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Akkor jó a világ,
ha jó benne gyermeknek lenni 

A legnagyobb magyar, Széchenyi István egyik igen bölcs 
gondolata a sok közül: „Mindig csak azon kötelességekről 
szólunk, amelyekkel szüleinkhez köttetünk, azokról soha 
vagy ritkán, melyekkel gyermekeink iránt tartozunk, hol-
ott ezek még szentebbek.” 

Véghelyi Balázs költő szerint 
„Akkor jó a világ, ha jó benne 
gyereknek lenni.” Szívünk sze-
rint sok-sok családhoz beko-
pogtattunk volna, hogy mond-
ják el, hogyan ünneplik május 
utolsó vasárnapját, de nyilván 
erre fizikailag nincs lehetőség. 
Így három nagycsalád életén 
keresztül köszöntünk minden 
gyermeket és azokat, akik fe-
lelősséggel, hittel és szeretet-
tel gondoskodnak a boldog 
gyermekévekről: a szülőket. 
És természetesen köszöntjük 
a pedagógusokat, akik tovább 
vezetik a megkezdett úton a 
jövő nemzedéket, akik kézen 
fogják és megmutatják a tudás 
birodalmát, akik felfedezik a 
tehetséget, az egyéniséget. 
• Rácz Sándor és felesége, 
Ágnes négy gyermeket terel-
getnek: Virág 14, Réka 13, 
Regő 10, Manga pedig 3 éves. 
Korábban, egyikük családjá-
ban sem volt kiemelkedően 
jeles nap a gyereknap. Kicsiny 
figyelmességek, ölelés voltak 
a megemlékezés jelei. Közös 
életükben ezt a hagyományt 
viszik tovább. Az apró aján-
dékok mellett ezen a napon 
igyekeznek több időt együtt 
tölteni, közös programot szer-
vezni családi körben. Az a vé-
leményük hogy élményt, időt 
ajándékozni sokkal fontosabb, 
mint tárgyakat.
– Sokszor nem megy ez köny-
nyen – vallja az édesanya. – 
Szülővé válni az élet egyik, ha 
nem a legnehezebb feladata. 
Azt gondoltuk, hogy három 
gyermek után már nem érhet 
meglepetés, széles az eszköztá-
runk. Nos, Manga bebizonyí-
totta, hogy soha ne bízzuk el 
magunkat, van új a Nap alatt. 
Nálunk nagyon ritkán fordul 
elő, hogy egyik gyermek sincs 

itthon. Ha mégis vannak ilyen 
délelőttök, napok, azon vesz-
szük észre magunkat, hogy az 
idő kifolyik a kezünk közül, és 
a hirtelen ránk szakadt „sza-
badsággal” is nehéz mit kezde-
ni. Ilyenkor rádöbbennünk, mi 
is ad értelmet az életünknek, és 
hogy fontos mindennap – nem 
csak május utolsó vasárnapján 
– hálás szívvel megköszönni, 
hogy itt vannak velünk, vigyáz-
hatunk rájuk, szerethetjük őket 
– összegzi gondolatait boldo-
gan Ágnes.

• Hasonlóan vélekedik a Kis- 
Izsákon élő ötgyermekes Riv-
nyák család is, akik Kecske-
métről kilenc éve költöztek 
ide. Semmi esetre sem sze-
rettek volna nagyvárosban 
élni, ugyanis több gyermeket 
terveztek. Terveik valóra vál-
tak. A legidősebb tízéves, a 
legfiatalabb nincs még egy. 
A tizenöt együtt töltött év 
egy csodálatos mikroközössé-
get teremtett, melyben való-
ban jó lehet gyereknek lenni. 
A szülők, akik maguk is több-
gyermekes családból származ-
nak, úgy nyilatkoznak, hogy 
náluk minden nap gyereknap, 
mivel a gyermekek körül fo-

rog a világ. Ezért aztán nem 
is szokták külön ünnepelni. 
A felmerülő nehézségekre 
mindig megtalálják a megol-
dást és gyermekeiket is arra 
nevelik, hogy a család legyen az 

érték, és ne az ajándék. Vége-
zetül az édesanya gondolatait 
idézve: „Gyermekeink lelkileg 
kiegyensúlyozottak és szeretik 
egymást, ami a legfontosabb 
számunkra!”

