 

rendszeresség, felelősség 
tanulásában. A felnőtt 

terhek jó, ha nem ke-
rülnek a gyermekek 
vállára, mert nem 
bírják el azokat. Ha 
anyagi nehézségek 
vannak, munkahelyi 

gondok, azt nem kell 
a gyerekeknek minden 

vonatkozásában tudni. 
Az idősebb korosztály már 
jobban megérti, hogy mi mi-
ért történik. Sok humoros 
videó kering a kézmosásról, 
fertőtlenítésről, ez oldhatja 
a szorongást, megelőzheti a 
későbbiekben a kényszeres 
félelmeken alapuló kézmosást 
és szokásokat. Ha valamikor, 
most nagyon fontos megkér-
dezni a gyerekektől, hogy ők 
mit gondolnak a vírusról, a 
kézmosásról, fertőtlenítésről, 
betegségről. A hiányos isme-
reteket kitöltik a fantáziájuk-
kal, és az lesz igazán félelme-
tes. Először azt kell tudnunk, 
melyik gyerek mit gondol, és 
ahhoz mérten alakíthatjuk a 
beszélgetést. 
 • A hetekig fennálló karantén-

helyzet mentálisan hogyan be-
folyásolhatja a családtagokat? 
Milyen javaslatod volna ezek 
elkerülésére, illetve enyhítésére?
– Életünk bármely történését 
nézhetjük negatív, torzított 

nagyítón keresztül, de ala-
kíthatunk ki reálisabb képet 
is. Most nehéz. Mindenki-
nek nehéz, néha ilyen az élet. 
A nagyszülők, dédszülők sok 
világégést átvészeltek, lehető-
séget adtak nekünk egy szebb 
életre. Most rajtunk van a 
sor, hogy komolyan vegyük a 
veszélyt, de ne katasztrofizál-
juk, ne süllyedjünk bele a fé-
lelembe, feszültségbe, a saját 
történetünk a lehető legjobb 
megküzdésről szóljanak, hogy 
a gyerekeink is bizakodni tud-
janak. Később majd büszkén 
mesélhessék, milyen erősek a 
szüleik, minden nehézséget 
képesek legyőzni.  
A szorongásra, depresszióra, 
kényszeres gondolkodásra haj-
lamos embereknek nehezebb 
a megküzdés. Másfél métert 
kell tartani az embereknek 
egymástól, megmaradhat a ve-
szélyhelyzet után is a félelem, 
egymás kerülése, a gyanakvás. 
Ne feledjük, másfél méterről 
is lehet mosolyogni, köszön-
ni, udvariasnak lenni, segítsé-
get nyújtani. Nem mindegy, 
hogy félünk egymástól vagy 
inkább vigyázunk egymásra, 
hiszen bárki hordozhatja a 
vírust tünetek nélkül is. Aki 
másoknak segít, az saját maga 
is feltöltődik erővel, energiá-
val, szeretettel. A félelemeink, 
negatív gondolataink pedig 
leginkább belülről mérgezik 
a saját lelkünket, testünket. 
A közös éneklés, ima, beszélge-
tések, családi játékok hitet, erőt 
adhatnak a nehéz helyzetben. 
Az a támasz, amit egymásnak 
nyújthatunk, magunknak a 
legfontosabb.               T.Klára

A cikket a Perjés család illusztrálta
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Szorzás, osztás, nyelvészkedés
A tanulmányi versenyek eredményei igazolják, hogy jó úton járunk 

Online a szülővel, a tanárral és a gyerekekkel 
Közösen kell megoldanunk a problémákat

DIGITÁLIS

Az élet a legnagyobb rendező: 
a tanároknak, de a szülőknek 
sem könnyű ezt az új helyzet 
megélni, hogy gyerekeink itt-
hon tanulnak. Mi, szülők nem 
tanultunk pedagógiát, nem 
tudjuk, mit hogyan kell felépí-
teni, és főként legtöbb esetben 
hogy lehet higgadtan, türel-
mesen átadni az anyagot úgy, 
hogy az ne fulladjon családi 
veszekedésbe. Hogy őszinte le-
gyek, nagyjából a legtöbb szü-
lő követni sem tudja a gyerek 
dolgait, alsóban még csak-csak 
valahogy, de a felsős gyerekek-
nél csak úgy ömlik az anyag: 
fb-csoportban, messengeren, 
redmentán, classroomon, sky-
pe-on és természetesen e-ma-
ilben. Bevallom, én nagyon él-
vezem, de már rég elvesztettem 
a fonalat, viszont a gyerekek 
elég jól helytállnak, lelkesek, 
és ami nagyon fontos: köte-
lességtudóan lelkiismeretesek. 
Szerintem a gyerekek azok, 
akik a legkönnyebben veszik 
az akadályt, és még élvezik is 
a helyzetet, pedig az ő életük 
sem könnyű most.
A digitális oktatásnak van na-
gyon sok előnye is a nehézsé-
gek mellett, mert egy csomó 
veszekedést, stresszt megspó-
rol a család – persze ezek he-
lyébe más stresszforrás lépett 
sajna be. Például nem kell este 
veszekedni a gyerekkel, hogy 
bepakolt-e már, és nem kell 
reggel rohanni, stresszelni, 
hogy elkésik az iskolából, ezen 
felül annyi időt tölthetünk ve-
lük, amennyiről csak álmodni 
mertünk idáig.
A gyerekek  és a szülők számá-
ra talán a legnagyobb kihívás a 
megfelelő napirend kialakítá-
sa főként ott, ahol egyébként 
is megváltozott a családi élet. 
A suliban ez mind könnyű volt, 
mert ott egyik óráról rohantak 
a másikra szoros kontroll mel-
lett, most pedig maguknak kell 
beosztani az időt, nem melles-
leg idáig a telefonok a játékok 
szinterei voltak, amelyek most 

hirtelen az iskolapadokat he-
lyettesítik. A tanáraink elfoga-
dóak a gyerekekkel, próbálják 
a lehető legjobbat kihozni a 
helyzetből. Viszont néha túl 
sok a tananyag, nincs mögötte 
magyarázat, és a szülőknek kell 
összefogással megoldani a dol-
gokat. A családok élethelyzete 
megváltozott, és ezt a tanárok 
legtöbbször nem is látják, hi-
szen nincsen tudomásuk róla.  
Egyet nem szabad elfelejteni: a 
digitális oktatás ne csak a di-
gitális feladatkiadásról szóljon, 
hanem a valódi tanításról is, 
mert vannak tantárgyak, ahol 
valóban nem kell komolyabb 
tanári segítség, de több tan-
tárgynál az anyagok rendes el-
sajátításához igenis kell a tanári 
magyarázat. Ami nekünk, szü-
lőknek még egy nagy feladat, 
hogy merjünk a tanároktól se-
gítséget kérni, hiszen úgy nem 
lehet megkövetelni a gyerektől, 
hogy tudja az anyagot, ha csak 
annyit kap, hogy „Oldd meg a 
munkafüzet 38. oldal 5. feladat 
a, b, pontját, fényképezd le és 
küldd vissza, osztályozva lesz!” 
És persze ehhez a tanárok el-
fogadására is szükség lesz, ta-
lán nagyobb hangsúlyt kellene 
fektetni az anyagleadásra és 
kevesebbet a beküldendő fel-
adatok javítására.
Lehet, hogy épp a kényszerű 
digitális oktatás hozza el az 
analóg tanítás végső győzel-
mét? Közösen kell megolda-
nunk a problémákat, ha kell, 
összefogással, hogy éppen 
azok ne sérüljenek, akikért ez 
az egész történik – és Ők a 
gyerekek!

Makai Marianna

Nagy tréfamester az Élet, 
hiszen március 6-7-én két 
napos képzésen vettünk részt 
a kollégáimmal, amelynek 
témája a digitális eszközök 
használata a tanórán és a le-
hetőségek széles választéká-
val való ismerkedés volt. Az-
tán tíz nappal később fejest 
ugrottunk a mély vízbe, hogy 
hogyan is tudunk tovább-
lépni az oktatásban, mert a 
hagyományos módszereink 
egy csapásra elérhetetlenné 
váltak.
Folytathatnám azzal, hogy az 
elején (néha még most is) na-
gyon zavar(t), hogy nem tu-
dom teljesen kihasználni az 
okostelefonom és a digitális 
oktatásban bevethető egyéb 
lehetőségeket (szerencsére a 
nagyfiaim tudtak itt-ott segí-
teni), hogy sokszor a magam 
kárán tanulom meg, hogy 
egy adott tananyagot milyen 
módszerrel a leghatékonyabb 
átadni. Emellett az is zavar, 
hogy nem mindig tudok se-
gíteni az „Etus néni, nem 
tudom megnyitni – kitölteni 
– csatolni – elküldeni” típusú 
üzenetekben sem.
A segítségnyújtás mellett a 
másik nagy dilemma a meg-
tanítandó anyag. Elégséges 
a feladott mennyiség vagy 
túl sok? A feladatok meg-
oldására adott hosszú hatá-
ridő a jó, vagy akkor köny-

nyebben elfelejtik? Hogyan 
kérjem számon az anyagot? 
Hányszor szóljak még egy 
elmaradt feladatért? Hogyan 
differenciáljak? Mit állítsak 
össze azoknak, akik papír 
alapon kapják a tananyagot? 
Mennyire legyek szigorú az 
osztályozásban? Még sokáig 
sorolhatnám…
Ami számomra segítség (és 
nehézség is egyben, hiszen 
egyszerre tanítok és segítek 
tanulni): a saját gyerekeim. 
Rajtuk nagyjából le tudom 
mérni, mi az, ami már túlzott 
elvárás. Ami nagyon hiány-
zik: a személyes találkozás. 
Látni – főleg az osztályom 
– diákjait, beszélgetni az 
örömeikről, nehézségeikről, 
viccelődni, nevetni a poén-
jaikon, segíteni a problémá-
jukon, elsimítani a nézetel-
téréseket, egyszerűen velük 
lenni. Ugyanígy hiányoznak 
a kollégákkal való eszmecse-
rék is. Bár az egyetlen nagy 
pozitívum, amit megtapasz-
taltam ebben a helyzetben: a 
kollegialitás, az azonnali se-
gítségnyújtás a másiknak, az 
összetartás.
Végül azzal zárnám, amit a 
legkisebb fiam mondott az 
első digitális oktatásban el-
töltött nap végén: iskolába 
szeretnék menni!

Perjésné Etus

Február végén került sor az alsó tagozatos diákok iskolai ma-
tematikai versenyére. Idén először a 2., 3., 4. osztályos tanu-
lók mellett elsőseink is összemérhették tudásukat számo-
lásban, logikus gondolkodásban, problémamegoldásban. 