• A harmadik család is Kis-Izsá-
kon él, és több cikkben, hírben 
találkozhatunk velük a mostani 
újságban. Papp Csaba és felesé-
ge, Papp-Gyulai Brigitta három 
gyermek napi életét egyengetik, 
akik egyébként címlapunkon 
is vidáman pózolnak alkalmi 
fotós anyukájuknak, aki a kis- 
állatgondozással kapcsolatos 
tanácsokat is megosztja velünk 
a 8. oldalon kutyakozmetikus-
ként. Az első osztályos Papp 
Marcell még Hollandiában 
született, és igen lelkes közös-
ségi ember, földgömböt készít, 
palántáz, kertet ápol, mandalát 
alkot, hegedülni tanul, és ami-
hez éppen kedvet érez. Mira 
még ovis és kedvenc időtöltése 
a lovaglás. Márk hároméve-
sen talán a legzsiványabb, de a 
nagyobbak kiváló tanítványa. 
A gyerekek imádnak a szabad-
ban játszani, de az ő feladatuk 
a barik etetése, a kiskert gon-
dozása, öntözése. Sokat bica-
joznak, és élvezik a gondtalan 
gyermekéveket, bár mi tagadás, 

nem ismeret-
lenek a kórház 
sürgősségi osz-
tályán eleven-
ségük miatt. 
De állítólag 
teher alatt nő a 
pálma. És ami 
biztos: náluk 
is minden nap 
gyereknap. 

Tóth Klára 
Supka Éva 

Ráczék szerint a szeretet a legnagyobb ajándék

Papp Csabáéknél Kisizsákon minden nap gyereknap

A Rivnyák családban a szeretet és az érték a mérték

Hatósági engedélyekre 
vár a piaccsarnok 

Felújítják a művelődési házat 
Június végére készül el 

Az új piaccsarnok bevetésre 
készen várja a termelőket és 
vásárlókat egyaránt. Azonban 
a tényleges birtokbavételre 
még várni kell, mivel a szak-
hatósági engedélyeztetés még 
folyamatban van. Azt pedig 
tudjuk, hogy ezek a malmok 
is lassan őrölnek, a járvány 
miatti kényszerszünetek pedig 
minden ügyintézést elodáztak 
hatósági szinten. 
A népegészségügyi- és tiszti-
orvosi szolgálat, a katasztró-
favédelmi hatóság, a vízügyi 
hatóság, környezetvédelmi 
hatóság, az állategészségügyi 
hatóság és az útügyi hatóság 
hozzájáruló nyilatkozatára 
vár az önkormányzat, majd az 
előbbiekben felsorolt szakha-
tóságok szinte mindegyikének 
a bevonásával – a tevékenység-
re vonatkozó működési enge-
délyezési eljárás zajlik. Csak 
ezt követően vehető hasz-
nálatba a létesítmény. Kutas 
Tibor polgármester elmondta, 
hogy addig is a helyi terme-
lők értékesíthetik a szabadtéri 
asztalokon a termékeiket. 
A piac körül kialakított par-
kolóhoz a tervezett gyalog- 
átkelőhely járdakapcsolata is 
elkészült Farkas Tamásnak 

és kollégáinak köszönhetően. 
A táblák kihelyezése és az út-
burkolati jelek felfestése azon-
ban a Magyar Közút igazga-
tóság feladata. Az átkelőhely 
magasfényű lámpatesttel tör-
ténő megvilágításának kiépí-
tése folyamatban van a közle-
kedők biztonsága érdekében. 

A piaccsarnok környékén a 
csatornapartot is rendezte a 
város. Az óvoda mögötti hátsó 
betonhíd korlátjának rendbe-
tétele (hiányzó korlátelemek 
pótlása, acélszerkezetek má-
zolása), új kiskapu készítése, 
elhelyezése önkormányzati 
dolgozók bevonásával meg-
történt. A Katona József utca 
útburkolatától az óvoda kiska-
pujáig térkő járda készült.
A járda melletti tereprende-
zést, a parkoló kialakítását, a 
csatorna kitakarítását Fodor 
Rókus végezte.                   VT

Régi álom válik valóra a mű-
velődési ház felújításával. Izsák 
már régen megérdemelne egy 
modernebb művelődési szín-
teret, ezért nagy hiánypótló a 
mostani beruházás, még akkor 
is, ha „tűzoltásnak” számítanak 
a mostani munkálatok. A pol-
gármester kampányában is a 
legfontosabb feladatok között 
jelölte meg az intézmény kor-
szerűsítését.  A felújítás során 
az épület szennyvízelhelyezé-

se a hálózati rendszerre tör-
ténő rácsatlakozással is meg-
oldódik. A falak és a padló új 
burkolatot kap, a munkához 
szükséges vízszerelési anya-
gok beszerzése szinte teljesen 
megtörtént. A bontási mun-
kákat az önkormányzat saját 
dolgozóival végezteti el.
A beruházás  költsége mint-
egy kétmillió forint, és várha-
tóan június végén át is adják a 
felújított művelődési házat.  

Javítják a földutakat 
Az önkormányzat és az Izsáki 
és Környéke Földtulajdono-
sok Közössége, megkezdte a 
legrosszabb állapotban lévő 
dűlőutak javítását. Elsőként 
az Uzsovici dűlőút legkriti-
kusabb részeit és a fatelep-lá-
dagyár mögötti utat hozták 
rendbe. Köszönet Törőcsik 
Tibor őstermelőnek az ön-
zetlen segítségéért.  Kérjük 
a tisztelt lakosság türelmét 
az útjavítások idején, hiszen 

mindenki érdeke a jobb, gyor-
sabb és biztonságosabb közle-
kedés. 

Mezőgazdasági Bizottság 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM VAN 
Régi felfogás, hogy az áttelelt kártevőket a tavaszi avarégetéssel el lehet 

pusztítani. Arra azonban nem gondol a felelőtlen „tűzmester”, hogy 
mennyi hasznos és ritka állat, rovar veszik oda a tűzben. És akkor még nem 
beszéltünk a levegő szennyezéséről, személyes vagyon veszélyeztetéséről. 

A kormány egy 1995-ös törvény azon pontját, miszerint az önkormányzatok 
jogosultak a nyílt téri avar- és kertihulladék-égetésről saját rendeletet 
alkotni- a tervek szerint törli, és e törlés nyomán mindenütt életbe lép 

a 2010-es levegővédelmi kormányrendelet, amelynek egy pontja szerint 
„hulladék nyílt téri (...) égetése (...) tilos”.

Az avar- és kertihulladék-égetés főszabály szerint tehát tilos,
és természetesen minden szabadban történő tűzgyújtás is.  
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Valószínűleg teljesen ma-
gától értetődőnek vesszük, 
hogy az egészség, a testi hi-
giénia és a jó közérzet nem 
csak járványügyi helyzet-
ben segítenek nekünk ab-
ban, hogy nagyobb bizton-
ságban érezzük magunkat 
az utunkba kerülő fertőzé-
sekkel szemben. Dr. Bíró 
Sándor háziorvossal be-
szélgettünk a témáról. 

A higiéné az egészség meg-
őrzéséhez szükséges tiszta-
ság. Továbbá olyan fogalom, 
amely alá a fertőzések és fer-
tőző betegségek megjelenésé-
nek megelőzése, az egészség 
megtartása és annak javítása 
tartozik. Egy esetleges fer-
tőzés vagy járványfolyamat 
terjedésének megfékezésé-
ben szerepet játszik a telepü-
léshigiéné (lásd a közterület 
fertőtlenítő permetezése, a 
zsúfoltság elkerülése), a köz-
egészségügyi követelmények 
(szájmaszk-, kesztyűhaszná-
lat), munkahigiénés előírások, 
személyi higiéné (kézmosás, 
helyes zsebkendőhasználat). 
Ezekkel együtt éljük nap-
jainkat, sajnos vagy nem, 
mindenesetre leszögezhetjük 
– hangsúlyozza a főorvos úr 
– a lakosság higiénés szoká-
sai javultak, az ilyen irányú 
magatartás pozitív irányba 
mozdult el. Ez meglehe-
tősen jó hír. Nem pusztán a 
járványhelyzetre nézve, ha-
nem a jövőbe tekintve is. De 
nézzünk csak a múltba, úgy 
pár száz évvel korábbra, mi-
kor is Semmelweis Ignác, az 
anyák megmentője bevezette 
a klórmészoldatos kézmosást. 
Mára már senki sem vitatja, 
hogy a fertőzések terjedésé-
nek meggátlásában mekkora 
szerepe volt és van. Hatására 
drasztikusan csökkent az el-
halálozások száma az érintett 
szülészeti klinikán. Pedig csu-
pán kézmosásról beszélünk, 
ami igenis, figyelmet érdemel.  