A VERSENY EREDMÉNYE:
• 1. évfolyam: I. helyezett: Szta-
kó Adél 1.a, II. helyezett: Bara-
nyi Levente 1.a, III. helyezett: 
Bíró Viktor 1.c
• 2. évfolyam: I. helyezett: Tóth 
Szilveszter 2.b, II. helyezett: 
Kocsis Zalán 2.b, III. helyezett: 
Damásdi Bence 2.a
• 3. évfolyam: I. helyezett: Haj-
nal Péter 3.a, II. helyezett: 
Stégermájer Luca 3.b, III. he-
lyezett: Brettner Hanna 3.b
• 4. évfolyam: I. helyezett: Mezei 

Zsigmond 4.b, II. helyezett: 
Tassi Fruzsina 4.b, III. helye-
zett: Horváth Zalán 4.b
Március 11-én Kiskőrösön még 
lezajlott a járási matematika 
verseny, amelyen 2-2 fő vehetett 
részt évfolyamonként. Igazán 
büszkék lehetünk tanulóinkra, 
mindannyian dobogós helyet 
szereztek.
Sztakó Adél (1.a) I. helyezés
Tóth Szilveszter (2.b) I.helyezés
Horváth Zalán (4.b) II. helyezés
Kocsis Zalán (2.b) III. helyezés

Még februárban rendeztük 
meg iskolánkban a „Nyelvész” 
anyanyelvi tanulmányi levele-
zős verseny iskolai fordulóját. 
A megmérettetésen magyar 
nyelvből gondolkodtató fel-
adatokon keresztül próbálhat-
ták ki tudásukat a résztvevők. 
Iskolánkból három tanuló ju-
tott tovább a megyei forduló-
ra: Fodor Eszter Hella, Frankó 
Johanna és Sőreghy Lili 5.b.

A digitális oktatásról 
A kormány pénteki bejelentése 
után március 16-tól az izsáki 
iskola is átállt a digitális mun-
karendre. A távoktatás beveze-
tése váratlan, de nem megold-
hatatlan helyzet elé állította az 
iskola pedagógusait. A tanárok 
egy része eddig is alkalmazott 
digitális eszközöket, március 
elején pedig digitális oktatás-
sal kapcsolatos továbbképzé-
sen vett részt a tantestület fele. 
Az elmúlt héten az informa-
tikatanárok által tartott belső 
továbbképzés további segítsé-
get nyújtott a pedagógusok-
nak. A kollégák informatikai 
eszközökkel való ellátottsága 
megfelelő, otthoni internettel 
is rendelkeznek. Az első feladat 
az önkormányzattal együtt az 
ebédeltetés megszervezése volt. 
Ma már zökkenőmentesen, a 
higiéniai előírásokat betartva 
kapják a tanulók az ebédet.
A távoktatás első hete az elő-
készületekkel, a digitális ok-
tatás kialakításával telt. Első 
lépésként felmértük a tanulók 
digitális lefedettségét, inter-
net-ellátottságát. Szerencsére a 
többség rendelkezik internettel 
és valamilyen eszközzel (okos-
telefon, laptop, asztali számító-
gép), mely lehetővé teszi szá-
mukra, hogy bekapcsolódjanak 
az újfajta oktatásba. A felmé-
rést követően kialakítottuk a 
gyerekkel való kapcsolattartás 
formáit, a KRÉTA rendszeren 
keresztül, a közösségi oldala-

kon kialakított csoportok és a 
Google Classroom segítségével 
jut el a tananyag a tanulókhoz 
és szüleikhez. Azok a tanulók, 
akik nem rendelkeznek meg-
felelő eszközökkel, internettel, 
papír alapon hetente kapják a 
feladatokat. Az önkormányzat 
számukra a művelődési ház-
ban egy tanulópontot alakí-
tott ki, ahol öt számítógép és 
megfelelő internet áll a gye-
rekek rendelkezésére. Három 
családnak erre az időszakra 
az iskola tudott asztali szá-
mítógépet biztosítani, illetve 
két tanuló felajánlásnak kö-
szönhetően kapott laptopot. 
A második héten kisebb-na-
gyobb zökkenőkkel indult 
a tényleges digitális oktatás. 
A kialakított virtuális osztály-
termek nemcsak arra szolgál-
nak, hogy a tananyag eljusson a 
tanulókhoz, hanem lehetőséget 
teremtenek az ellenőrzésre, a 
megoldott feladatok visszakül-
désére is. Ez az újfajta oktatás 
nemcsak a pedagógusok szá-
mára, hanem mindenki szá-
mára kihívást jelent. A szülők 
támogató segítsége és a tanulók 
aktív bekapcsolódása nélkül 
nem valósulhat meg eredmé-
nyesen. Bízunk abban, hogy a 
kialakított keretek, a hatékony 
együttműködés, az önkor-
mányzat segítsége lehetővé te-
szi a tanév sikeres befejezését.

Kapás Zoltánné
intézményvezető

Helyesírásból jeles

Március 10-én alsós tanuló-
inknak még megrendeztük 
a helyesírási versenyt. A ver-
senyzők tollbamondást írtak, 
hibás szöveget javítottak és egy 
helyesírási totót töltöttek ki.
2. évfolyam: I. helyezett: Tóth 
Szilveszter 2.b, II. helyezett: 
Horváth Botond 2.a, III. helye-
zett: Kocsis Zalán 2.b

3. évfolyam: I. helyezett: Bognár 
Zsófia 3.b, II. helyezett: Stéger-
májer Luca 3.b, III. helyezett: 
Bóbis Réka 3.b
4. évfolyam: I. helyezett: Sőre-
ghy Nándor 4.b, II. helyezett: 
Mezei Zoé 4.a, III. helyezett: 
Tóth László 4.c
Gratulálunk a diákoknak és fel-
készítő tanáraiknak egyaránt. 

KÖZLEMÉNY A 2020/21-ES TANÉV TANKÖNYVELLÁTÁSÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a hatályos jogszabályok szerint
a 2020/21-es tanévben tanulóink térítésmentesen kapják a tankönyveket, 

melyeket iskolánk rendel meg. 
A kiosztott tankönyvek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik, ezért tanév végén 
a munkatankönyvek és munkafüzetek kivételével – állaguk megőrzése mellett – 

vissza kell adni. Az 1. és 2. évfolyam tanulói megtarthatják tankönyveiket. 
A tankönyvek megvásárlására iskolánkon keresztül nincs lehetőség.

Az évfolyamok számára összeállításra kerülő tankönyvlistákat és a tankönyvellá-
tással kapcsolatos egyéb információkat az iskola honlapján tesszük elérhetővé.

Kapás Zoltánné intézményvezető

Szeretnék suliba menni!
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Igen érdekes az a monda, mely 
a török időkkel kapcsolatos. 
E homokbuckák legnagyob-
bikán székelt a török időkben 
a basa katonáival együtt. Ez a 
török basa a Kecskemétet uraló 
nagyvezírnek volt alárendelve. 
A basa innen tartotta rettegés-
ben az egész vidék lakosságát. 
A basának tartozott Izsák 
község  népe, ezért minden 
hét első napján egy szűzlányt 
kellett élelemmel beküldeni a 
sátorába, mert amennyiben ezt 
elmulasztotta, az egész közsé-
get végpusztulás fenyegette.

Izsák község közelében volt  
ebben az időben egy portyázó 
magyar csapat, amelyikben egy 
Kamutyi  nevű izsáki katona is 
vitézkedett. Mikor lopva láto-
gatóba jött, az egész családot 
nagy bánatban találta. A bánat 
oka az volt, hogy vasárnap ép-
pen a leányhúgán a sor, akinek 
a basához kell mennie. Meg-
tiltja húgának, hogy elmen-
jen, elhatározásáról  a községi 
elöljáróságot is értesíti. A  basa 
megunva a várakozást, bizal-
mas embereivel ladikon jött  a 
község széléig  a Kolon-tó ak-

kor még bő vizén. Itt már várta 
az elöljáróság  Kamutyival az 
élen. Kamutyi kezet fog a ba-
sával, de a magyar vitéz erős 
szorítására kiserken a török 
vére.
A basa dühbe gurul, lándzsát 
ragad. Így tesz Kamutyi is. 
Megkezdődött a két vitéz kö-
zött  a párviadal. Az elöljárók-
nak szép bajvívásban és még 
szebb hősi harcban volt része, 
mivel hosszas küzdelem után 
az izsáki vitéz levágja a basa 
fejét és diadala jeléül beviszi 
Kecskemétre, s bemutatja az 
akkori vezetőségnek. Éppen 
jókor, mert Kecskemét és Izsák 
között feszült volt a viszony 
bizonyos határvillongás miatt. 

Ugyanis Kecskemét  a maga 
határkövét Izsák utolsó háza 
elé akarta tenni. Látván most 
a város nagy tekintélyű bírája  
a behozott török fejet, meg-
kérdezte, mi lenne a kívánsága, 
mert teljesíteni szeretné, és ju-
talmat akar adni a hősi tettért.
Kamutyi  azt kívánta, hogy ak-
kora legyen Izsák határa, me-
lyet egy nap be tud járni  lo-
von állandóan nyeregben ülve. 
A vitéz igyekezett, s nógatta 
kifáradt lovát. Így fáradtan is 
akkora területet nyargalt be, 
hogy 19 600  katasztrális hold 
lett községünk területe.

Izsák P. György 
Izsák Monográfiája 

Ollózta: Varga István

Boldog születésnapot, Kálmán bácsi!
Tartalmas és küzdelmes életút áll mögötte 

Kilencvenéves születésnapján köszöntötték Magyar Kál-
mánt, akinek Varga István képviselő, személyesen adta át 
az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot a 
városvezetés jókívánságai mellett. Kálmán bácsi családi 
körben ünnepelte a kilencedik évtizedet, ami nagyon sok 
emléket adott a számára. Fiai összefoglalták élettörténetét.

Izsák szülötte, aki 1930. feb-
ruár 19-én, Zsuzsanna napján 
született egy régi izsáki csa-
lád egyetlen fiúgyermekeként. 
Édesapja, Magyar Kálmán 
végtelen szorgalmú gazdája 
volt egy hatholdas kis gaz-
dagságnak a Gedeon-dűlő-
ben. Édesanyja, Paksi Julianna 
egy izsáki nagycsalád hetedik 
gyermeke. Mindkét családban 
alapvető érték volt a munka 
megbecsülése és a család irán-
ti szeretet, ami meghatározta 
egész gyermekkorát, sőt egész 
életét.  
A háború 1939-ben szólította 
el az édesapját, így édesanyjával 
egyedül maradt. 1944 októbe-
rében Dömsödre menekültek, 
amikor az orosz támadás elől 
kiürítették Izsákot, ahogyan 
Kecskemétet is. Amikor visz-
szatérhettek, a tanyákat telje-
sen kifosztva találták. Nehéz 
volt az újrakezdés. 
Édesapja 1945 tavaszán szö-
kött haza a székesfehérvári 

fogolytáborból, ahol nyolcvan-
ezer magyar katona rabosko-
dott. Aki nem tudott elszökni, 
azt Oroszországba hurcolták. 
A kifosztott és megnyomorí-
tott családok sorsában osztoz-
va, a kulákvilág rémséges kor-
szakában Isten kegyelméből 
tudtak megmaradni.
1953-tól 1955-ig Aszódon töl-
tötte sorkatonai szolgálatát. Itt 
hivatásos jogosítványt is szer-
zett. 1955 májusában házassá-
got kötött Bognár Amáliával. 
Mindkét család hitét gyakorló 
keresztyén volt, a Magyar csa-
lád református, a Bognár család 
római katolikus. Emiatt mind-

két család számára nagy kihívás 
volt a két fiatal házasságkötése, 
ami az első vegyes házasságkö-
tés volt Izsákon. Két fiuk szüle-
tett. Első gyermekük, Kálmán 
alig hat hónapos volt az ’56-os 
forradalom kitörésekor. Má-
sodik gyermekük, László még 
csecsemő volt, amikor az agi-
tátorok (Kádár verőlegényei) a 
téeszbe kényszerítették a fiatal 
családot, ahogyan számos más 
családot is. A háborút meg-
járt édesapja élete végéig nem 
tudta feldolgozni ezt a teher-
tételt. A rendszerváltás után 
édesapánk az elsők között 
lépett ki a téeszből, és vég-
re önállóan gazdálkodhatott. 
Fáradhatatlanul dolgoztak, 
aminek édesanyánk 1982-ben 
bekövetkezett halála vetett 
véget. Édesapánk ma tisztes 
öregségben él. Hat unokája és 

egy dédunokája aranyozzák be 
az életét,  akik ragaszkodnak a 
mindig jókedvű, derűs Papá-
hoz, aki nélkül nincs családi 
ünnep. A mai napig minden 
vasárnap istentiszteleten vesz 
részt, fontos számára az, hogy 
hosszú és küzdelmes életé-
ért hálát adjon. Most is így 
gondolja ezt, nem csak hosz-
szú presbiteri szolgálata ide-
jén, amit az izsáki Református 
Egyházközségben töltött. 
Az egész család nevében kö-
szönjük Izsák város szociá-
lis ellátó rendszerének, hogy 
édesapánk napi ellátásában 
segítséget nyújt. Köszönjük a 
gondozási központ vezetőjé-
nek és munkatársainak hűsé-
ges, áldozatkész szolgálatát.

Magyar László
és Magyar Kálmán

Monda a török időkből
Miként mentette meg Izsákot Kamutyi vitéz

Ébredő természet a Kolon-tónál
A túrák karanténban, de nem maradunk élmény nélkül

A Kolon-tó, a túrázás szerelmesei megszokták már, hogy 
ilyenkor javában szerveződnek a különböző programok, 
különleges Kolon-tavi túrák Morvai Edina vezetésével. 
A karantén minket ugyan megállásra kényszerít, a termé-
szet azonban csodálatos arcát mutatja. Edina pedig sem-
mit sem bíz a véletlenre, nem hagyja élmény nélkül az ol-
vasókat sem, igazán tartalmas olvasnivalót állítottak össze 
Ábrám Örssel.  

 • Hol tart most a tavasz? 
– A legszembetűnőbb változás, 
hogy a növények virágot hoz-
nak, elsők között a galagonya és 
a kökény bontogatja szirmait, 
illetve az egykori tanyák helye 
körül a barackfák is rózsaszín 
ruhát öltenek. Egyik különle-
ges védett növényfajunk, a fe-
kete kökörcsin is már március 
közepétől virágzik, melynek 
több, kisebb állománya találha-
tó meg a Bikatorok védett ho-
mokpuszta gyepein. E növény 
külseje igen megkapó, ugyanis 
bundát visel (szára, levele és 
virága is szőrös) mely segíti a 
hajnali fagyok elleni védeke-
zésben.
Látványos, hogy a telepített 
akácosok alatt kizöldül a ter-
mészet, itt nő többek között a 
jellegzetes, ánizsillatú zamatos 
turbolya is, melynek teáját a 
népi gyógyászatban vese-, lég-
ző- és emésztőszervi megbete-
gedésekre használják.
 • Mi a helyzet az állatvilággal? 

– A tavasz egyik hírnöke a vé-
dett citromlepke, mely nevét 
a hímek élénksárga színéről 
kapta. Életmódjuk is nagyon 
különleges, a telet kifejlett ál-
lapotban (imágóként) vészelik 
át, padlásokon, farakások kö-
zött, fatörzsek repedéseiben 
megbújva. Ilyenkor testned-
vükben a víz százalékos aránya 
jelentősen lecsökken, a lepkék 

hibernált állapotba kerülnek. 
Egyik leghosszabb életű lep-
kénk, a szerencsésebb egyedek 
akár tíz hónapig is élhetnek.
A sekélyebb, hamarabb felme-
legő vizekben megkezdődik a 
békanász. Békakuruttyolás fő-
leg éjszaka hallható a Kolon-tó 
felől, de az Izsákot átszelő csa-
tornából is intenzív a békakó-
rus éneke. Minden kétéltű és 
hüllő védett Magyarországon, 
ezért kérjük, óvatosan vezesse-
nek, főleg sötétedés után, mi-
kor e fajok – a párosodás remé-
nyében – az utakat keresztezve 
a vizek fele igyekeznek.
 • Bizonyára a gólyák is itt van-

nak már…
– Az Izsák város címerében is 
szereplő fehér gólya egyedei 
már március közepétől érkez-
nek haza. Izsák és Kisizsák 
belterületén nyolc aktív gólya-
fészek van. Az egyik gólyapár 
igen látványos fészkelőhelyet 
választott magának, aki még 
nem ismeri, annak érdemes 

a Pálinkamúzeum kéményé-
re feltekinteni. Áprilisban a 
vonuló madarak nagy része 
visszaérkezik a költőterületre, 
így hozzánk is. Ugyanakkor a 
nálunk telelő madarak haza-
indulnak, általában a Magyar-
országtól északra eső fészkelő-
területeikre. Ilyenek például 
az etetőkön is megfigyelhető 
fenyőpintyek, vagy más néven 
téli pintyek, de a télen látható 
kék cinegék nagy része is to-
vább áll. Hazaérkeznek a ter-
mészetvédelem címermadarai, 
a nagy kócsagok is. Fészkelő-
területnek a Kolon-tó nádasát 
választják. A tavalyi évben 144 
pár fészkelt a nádasban és a re-
kettyefűzbokrokon. A Kanyó-
kám-vize (Fogorvos-tornya) 
kitekintőpontról jól megfigyel-
hető, ahogy a csőrükben fésze-
kanyagot szállítva beszállnak a 
nádasba. A nádasból sokszor az 
emberi fül számára furcsa han-
gok is kihallatszanak. A rej- 
tőzködő életmódú bölömbika 
hangja arra hasonlít, amikor 
egy üres üvegbe fújunk bele. 
A bölömbika neve ellenére egy 
madár, méghozzá egy gémféle, 
barnás színezetével könnyen 
beleolvad a nádasba. Az igazi 
„punk” madár, a búbosbanka is 
megfigyelhető már, főleg állat-
tartó telepek környékén, ahol 

különböző rovarok, férgek után 
kutat. Szurtos dudu, fostos 
bugybóka ezek a népnyelvben 
használt nevei, melyeket fióká-
inak viselkedéséről kapta, akik 
veszélyhelyzetben bűzös ürü-
léküket juttatják támadójukra.
 • A vizek világa is nagyon  

gazdag...
– A 2013-ban átadott élő-
hely-rekonstrukciónál, a 
Nagy-víznél is beindul az élet 
a természetben. A vízen megfi-
gyelhetőek a hazánkban egyet-
len költő lúdfajunk, a nyári lúd 
családok, gyakran tíz-tizenöt 
kislibával. A földnyelven sé-
tálva érdemes a lábunk alá is 
figyelni, mert gyakran szem 
elé kerül a vidra nyoma is. Itt 
most a nyom alatt a territóri-
umok jelzésére használt ürü-
lékkupacokat értem. Érdemes 
közelebbről is szemügyre venni 
e kupacokat, találhatunk ben-
nünk halpikkelyeket és csíbor, 
csíkbogár kitines szárnyának 
darabajait is.
Az ébredő természet sokféle cso-
dával kápráztat el minket, érde-
mes ezekre odafigyelnünk! 
Kövessék Facebook oldalunkat és 
honlapunkat, ahol további érde-
kességekről számolunk be!
www.facebook.com/kolonto 
www.kolon-to.com

Morvai Edina, Ábrám Örs

Fotók: Kolon Archívum

Kökörcsin Zamatos turbolya Fenyőpinty Bölömbika 



2020. április

14 15

2020. április

Anyakönyvi hírek
Március

SZÜLETÉSEK: 
Farkas Lora  anyja neve: Bakonyi Bettina Dorina
Duráncsik Emma  a.n.: Árvai Edit
Helyesbítés:
Pataki Janka és Pataki Jázmin a.n.: Király Ágnes
(A korábbi névelírásért elnézésüket kérjük.)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK: 
Hinkel Péter – Kovács Gabriella
Helyesbítés: 
Seres Zsolt – Hoffmeister Bianka 
(A korábbi névelírásért elnézésüket kérjük.)

HALÁLOZÁSOK:
B. Kiss Istvánné sz. Dediczki Ida (90 éves) Kölcsey Ferenc utca
Szilvási Mihályné sz. Patai Erzsébet (82) Ady Endre utca
Jakus László (63) Széchenyi utca
Csecsetka Ferenc (62) volt izsáki lakos
Sebők Lászlóné sz. Vörös Erzsébet (79)
Cseh Mihály (62) Mező utca
Trencsényi Imre (46) Kada Elek utca
Lestár Sándor (61)  Liliom utca

Közérdekű telefonszámok 
• Háziorvosi ügyelet: hétfőtől 
csütörtökig 12-16 óráig, pénte-
ken 12-13 óráig 06 70 210 9769
• Központi orvosi ügyelet: hét-
főtől csütörtökig 16 órától más-
nap reggel 8 óráig, pénteken 13 
órától másnap reggel 8 óráig, 
munkaszüneti napokon és ün-
nepnapokon 8 órától másnap 

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 

HIRDETÉSEK SEGÍTŐ

Kedves Olvasóink! Kedves Hirdetôk! 

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

Teljes körű építőipari munkák
generálkivitelezése

Lakásfelújítás, könnyűszerkezetes családi házak
és konténerházak tervezése, építése, átépítése, felújítása
Kulcsra kész házak építése alaptól a tetőig
Aszfaltozás, kátyúzás
Tetőszigetelés, hőszigetelés
Belsőépítészeti, kőműves és gipszkartonos munkák
Cserépkályhák, kemencék építése
Tervezés teljes körű felmérés,
szaktanácsadás, kivitelezés.
 

Érd.: Farkas Tamás ev. Izsák
06 30 7828 663

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

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

T E M E T K E Z É S

Temetkezés
Teljeskörű ügyintézés és szolgáltatás

Tel.: 06-30-398-5303
24 órás ügyelet: 06-30-445-4999

Izsák, Szabadság tér 18.
www.meltosagtemetkezes.hu

M É LT Ó S Á G  K F T.

APRÓHIRDETÉS
Vállalkozásra és raktározásra alkalmas 100 m2 épület

KIADÓ a volt TSZ major területén. Érd.: 06/20/8241-239

Hatalmas feladatot vállalnak a szolgálatok 
Komoly csapatmunkában, együttműködésben dolgoznak 

A segítő szolgálatra minden körülmények között szükség 
van. Vannak nyugodtabb időszakok, de akkor is gondos-
kodni kell az idősekről, rászorulókról, családokról. A je-
lenlegi egy fokozott nehézségű helyzet, hiszen a járvány 
okozta intézkedésekkel megsokszorozódtak az egy főre 
eső feladatok. A városban két komoly erő viszi szoros 
együttműködésben a vállán a segítőhálózat feladatait. 
A Gondozási Központ és a Gyermekjóléti-és Családsegítő 
Szolgálat.

Soltészné Marton Ildikó 30 éve 
irányítja a Gondozási Köz-
pont munkáját. A mostani 
krízishelyzetben nagy feladat 
hárult a háromfős csapatra, 
hiszen a város 65 év feletti la-
kosságára kell teljes figyelmet 
fordítani, ami 1227 lakost je-
lent Izsákon. 

– Szórólapokon kapott tá-
jékoztatást mindenki arról, 
hogy miként is működünk. 
Kerestek a hozzátartozók, a 
lakosok, szinte le sem tudtam 
tenni a telefont. A legnehe-
zebb az E-receptek beveze-
tése volt, nem volt könnyű 
elmagyarázni az időseknek, 
miként jutnak majd a gyógy-
szerhez. Szerencsére a lakos-
ság nagyon megértő, gondo-
zónőinknek nem kell sem az 
orvosnál, sem a patikában, 
sem a postán sorban állni idő-
seink ügyintézése miatt, ezt 
ezúton is köszönöm minden-
kinek. A boltokban is kész-
ségesek, szinte már összeké-
szített áruval várnak minket. 
Nagy leterheltséggel dolgo-
zunk, délelőtt házigondozást 

végzünk tizenegy idősnél, 
délután a város időseinek in-
tézzük ügyes-bajos dolgait. 
Néhány hete két önkéntes se-
gíti a munkánkat, és az ebéd 
szállításához is kaptunk se-
gítséget polgármester úrtól, 
amiért igen hálásak vagyunk 
– mondta Ildikó.  

Boldoczki Tímea intézmény-
vezető arról számolt be, hogy a 
jelenlegi veszélyhelyzetre való 
tekintettel működésük átszer-
vezésére volt szükség. 
– Nehezítette ugyan a szolgál-
tatásaink eljutását a rászoru-
lókhoz, de a kezdeti nehézsé-
geket leküzdve ma már egyre 

nagyobb hatékonysággal dol-
gozunk. Közösségi portálunk 
népszerű, melyen keresztül 
gyorsan, egyszerre akár több 
személlyel is tudunk online ta-
nácsadást végezni. Ez komoly 
csapatmunkát igénylő feladat. 
A segítő szándékú emberek-
nek köszönhetően egyre több 
felajánlás érkezik,  melyet  ön-
kormányzatunk segítségével 
juttatunk el a rászorulóknak 
– mondta az intézményvezető, 
aki átfogó tájékoztatást adott 
a 21 éve működő, komplex 
családgondozást vállaló szol-
gálat alapfeladatairól is. – 
Munkánk nem korlátozódik 
csak a szociális problémákra. 
Ami számunkra igazi kihívás, 
az a szülői szerep erősítése, a 
kapcsolati krízisek kezelése és 
ezek megelőzése. Sokan gon-
dolják, hogy a Családsegítő 
Szolgálat pénzbeli támoga-
tást adhat az arra rászoruló 
személy részére. Ezért újra és 
újra hangsúlyozzuk, hogy mi 
az elérhető támogatásokat, 
lehetőségeket keressük meg 
klienseinknek. 

–sé–

Egyedül vagyok, de mégsem magányos 

Most igazán aktuális kérdés, ho-
gyan viseljem el a magányt.
Arról szeretném meggyőzni 
minden kedves nyugdíjas em-
bertársaimat – no meg azokat 
is, akik nem idősek, de valami-
lyen oknál fogva nem ajánlatos 
emberek közé menniük – hogy 
ezt a bezártságot viseljük el ma-
gunk és mások egészsége miatt, 
hisz felelősséggel  és köszönettel 
tartozunk azoknak is, akik olyan 
sokat tesznek mindannyiunk 
egészsége érdekében.
Én is egyedül vagyok 82 éve-
sen. Nagyon jól elviselem a ma-
gányt: tévézek, rádiót hallgatok, 
olvasok és ami keveset bírok, 

kertészkedek. Van egy virágos-
kertem, ahol január óta mindig 
van valami szép virág, amiben 
szívesen elgyönyörködöm. Elég 

mozgalmas életet élek. Amíg le-
hetett, havonta kétszer jártam 
a nyugdíjas klubba és bizonyos 
rendezvényekre. Azonkívül 
kisebb csoportokban jártunk 
egymáshoz egy-egy jó kártya-
partira. Bizony ezek a találko-
zások nagyon hiányoznak, de a 
mi és mások egészsége érdekében 
el kell viselni! A gyógyszer- és 
a bevásárlási gondom is meg-
oldódott hála a gondozási köz-
pont segítségének. Igen kedves 
segítőkész aktivisták vannak, 
akik nagyon szívesen és önzet-
lenül segítenek. Volt olyan eset, 
hogy nem hívtam őket, de arra 
jártak és megkérdezték, nem-e 

kell valami. Hát kellett, és egy 
órán belül ott volt, amit kértem! 
A fiam és a menyem is szívesen 
segítenek, pedig nagyon sokat 
dolgoznak.
Szeretnék köszönetet mondani 
a polgármester úrnak, az egész-
ségügyi dolgozóknak, a gondo-
zási központ vezetőjének és az 
aktivistáknak, a családomnak 
és mindenkinek, aki azért dol-
gozik erőn felül is, hogy átvé-
szeljük ezt a nehéz időszakot! 
Jó egészséget és kitartást kívá-
nok!
MARADJ OTTHON! 

Fekete Lászlóné

Fekete Lászlóné praktikus tanácsai a karanténból
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A Tészta Majális az Izsáki Értéktár része
Ne adjuk fel, őrizzük otthonainkban a hagyományt!

A tényt senki sem vitatja. Aki csak egyetlen ilyen rendez-
vényen is jelen volt, vagy ha a plakátokat végigolvasta, 
érzékelhette, hogy egyetlen tésztafőző napból sem hiány-
zott a vidámság, a jó ízlés, a helyi-ség. Ha valóban családi-
as, hagyományokat őrző, ízes, jó hangulatú rendezvényre 
vágynak, nem kell kilométereket utazni, itt van helyben 
minden évben 2009 óta. Adta magát a rendezvény, hiszen 
az Izsáki házitészta egyet jelent Juhász Sándorral és fele-
ségével, akik három évtizede alapították a családi vállal-
kozást. Az izsáki házitésztákat az ország minden szegle-
tében ismerik és keresik. Kellett azonban egy ötletgazda, 
aki briliáns közösségépítést kezdeményezett az első Tész-
ta Majális szervezésével. Prikkel László, a Vino étterem 
tulajdonosa, a fesztivál kitalálója úgy nyilatkozik, hogy 
sosem akartak mega majálist, mégis hatalmasra nőtt, és 
tartotta magát több éven keresztül. 

Elmondása szerint nyilván 
egyedül nem ment volna, so-
kan álltak mellé. Természe-
tesen az Izsáki Házitészta 
Kft. élén a Juhász családdal, 
akik a mai napig támogatják 
a rendezvényt. Ajándék- és 
a főzéshez szükséges tésztát 
biztosítanak az alkalmi szaká-
csoknak. Szokott itt lenni sós, 
édes ízben, sőt még kemencé-
ben sült finomság is. Amel-
lett, hogy baráti társaságok 
bejáratott, kedvelt találkozó-
helye a majális, rendszeresen 
jelen vannak helyi termelők, 
kézművesek, hagyományokat 
őrző egyesületek. A nap rend-
re ökumenikus ételáldással ve-
szi kezdetét. Míg élőzenei alá-
festéssel készülnek az étkek, 
addig sportprogramok, kiállí-
tások vagy bemutatók színesí-
tik a rendezvényt. Helyet kap-
nak a környékbeli színjátszó 
körök, híres előadóművészek, 

akik napközben a gyerekeket 
is szórakoztatják. Többször 
szerepelt a programok között 
vidám hangulatú pünkösdiki-
rály-választás is. Laci elmon-
dása szerint kezdetektől fogva 
helyet adtak a település terme-
lőinek, a helyi értékek felvo-
nultatásának, a hagyományok 
őrzésének és továbbvitelének. 
Bizonyára sokan emlékeznek 

a főtéren megrendezett tész-
tanyújtó versenyre, vagy a bor- 
utca hangulatára. Mára ezek 
visszakerültek a Diófás-kert-
be, ahol, bár kisebb területen, 
de nemzetközivé fejlődött ez a 
nap. Német, olasz ajkú és ízlé-
sű családok, baráti társaságok 
jönnek ide évről évre egymá-
sért. Vagy talán a fakanálért? 
– teszem fel a kérdést a ren-
dezvény szervezőjének. 
– Valóban elindult egy ván-
dor fakanál, melynek nyer-
tesét évről évre szakmailag 
hozzáértő zsűri ítélte meg, 
ezidáig. Azonban idén más 
volt a terv – közli mosolyogva 
Laci – többet el nem árulva. – 
Nem biztos, hogy csupán egy 
nyertesnek kell születnie a nap 
végére, ehelyett érezze magát 
mindenki győztesnek, aki itt 
volt, beletette összes tudását, 
szeretetét a készített ételbe. 

Eddig sem volt könnyű dol-
ga a zsűrinek, minden évben 
nehéz volt kiválasztani a leget 
– összegzi az emlékeket Laci. 
Aki pedig részt vesz a majá-
lison, pontosan tudja, hogy jó 
társaságban hódolva a kuli-
náris élvezeteknek, az esték 
mindig buli hangulatban 
telnek. Az évek alatt számos 
neves együttesnek, művészeti 
produkciónak adott helyet ez 
a rendezvény. Így lett volna 
ez idén május másodikán is. 
Sok-sok vendéget érintett 
rosszul a járvány miatt kiala-
kult helyzet, hiszen már ké-
szültek erre a napra. 
Ezért mentsük, ami ment-
hető alapon összefogásra 
buzdítjuk a főzőket, a fa-
kanalak szerelmeseit. Aki a 
tésztafesztivál tervezett nap-
ján, május 2-án otthonában, 
kertjében tésztaételt főz, és 
az elkészített finomságot le-
fotózza és beküldi az Izsáki 
Táncsics Mihály Művelő-
dési Ház és Sportcsarnok 
facebook oldalára május 
3-án éjfélig, azok között egy 
5000 Ft értékű tésztacsoma-
got, és kétfős Vino-tálat sor-
solunk ki! 
Persze abban is bízunk, hogy 
lehetőség lesz bepótolni a 
rendezvényt, hiszen a ku-
lináris élmények mellett a 
közösség ereje a legnagyobb 
ajándék.                           TK

Az ötletgazda... ...és a támogató

Józsi bácsi a konyhában kreatívkodik 
Pásztortarhonya szerb köntösbe öltöztetve 

Balogh József nyugdíjas pedagógus. A főzés szeretetét és 
tudását hagyományosan családjától, édesanyjától és édes-
apjától tanulta. Mivel szülei állandóan dolgoztak, gyak-
ran főzött legnagyobbként húgaira is. Azok az idők – mint 
a mostani vírusos helyzet is – megtanították őt arra, hogy 
takarékoskodjon, lakóhelyének és az évszakoknak meg-
felelően, változatosan alkosson, minden maradékot fel-
használjon. Ha maradt előző napról pásztortarhonyánk, 
szakácsunk ötletétől vezérelve másnapra szerb köntösbe 
öltöztethetjük.

Józsi bácsi főzőtudományá-
nál már csak gondoskodó 
szeretete nagyobb, amit né-
hai kedves feleségétől vett át. 
Ma is naponta aktívan főz, 
vagy ahogy a család fogalmaz, 
inkább kreatívkodik. Nem 
ódzkodik kipróbálni messzi 
tájak alapanyagit, ételeit sem. 
Főztjét két unokája is köve-
teli. Minden családtagnak 
megvannak a kedvencei tőle, 
amelyeket a jeles napokon 
kívül is, lélekmelengetőnek 
szokott a család elé tálalni. 
Kedvencei a magyaros egytál- 
ételek, amelyekhez szívesen 
fogyaszt antioxidánsként – 
izsáki termelőtől vásárolt 
borból – szürkebarát fröccsöt. 
Természetesen a tésztafesz-
tiválok állandó résztvevője és 
kivétel nélkül mindig egysze-
rű, hagyományos paraszti éte-
leket készít lebbencsből vagy 
tarhonyából. Ahogy szokta 
mondani, nem nyerni megy, 
hanem megkínálni a visz-
szajáró „vendégeit”. Bizony, 
többen vannak, akik alig vár-
ják, hogy befejezze az ételt és 
koccintással köszönjék meg 
neki az egy tálnyi hagyo-
mányt. A tradíciók éltetése 
a vérében van, ebből nem is 
hajlandó engedni, és szeren-
csére nem is tud. Így aztán 
a nagycsalád számára min-
dennap születik tőle valami 
lélekemelő ajándék. Ez azért 
is nagyszerű, mert felgyorsult, 
modern világunkban igen-
csak átalakultak a szokások. 
Az ünnepi alkalmakkor in-
kább éttermekbe megyünk, 
terhelt hétköznapjainkban 

pedig jószerivel menüt rende 
lünk, vagy ha mégsem, akkor 
is inkább megvesszük az éte-
lek hozzávalóit, nem úgy, mint 
hajdanán, amikor még otthon 
készült a tészta, a kenyér. 
A főzni tanulás folyamatában 
is töréseket vehetünk észre. 
Már itt sem a nagymamák 
és az édesanyák, hanem a 
média, az internet játszanak 
nagyobb szerepet és persze 
technika, ami beköltözött a 
konyhákba is. A táplálkozás, 
a főzni tanulás példáján ke-
resztül láthatjuk, hogy élet-
módunk, háztartásvezetésünk 
változásaival párhuzamosan a 
hagyományos családi közös-
ségek, együttmunkálkodások 
kezdenek felbomlani. 
Ennek a folyamatnak a las-
sítására, az új közösségek ki-
alakítására jó példa az Izsáki 
Tésztafesztivál, ahol családok, 
generációk, barátok főzhet-
nek együtt, jöhetnek össze a 
régi közösségek és újak ala-
kulhatnak ki. Ahol jó hangu-
latban tanulhatunk, ötleteket 
leshetünk el egymástól. Most, 
hogy a járvány megtorpedóz-

ta a városi fesztivált, vigyük el 
szigorúan csak a szűk csalá-
dunk udvarára az elmúlt évek 
fesztiválhangulatát. Főzzünk 
bográcsban és próbáljuk ki a 
legelső Tésztafesztiválon is 
induló Balogh József recept-
jét. 

Hozzávalók 4 személyre:
250 g tarhonya
150 g füstölt szalonna
150 g szárazkolbász
250 g burgonya
1 nagyobb fej vöröshagyma
1 nagy evőkanálnyi piros fű-
szerpaprika
só ízlés szerint
víz (kb. 1 liternyi szükség sze-
rint)

Elkészítése:
A szalonnát bőr nélkül felkoc-
kázzuk és odatesszük pirítani. 
(Nem kell erősen megsütni, 

mert még a tarhonyával is 
forrósodik.) Mikor kiengedte 
a zsírját, beletesszük pirítani 
a tarhonyát, amelyet egyenle-
tes sötétre pörkölünk, közben 
belelopjuk a szalonnabőrt is. 
Mikor egyforma barna lesz 
a tészta, levesszük a tűzről, 
belerakjuk az előre összekoc-
kázott hagymát. Melegítés 
nélkül megfonnyasztjuk a 
hagymát a tarhonyán. Ha jó 
üveges lesz, belerakjuk a piros-
paprikát és azonnal felöntjük 
kevés vízzel, hogy tökéletesen 
besűrűsödjön. Mindeközben 
folyamatosan pótoljuk vízzel, 
hogy ne süljön oda, csomó-
sodjon meg a paprika. Ezu-
tán is a vizet szükség szerint, 
fokozatosan öntjük hozzá, 
kevergetve (körülbelül egy 
litert). Figyeljünk arra, hogy 
lehetőleg mindig legyen rajta 
víz, meggátolva ezzel a tészta 
lesülését. Mikor félfővésben 
van a tarhonya (amit állandó-
an kevergettünk), beletesszük 
az előzőleg felkarikázott kol-
bászt. Ha megpuhult a tarho-
nya, akkor még szükség sze-
rint öntünk hozzá vizet, egyet 
hagyjuk rottyanni. Elzárjuk 
a tüzet és tálalásig lefedjük. 
Szerb tarhonya: ha marad 
pásztortarhonyánk, másnapra 
felfrissíthetjük egy kis lecsó-
val. Jó étvágyat hozzá!

(bézsé)

Friss hír a fúrt kutakról 
Izsák vonatkozásában soka-
kat érintenek a fúrt kutakkal 
kapcsolatos eljárások, köte-
lezettségek. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK) 
kezdeményezésére a Magyar 
Országgyűlés elfogadta az 
illegálisan kialakított kutak 
bírságmentes fennmaradására 

korábban 2018. december 31-
ig szóló időpont 2020 végéig 
történő meghosszabbítását. 
Font Sándor, a Parlament Me-
zőgazdasági Bizottságának 
elnöke megerősítette az év vé-
géig tartó moratórium tényét, 
sőt kilátásba helyezte annak 
meghosszabbítását is.

Fotók: Gucsi Andrea
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Isten nem mond le egyetlen emberről sem!
Lelkipásztori gondolatok Bajkó Zoltán plébánostól

HITÉLETI HITÉLETI

Amikor társadalmunk elkereszténytelenedett, elvilágia-
sodott mindennapi életéből kiszorulnak az egyházi és val-
lási szokásaink, amikor nem divat a keresztény értékrend 
szerinti élet a családokban, közösségi életünkben, amikor 
nem figyelünk Isten hívására, akkor nem csodálkozha-
tunk, azon, hogy a sötétség, az anyagiasság, az önzés, a 
széthúzás és a közömbösség fenyegeti, nemcsak a nagy, 
hanem a közvetlen világunkat, környezetünket is.

Ebben a világban sajnos lassan 
az uralkodó elv: légy meggyő-
ződve és biztos benne, hogy az 
igazság egyedüli birtokosa te 
magad vagy, ragaszkodj hozzá 
foggal és körömmel! Az oszd 
meg és uralkodj, illetve vedd 
el, amiről úgy gondolod, hogy 
neked kijár, és a természeté – 
a teremtett világé – semmi, 
és nem a Föltámadt Krisztus 
által meghirdetett, s kereszt-
halálával bizonyított szeretet, 
az önző énünk legyőzése, és 
az áldozatok árán való össze-
fogás, a nézeteltérések békés 
tisztázása, az egyetértés mun-
kálása.

Tegyük fel a kérdést önma-
gunknak, és ne sértődjünk 
meg a kérdés hallatán, ne kér-
jük ki magunknak: nem távo-
lodtunk el az Istentől kissé – 
vagy nagyon?
Nem mással voltunk elfog-
lalva eléggé, nem volt időnk 
egymásra, önmagunkra, sze-
retteinkre, emberi értékeink 
megélésére egymás megbe-
csülésére…
Nem érünk rá, nincs időnk, 
mert az idő pénz... halljuk 
sokszor, és most mit és meny-
nyit ér a pénzünk, ha nem tu-
dunk venni friss levegőt vele, 
nem tudunk venni őszinte 
kézfogást, ölelést vele?
Nem veszünk időt és jövőt, hi-
tet és hűséget és mindazt, ami 
igazán SZÁMÍT...

Pedig a Föltámadt Jézus most 
is erre hív minden megkeresz-
telt embert, kereszténységünk 
legnagyobb ünnepén.
Nem közösségben, ahogy 
megszoktuk templomainkban, 

hanem egyénileg, személyesen 
ebben a nehéz időben.
Isten le akar velünk ülni és 
elbeszélgetni velem, mert úgy 
érzi, eljött az idő.
Ha Istenhez való viszonyunk-
ban zavar támad, ha elveszít-
jük az irányt, ne veszítsük el 
a reményt és hitet, hanem 
bátran, bizalommal kérjük a 
Mennyei Atyát, hogy ne csak 
nevünkben legyünk kereszté-
nyek, hanem valóban azok is 
maradjunk!”

„Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az 
Isten”. 
(Túrmezei Erzsébet: Ha nem 
teszek semmit sem)

Azt hiszem, hogy éppen a 
mostani egymásért, a szeretet 
jegyében történő kényszerű 
bezártságunk emlékeztethet 
majd bennünket a leginkább 
arra, hogy milyen is lehetett az 
a végső és társtalan jézusi ma-
gány, és hogy mekkora érték a 
közösség.
Éljük meg és éljük át, megta-
pasztalva a magányt, a belső 
magányt és a sokszor felsíró, 
felkiáltó fájdalmas Istent ma-
gunkban.
A keresztény ember számára 
Krisztusban a legfontosabb a 
menny békéje, az élet legfon-
tosabb feltétele, ha eggyé tud 
válni mások szenvedésével és 
átéli lélekben, hogy mit vállalt 
értünk Jézus.
Nem véletlenül mondta Jézus, 
amikor feltámadása után ismét 

tanítványai közé lépett, hogy: 
„Békesség veletek!” Tudta azt, 
hogy ez a legfontosabb.
Különös aktualitást ad az ő 
békére nevelő szavainak a mi 
mostani, sokféle értelemben 
forrongó világunk, a mi sok-
féle értelemben is békétlen 
természetünk. Jól van ez így? 
Tudjuk mindannyian, hogy az 
igazi élet az nem a keresztre 
feszítésekből, hanem az ölelé-
sekből születik.

Mindnyájunknak részünk van 
különféle szenvedésekben, 
ezért úgy gondolom, mind-
annyiunkban bennünk él hús-
vét misztériumának egy része.
Túrmezei Erzsébet Húsvét 
után című versének elgondol-
kodtató sorai:

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, 
szomorú léptek. 
Húsvét előtt… zokogó, bús mi-
értek. 
Húsvét előtt… ajtók, kemények, 
zártak. 
Húsvét előtt… arcok, fakóra 
váltak. 
Húsvét előtt… szívek, üres-sze-
gények. 
Húsvét előtt… ki hamvadott 
remények. 
Húsvét előtt… egy nagy „Min-
den hiába!” 
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a 
Mester! 
HÚSVÉT UTÁN… el a gyás-
szal, könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel 
frissen! 
Húsvét után… már nem kér-
dezni mit sem! 
Húsvét után… új cél és új siet-
ség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze 
esnék! 
Húsvét után… erő, diadal, élet!

Csak azokért sírjunk húsvéti 
könnyet, 
Akik még mindig húsvét előtt 
élnek.

Ebben a nehéz próbákkal teli 
időben, amikor úgy érezzük, 
hogy nem látjuk a jövőt és 
bizonytalanok vagyunk, félel-
mekkel küzdünk, amikor félt-
jük magunkat, szeretteinket, 
embertársainkat…
Álljunk meg és kérjük biza-
lommal Isten támogató sze-
retetét és bátorítását magunk, 
családunk, egyházközségünk, 
városunk és nemzetünk szá-
mára.
Népünk Szűz Máriának fel-
ajánlott nemzet, amely nem 
veszhet el semmilyen balsors-
ban, bajban, vészben, vírus-
ban…

Minket számon tart az IS-
TEN
Szeret az ISTEN és
Megsegít az ISTEN!

Kedves Híveim!  Tisztelt Izsá-
kiak!

Kívánom lelkipásztori szere-
tettel mindennapi életükre, 
közösségeinkre a feltámadt 
Isten Fia áldását, bátorítását 
és egy új emberséges eljöven-
dő kezdetét.
Ne veszítsük el hitünket és re-
ményünket, legyenek terveink 
és hívjuk segítségül munkatár-
sunknak az Istent.
Isten nem mond le rólunk, 
egyik megteremtett gyerme-
kéről sem!

Bajkó Zoltán
plébános

Az ige megtartó erejét mindennél többre becsüljük
Református múltunk 116. – Gyülekezeti hírek 

„1836. május 1. napján min-
den elöljárók jelen létében, 
az egy Magyar Istvánt ki 
vévén, ki perceptori fogla-
latosságai miatt távol len-
ni kéntelenittetett: curator 
Szabó Mihály ő kegyelme 
számadása visgálat alá vé-
tetett – melly, midőn hiba 
nélkül valónak találtatott 
– a Számadó számadása 
újonnan dolgozása terhe 
alól, köz egygyezéssel fel 
mentetett.

Május 4.: Egyedül Sz.Tóth 
Mihály maradván el – más 
elöljárók öszve jöttek – s 
elöttök a következő tárgyak 
forognak fel:

1. A megüresült elöljárói 
két helyeket kikkel kell be-
tölteni? és betölteni rendel-
tettek – Csizmadia Ferentz 
és Gyallai János által. – to-
vábbi

2. Mit keljen tenni Dekány 
István Ketskeméti lakossal, 
kinek az a követelése va-
gyon az ekklésiánknál, hogy 
L. Damásdi János ő kegyel-
me a Páhi földjei arendába 
bírta három egymás után 
következő esztendőkig – s 
az arendáknak summájá-
ból – a nálla volt 800 forint 
esztendőnkénti intézése le-
vonása- és a contractusból 
bebizonyítható fizetéseku-
tán is 70 s több forintokkal 
ados maradt – melyeket az 
ekklésia köteles ki fizetni ? 
– Erre a praesenstiora néz-
ve az a határozás tétetett, 
hogy maradjon oth Dekány 
Istvánnál a nálla lévő 800 
forint – s a 70 s egynéhány 
forintokat fizesse néki ki az 
öttse Dekány Jósef az in-
teresseből azon summának 
melly nálla vagyon.

3. Fehér István kérdést 
támasztott az eránt, hogy 
Csinka Sándor árva gyer-

mek felöl, kit sz.(olga) 
könyv s fizetés mellett 
házánál tart, továbbra mi-
tsoda rendelést kíván ten-
ni az elöljáróság? – Hatá-
roztatott, hogy a gyermek, 
két esztendeig maradjon 
az ekklésia gondviselése 
alatt – hogy legalább os-
kolába járván vallásunkról 
a fundamentomos elő es-
mereteket megszerezhesse 
-, s a tartásáért akár Fehér 
István, akár más legyen a 
szállás és tartás adó gazda, 
fizetni fog az ekklésia cas-
sájából minden hónapra 3 
V.forintot.

1836. aug. 3. Gyűlés tartat-
ván kérdésben jött néh.(-ai) 
Szalai György elhagyatott, 
utolsó ínségre jutott özve-
gyével, ki gyámolítás végett 
az ekklésiához folyamodott, 
mit keljen tselekedni?

Végeztetett: minthogy Sza-
lay (sic!- N.Á.) György-
né míg virágzó állapotban 
volt az Úr asztala kerítését 
beboríttatta, de még mint 
reformata személy is – az 
ekklésia pártfogására mél-
tán számolhat: az ekklésia 
segedelmező gondviselése 
alá vétetik.

Ez a határozat megtétet-
vén ismét az jött kérdésbe, 
hogy szállása hol légyen 
– és ki viseli gondját? Hal-
lotta az elöljáróság, hogy 
Pityi András reformata 
ember özvegye kész volna 
mind arra, hogy neki szál-
lást adjon, mind arra, hogy 
a gondviselés terhét magára 
vállalja: azért is a nevezett 
özvegyet behivatta, s ez 1. 
V.(-áltó) forint hetenkénti 
fizetés mellett Szalaynéra 
való gondviselést elvállalta.” 
(P.IV.: 141 – 142.old.)

közli:
Nagy Árpád

Az összefogás nehéz és ne-
hezebb időkben is sokféle jó 
megoldást teremhet. Persze 
az Isten Igéjére alapozott 
teherhordozás az, ami kiáll-
hatja az újra és újra támadó 
„próba-vírusok” ostromát. 
Aki erőt ad a család, a kö-
zösség szolgálatához, Aki 
megőrzi az igazság tisztes-
ségét a kedvünk ellen való 
dolgok közepette is, Aki 
megoszthatónak láttatja ve-
lünk az ínségben is az utolsó 
falatot… és számtalan sok 
csodára képes! Aki a ked-
vünk ellen való dolgok kö-
zepette, a próbákat is javuk-
ra fordítja mindazoknak, 
akik ABBAN bíznak AKIT 
Ő még a halálból is kiho-
zott! Amíg BENNE bízik 
az Anyaszentegyház, addig 
megtartatás és szabadítás is 
lesz MINDIG!

-na-

GYÜLEKEZETI 
ALKALMAINK

Mindaddig, amíg a világi 
hatalom meg nem tiltja, a 
csütörtöki bibliaórákat 19 
órai kezdettel megtartjuk. 
Az Úr napján (vasárnap) 
pedig 10 órai kezdettel tar-
tunk nyilvános istentiszte-
leteket a református temp-
lomban.

IKEM HÍREK

Márciusi rendezvényünket 
még megtartottuk a szűkülő 
lehetőségek dacára. Sajnos 
a jelenlegi helyzetben már 
az áprilisi rendezvényünket 
nem tudjuk megvalósítani a 
tervezett időben és módon. 
Ezt az előadást és a májusi 
rendezvényünket is igyek-
szünk majd az első adandó 
alkalmas időben bepótolni. 

Addig is kérjük tagjaink, 
pártolóink türelmét, imád-
ságos, hordozó szeretetét a 
régi erdélyi imával:
„…vándor székely remény-
ségét, Jézus, áldd meg Er-
dély földjét.”

A víz világnapjához 
Bettner Kata első osztályos 
rajzát és a Szabó Lőrinc versi-
dézetet illesszék a kedves olva-
sók a 6. oldal témájához. A víz 
megbecsülésére való nevelést 
nem lehet időben elkezdeni.

Szabó Lőrinc:
Egy pohár víz (részlet)

Víz, még sohse láttalak;
és lelkem sok szennye-bűne
boldogan megszégyenülve
érzi, milyen tiszta vagy.

Jég vagy! tűz vagy! gyönyörű!
Tündértestű meztelenség, 
voltam én is, és leszek még,
mint te, olyan egyszerű?
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Zeng a népzene, forognak a szoknyák 
Bőtös Barna: A néptánc manapság felértékelődött 

Az utolsó pillanatokban tudott még közösségi élményt, 
emlékezetes gálát tartani a Sárfehér Néptáncegyüttes feb-
ruár végén, mielőtt kitört volna a világjárvány. A félévzá-
ró bemutatón minden csoport fellépett, nem csoda, hogy 
kinőtték a művelődési házat minden tekintetben. Ma 
már elmondható, hogy nem csak helyi, hanem regionális 
jelentőségű az a munka, amit Bőtös Barnabás irányítá-
sával végez az együttes. Egy-egy rendezvényükön olyan 
arcok is felbukkannak Izsákon, akiket máskor nemigen 
látni a városban. Az együttesben oszlopos tagok vannak 
Szabadszállásról, Ágasegyházáról, de még Nagykőrösről 
is. A közelmúltban kiskőrösi táncosokkal gyarapodott az 
együttes, de Csengődről is van jelentkező. Ezúttal az ál-
talános iskola adott otthont a nagyszabású programnak, 
amit ezúton is hálásan köszönnek a táncosok és vezetőjük. 

– A rendezvény egy széleskö-
rű összefogással jöhetett létre 
– mondja Barna. – Az iskola 
mellett nagy köszönettel tar-
tozunk a Gyermekliget Al-
ternatív Óvoda és Iskolának 
támogatásukért, így élőzenére 
táncolhattunk. A színpadot, 
mely egy balettszőnyeg volt, 
a Kecskemét Táncegyüttestől 
kaptuk kölcsön, az izsáki ön-
kormányzat pedig segített a 
szállításban. 
 • Milyen ma a néptánc ázsiója? 

– A néptánc manapság még 
jobban felértékelődött, hiszen 
nem csak arra tanít meg, hogy 
mi a férfi és a nő szerepe nor-
mál esetben, hanem egymás 
tiszteletére is. Egyfajta önki-
fejezési mód, ami egészséges 
mentalitást ad az emberek-
nek. Sajnos egyre többször 
tapasztalom az iskolában, 
hogy a gyerekek a nap 24 
órájában online világban él-
nek. Ma legtöbbször a gyere-

kek valamelyik számítógépes 
játékot utánozva játszanak, 
ami abból áll, hogy dobálják 
egymást kézigránáttal. Talán 
ez még a jobbik eset... Ami-
kor eltorzult fejjel szörnyek, 

akkor elgondolkodom rajta, 
hogy egy online világ előtti 
gyerek mit szólt volna hozzá? 
A múlt gyermekeinek az szer-
zett örömöt például, ha valaki-
nél gyorsabban futottak, vagy 
saját erőből készítettek kézzel 
fogható játékokat. Hol tart 

a világ – kérdezem én – aki 
magam sem vagyok még túl 
öreg, és az én korosztályom is 
már megélte az online megje-
lenését, igaz akkor még telje-
sen más technika volt, nem is 
volt szabad ennyit számítógép 
előtt ülnünk. Azok a szülők, 
akik gyermekeiket valamilyen 
sport- vagy néptáncfoglalko-
zásra járatják, tesznek azért, 

hogy valami változást érjünk 
el, és maradjanak a gyerekek 
azon a világon, ami valódi. Azt 
sosem szabad elfelejteni, hogy 
egy tanító, egy tánctanár, eset-
leg egy sportfoglalkozás-ve-
zető a szülő nélkül kevés lesz 
az online világ ellen, és egyre 

több problémánk lesz, ha nem 
partnerként viselkedünk. Ma 
már szinte azt is meg kell taní-
tani, mi  a fogó vagy bújócska, 
ki a fiú és ki a lány… A Sár-
fehér Néptáncegyüttes ajtaja 
mindig nyitva áll, bármikor 
lehet csatlakozni hozzánk, a 
fellépésekre senkit nem köte-
lezünk.
 • Kik mutatkoztak be ezen a 

gálán?
– A táncbemutatón fellé-
pett az összes csoportunk, a 
legfiatalabbaktól egészen a 
legidősebb táncosig. Az élő-
zenét Izsákra már hazajáró 
barátaink, a Suttyomba zene-
kar szolgáltatta. A bemutató 
előtt a Gyermekliget Alter-
natív Óvoda és Iskola tartott 
az érdeklődőknek kézműves 
foglalkozást. Az est kifulla-
dásig tartó táncházzal zárult. 
Az együttes Izsáké, legyen 
rá büszke mindenki, mi azok 
vagyunk. Zengjen a népzene, 
forogjanak a szoknyák, csat-
tanjanak a csapások, legyünk 
mindig többen a nézőtéren és 
a színpadon egyaránt!

-é-

KULTURÁLIS SPORTOS

2020. március 10-én Soltvad-
kerten játszott a IV. korcso-
portos fiú csapatunk a Ké-
zilabda Diákolimpia körzeti 

döntőjében. A mérkőzéseken 
bátran kéziztek a fiúk. A 2. he-
lyezettként zártuk a napot, ami 
elismerésre méltó eredmény. 

Benépesül a határ 
Már jövőre készülnek a futók

A Kolon futóklub életében is 
nagy változást hozott a koro-
navírus miatt kialakult hely-
zet, ugyanis az eddig meg-
szokott csoportos futásokat 
felváltották az egyéni edzések, 
tréningek. Mindenki gőzerő-
vel készült a tavasszal induló 
futóversenyszezonra, és a fu-
tóklubunk által megrende-
zésre kerülő KOLON KUPA 
futóversenyre, de a járvány 
miatt sajnos egyre nagyobb 
a valószínűsége, hogy a többi 
versenyt is és ezt is jövőre kell 

halasztani. A jó hír a sok rossz 
mellett az, hogy egyre többen 
választják a helyi lakosok kö-
zül a szabadtéri mozgásfor-
mákat, ezen belül is a futást 
és kerékpározást. Örömmel 
látjuk, hogy a kerékpárút és 
a Kolon-tó környéke szinte 
mindennap benépesül moz-
gásra vágyókkal, és reméljük, 
hogy ez a tendencia marad a 
járvány eltűnése utáni idő-
szakban is.              

Kolon Futóklub
vezetősége

Gyerekek az online oktatásról 
A Perjés gyerekek gondolatainak a pedagógus édesanyjuk 
írása alatt illett volna következnie, a hely azonban igen 
szűkre szabott, így egy kicsit sportosabbra fogtuk, de mert 
értékes gondolatokat fogalmaztak meg az online oktatás 
előnyeiről és hátrányairól, vétek lenne nem megosztani. 

Perjés Bendegúz (10. osztályos)
Jó: Nem kell korán kelni. Több 
időm van saját magamra. Jobb 
és több a kaja.
Rossz: Nem látom az osztály-
társaimat. Hiányzik a kolesz. 
Nem járhatok közösségekbe 
(ifi hittan, néptánc, kézilabda). 
Több házit kapunk és hiány-
zik a tanári magyarázat. Több 
a házimunka.
Perjés Kenéz (8. o.)
Jó: Nem kell nagyon korán 
kelni, mert nem szeretek. Sze-
retek itthon tanulni, itthon 
lenni. Együtt vagyok 
a családommal.
Rossz: Nem talál-
kozhatok a baráta-
immal. Nincs foci. 
Szóban nem tudja 
elmagyarázni a ta-
nár az anyagot, úgy 
könnyebb lenne 
megérteni. Amikor 
anya számon kér, 
mert egy másik tanár írt neki.
Perjés Etelka (5. o.)
Jó: Többet vagyunk itthon. 
Mindenki itthon van, és tu-
dunk többet játszani. Amikor 
segít a tesóm.

Rossz: Nem láthatjuk a bará-
tainkat. Nem vagyok valami 
nagy gépezős, ezért nehezem-
re esik a gépelés. Jobban szere-
tem élőben a tanulást.
Perjés Zétény (2. o.)
Jó: A családdal együtt va-
gyunk. Játszhatok a Doroty-
tyával.
Rossz: Nem látom a többieket. 
Itthon tanulunk és nem az is-
kolában. Nagyon sok házit ka-
punk. Nagyon hiányzik a tesi, 
a kézi és a néptánc. Nagyon 
hiányzik Dorina néni.

Perjés Dorottya (kiscsoportos 
óvodás) üzenete: nagyon hi-
ányzik a Csiga csoport és Ani-
ta néni, Szilvi néni, Tündi néni 
és Éva néni.

PE

Ezüstérmet szereztek 
Diákolimpián szerepeltek sportolóink 

Marika néni köszönete 

Marika néni gyöngybetűi a 
hála legkifejezőbb formáit tes-
tesítik meg. Januárban ünne-
pelte  születésnapját szerettei 
körében a Vino-étteremben. 

A ma is aktív nagyinak két 
gyermeke, négy  unokája és 
nyolc dédunokája, tehát né-
pes család gazdagítja min-
dennapjait. Isten éltesse!



2020. április

2322

2020. április

Izsáki Hírek 
Izsák város közéleti
és kulturális folyóirata 

• Kiadja 
Izsák Innokom
Nonprofit Kft. 
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

Felelős vezető:
Markó Péter 

Megjelenik havonta 
800 példányban 

ISSN 1587-7418

Rózsa nyílik a keze nyomán
Soltvadkerti telephelyre költözött a Rózsa-kő  

Amikor a kőfaragásról beszélünk, óhatatlanul mindenki-
nek elsőként a síremlékek jutnak az eszébe. Kétségtelen, 
hogy nagyobb az igény erre, hiszen a szomorú statisztikák 
egyértelműen igazolják, hogy fogy a magyar. Temetkezé-
si, kegyeleti szokásaink különlegessége a síremlékekben 
is jól leképezhető. De hogy örömtelibb rózsakövekről is 
beszéljünk, az építészeti stílusokat legalább olyan egye-
divé teszi a kődísz, melynek minden titkát ismeri Rózsa 
Tibor kőfaragó mester. 

A folyamatos megújulásra 
kész mesterember számára az 
idei év meghozta a változást. 
Üzlettársaival logót váltottak 
és új telephelyet választot-
tak. A kiskőrösi Aradi utcai 
műhelyt maga mögött tudva 
márciustól Soltvadkerten, a 
Kiskőrösi út 6. sz. alatt (a Vari-
ens Kft.-vel szemben) találják 
meg a kőfaragó mestert, aki 
továbbra is szakmai irányítója 
a magas szintű munkának. 
Kiskőrösről, az Aradi utcából 
költöztek át Soltvadkertre 
Kinyílt a tér, hiszen 3000 m2-
en vált láthatóvá mindaz, amit 
Tiborék egyedi igények alap-
ján öntenek formába: legyen 
szó épületdíszítésről, ablak-
párkányokról, lépcsőlapokról, 
belső burkolatról, munkala-
pokról vagy síremlékekről. 
Aki ismeri Tibort, az tudja, 
hogy szívét és lelkét farag-
ja, csiszolja, simítja egy-egy 
munkába. A szakmai iránti 
alázattal és mély szeretettel. 
Művészember a javából, aki-
nek hitvallása, hogy maradan-
dót kell alkotni, aki meglátja 
a megmunkálatlan sziklában, 
kőtömbben a formát, akinek 

keze alatt formálódik csodá-
vá a mészkő, a márvány vagy 
a gránit. Nem sokan vállalják 
fel manapság ezt a mestersé-
get, holott a legősibbek közé 
tartozik. Tibornak nem titkolt 
célja az sem, hogy megismer-
tesse és megszeretesse a fiatal 
generációval ezt a mesterséget. 
Folyamatosan képezi magát, 
hiszen belső igénye mellett 
motiválja az is, hogy remény-
kedik abban, hogy átadhatja a 
stafétát és tanítója lehet a pá-
lyaválasztás előtt állók közül 
valakinek, valakiknek.
A kétségtelenül nehéz fizikai 
munka mellett jelentős időt 

fordít a tervezésre, mely 3D-s 
formában teszi szemléletessé 
a vásárló számára a választott 
terméket. 
Munkáiról készült albumában 
rengeteg csodálatos fotó iga-
zolja, hogy a vásárló a legjobb 
helyen jár, amikor őt választja. 
Többek között azért is, mert 
ebben a munkában is nagyon 
fontos a minőségbiztosítás. 
Tiborral hosszan beszélget-
tünk arról, hogy mennyire 
fontos a szakszerűség, hiszen 
nem egyszer hallunk épület-
ről leváló műkődíszítésekről, 
képtelen temetői balesetek-
ről, gyerekre, vagy akár fel-
nőttre dőlt fejkövekről, be-
szakadt síremlékekről. Ezért 
megfontolandó, hogy olyan 
mesterembert válasszunk, aki 
rendelkezik hivatalosan is 
kőfaragó, épületszobrász és 
műkőkészítő végzettséggel, 
telephellyel. 
A Rózsa-kő soltvadkerti te-
lephelyén több mint száz 

kész síremlék közül választ-
hatnak a családok, de Tibor 
egyedi igények alapján is elké-
szíti az időt álló, évek múltán 
is eredeti szépségüket mutató 
síremlékeket, melyekre termé-
szetesen garanciát is vállal. 
A név pedig kötelez. Tibor-
nak még a vezetékneve is tö-
kéletesen illeszkedik válasz-
tott hivatásához, hiszen úgy 
nyílik ki keze alatt a kő, mint 
a rózsa. Néha örömteli, néha 
pedig szomorú a telephely lá-
togatása, de annyi bizonyos, a 
Rózsa-kő nem okoz csalódást. 
Érdeklődni személyesen a te-
lephelyen, vagy az alábbi elér-
hetőségeken: 
Telefon: 06-78/455-582 
(munkaidőben)
Mobil: 06-30/257-5038
E-mail:  info@rozsako.net
Cím: 6230 Soltvadkert,
Kiskőrösi út 6.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-17 óra
szombaton 8-12 óra 

SPORTONLINE VÁLLALKOZÓ

Karanténedzés Bencze Erikával 
A járvány nem lehet kifogás 

Néhány könyv, egy hátizsák, egy szék és egy öntöttvas ser-
penyő is elég ahhoz, hogy elvégezzük otthon azt az edzés-
formát, amit egyébként a konditeremben vagy az edző-
teremben szoktunk. A járvány terjedésének megelőzése 
érdekében a legtöbb terem már bezárt, így az edzők úgy 
döntöttek, hogy online formában távedzéseket tartanak.

Nemcsak az élsportolóknak, a 
lelkes amatőröknek is hiány-
zott a sport, amikor a koro-
navírus Magyarországon való 
elterjedésének hatására sorra 
zártak be a konditermek. Sok 
edző, köztük Bencze Erika 
számára is nagyon fontos volt, 
hogy ebben a nehéz helyzet-
ben se hagyja magára spor-
tolni vágyó vendégeit. Így a 
legtöbb tréner az online edzés-
forma mellett döntött. – Min-
den este online tartok edzést 
a csapataimnak, ZONA vagy 
funkcionális edzést, hogy 
mindenki igényének megfe-
leljen, mivel fontos számomra, 
hogy mindenki fitt és egész-
séges maradjon ebben az idő-
szakban is – mondta Bencze 
Erika. Erika edzéseinek ku-
riózuma, hogy a gyakorlatok 
ugyanolyan hatékonyan és tö-
kéletesen elvégezhetőek ott-
hon is, mint az edzőteremben. 
Bencze Erika már nyolc éve 
űzi elhivatottan szakmáját. 
Gerinctrénerként, valamint 
aerobik-, funkcionális és ZO-
NA-edzőként tevékenykedik. 
Mindezeket heti 12-14 órá-
ban, reggel, napközben és este 
összesen négy településen 
tartotta eddig. Ez az óraszám 
azonban a termek bezárását 
követően ötre csökkent. Az 
online tornákon így funkci-
onális és ZONA edzéseket 
tart vendégeinek – utóbbi egy 
eszköz nélküli, saját testsúlyos 
edzésprogram. Bencze Erika 
elmondta, ennél a tréningnél 
az a fő szempont, hogy minél 
kevesebb eszközzel dolgoz-
zunk, főleg a saját testsúlyos 
gyakorlatokat helyezzük elő-
térbe. Nagyon fontos, hogy ne 
csak egy adott izomcsoportra 
dolgozzunk, hanem egy gya-

korlattal több izomcsoportot 
is meg tudjunk mozgatni. A 
funkcionális edzés már több 
eszközt igényel, melyek kon-
ditermekben megtalálhatók. 
Bencze Erikának azonban 
muszáj kreatívnak lennie, hi-
szen egy átlagos háztartásban 
nem jellemző a különböző 
méretű súlyzó, a step pad vagy 
akár a kettlebell. Olyan esz-
közöket kell tehát kitalálnia, 
amelyek egy hétköznapi ott-
honban is fellelhetők. Ezeket 
pedig úgy próbálja beépíteni 
az edzésekbe, hogy ugyan-
olyan hatékonyak legyenek, 
mintha az edzőteremben 
lévő eszközöket használnák. 
A háztartásokban megtalál-
ható eszközök tehát alkal-
masak lehetnek az otthoni 
edzésre. A súlyzót vizes pa-
lackokkal is lehet helyettesí-
teni, de egy könyvekkel teli 
hátizsák is tökéletes az izmok 
megmozgatására. A boksz és 
a step pad helyett pedig bár-
ki használhat széket is, hiszen 
a célnak az is megfelel. Eri-
ka kreativitása azonban nem 
ismer határokat. – Találtam 
otthon egy közel két kilós 
öntöttvas serpenyőt, amivel 
tökéletesen helyettesíthető 
a súlyzó bizonyos gyakorla-

toknál, valamint nyolc darab 
másfél literes vizes palackból, 
egy strapabíró seprűnyélből és 
egy kis ragasztószalagból egy 
11 és fél kilós súlyemelőrudat 
készítettem, így az egyik ked-
venc gyakorlatom, a deadlift 
is kivitelezhető itthon – tette 
hozzá az edző. A tréner ezeket 
az edzéseket rögzíti, ezáltal 
harminc napon belül minden 
edzés egy zárt csoporton belül 
visszanézhető. Így, ha valaki 
az adott időpontban nem tud-
ja elvégezni a gyakorlatokat, 
később bepótolhatja. Erika 
mindezek mellett preventív 
gerinc- és streching torna né-
ven is tart edzést, amely a mé-
lyizmok erősítésére és lazítá-
sára szolgál, valamint a stressz 
oldására és a lélek nyugtatásá-
ra, ami szerinte ebben a nehéz 
időszakban elengedhetetlen.

Juhász Csenge 

Formában a kézisek
A járványügyi helyzet miatt a 
kézilabdaedzések is szünetel-
nek. A csapat összetartása, a 
gyakorlás lehetőségének biz-
tosítása miatt az iskolai táv-
oktatáshoz hasonlóan online 
kiküldött  edzésprogramokat 
kapnak otthonra a gyerekek. 
Nem mindenki tud könnyen 

alkalmazkodni ehhez a körül-
ményhez, mert hiányzik az a 
közeg, amit egyébként a lab-
dajáték nyújt, a csapat, a társak 
ösztönző jelenléte. A visszajel-
zések alapján azonban egyre 
többen veszik rá magukat az 
önálló gyakorlásra, hogy for-
mában tartsák magukat.
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Köszönjük!

Amennyiben segítségre van szükségük, 
hívják a krízisvonalakat:

Gondozási központ: 06 70 434 0070
Családsegítő szolgálat: 06 76 568 079

ELSÔ OSZTÁLYOS
BEIRATKOZÁS
A körzetünkbe tartozó
(izsáki állandó lakhellyel rendelkező)
gyerekeket 2020. április 28-ig elektronikus
rendszeren keresztül hivatalból felvesszük intézményünkbe.
A beiratkozás szándékát meg kell erősíteni 2020. május 7-ig
a gyermekre vonatkozó dokumentumok benyújtásával, melyek: 
• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
• Születési anyakönyvi kivonat
A dokumentumok benyújtását a kialakult helyzetre való tekintettel nem 
személyesen, hanem elektronikusan kérjük.
A dokumentumok benyújtásának lehetséges módja:
• KRÉTA e-Ügyintézés felületén a dokumentumok másolatának feltöltésével 
• az iskola e-mail címén keresztül a dokumentumok másolatának elküldésével 
egy e-mailben (lehet a dokumentumokról fényképet is küldeni) 
• postai úton az iskola címére dokumentumok másolatának elküldésével
• az iskola portáján zárt borítékban dokumentumok másolatának leadásával
Bármilyen probléma esetén keressék az iskolát telefonon keresztül!
telefon: 06 76 571-209  |  e-mail cím: iskola@tancsics-izsak.sulinet.hu
levélcím: Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és AMI
6070 Izsák, Kossuth Lajos utca 39. 

     Kapás Zoltánné
     intézményvezető