– A kezek alapos, szabályos 
megtisztítása – folytatja Bíró 
főorvos úr – nem mást jelent, 
mint a szennyeződés, a kóroko-
zó vírusok és mikroorganizmu-
sok eltávolítása a bőrfelületről. 
A szappannal való kézmo-
sással megelőzhetők a bél-
rendszer megbetegedései (pl. 
a hasmenés) és a légzőszer-
vi megbetegedések, mint az 
influenza, a megfázás. Tudni-
illik – tette hozzá – a kézről 
könnyen kerülhetnek vírusok 
a nyálkahártyára oly módon, 
hogy megérintjük a szemün-
ket, az orrunkat vagy szánkat.
–És mit értünk alapos kézmo-
sáson? – kérdezem. – A szap- 
panozáson és a hajlatok, a 
csukló dörzsölésén túl fontos 
a rászánt idő, és legalább olyan 
fontos a szárazra törlés is! – 
hangzik a válasz. – Természe-
tesen növelik egészségünk 
védelmét virucid hatásuknak 
köszönhetően a kereskede-
lemben kapható alkoholtar-
talmú kézfertőtlenítők. Ezek 
túlzott használata azonban 
dermatológiai elváltozáso-
kat okozhatnak, ilyen esetben 
kézápoló készítmények hasz-
nálata javasolt – tette hozzá, 
és zárásként még megjegyezte, 
hogy mi, magyarok viszonylag 
jó helyen vagyunk e fenti téma 
tekintetében. Köszönhetően 
az 1940-es évektől fennálló hi-
giéniai vezetésnek, a védőoltá-
sok rendszerének, az ÁNTSZ 
mindenre kiterjedő szigorú 
figyelmének és a magyarság 
vészhelyzetben való példaér-
tékű, közös, erős együttműkö-
désének.                             TK

AKTUÁLISÉRTÉKMENTŐ

A jó közérzet titka 
Testünkért, környezetünkért

Szemétszedést szervez 
a város júniusban 

Izsák város június 13-án 9-től 
15 óráig szemétszedést szer-
vez a település több pontján.
Hívjuk és várjuk a városunk-
ra igényes és azért tenni aka-
ró lakosokat, egyesületeket, 
cégeket, baráti társaságokat, 
családokat.
Közösen megtisztítjuk a tu-
rista-, a kerékpár- és a főbb, 
városból kivezető dűlőutakat. 
Izsák egy csodálatos termé-
szeti környezetben fekvő vá-
ros, nagyon sok embert vonz 
a Kolon-tó és a homokbuckák 
világa. Híresek vagyunk za-
matos gyümölcseinkről, bo-
rainkról, és az itt élő szorgos 
emberekről. 

Fontos, hogy óvjuk, védjük 
környezetünket!
Találkozzunk a fogathajtó pá-
lyán 8.30-kor! A maszk és a 
kesztyű használata kötelező! 
Szemeteszsákot és kesztyűt 
biztosítunk, maszkot viszont 
mindenki hozzon magával! 
Szemétszedés után teával, 
fröccsel, zsíros kenyérrel kíná-
lunk minden résztvevőt!
Információ: Varga István: 
06 30 9438972 és Rácz Sán-
dor: 06 70 2665259
Fogjunk össze a tiszta környe-
zetünkért! 

Izsák Város Mezőgazdasági 
Bizottsága

 
IZSÁK 

Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében 
 
 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási és zöldhulladék házhoz 
menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alkalomra módosul. 

Az alábbi táblázat a 2020. évre vonatkozó csomagolási hulladékok gyűjtésének 
időpontjait mutatja: 

2020. 
május június július aug. szept. okt. nov. dec. 

13. 10. 8. 5. 2. 14. 11. 9. 

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 1 db cserezsákot (csomagolási 
hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak. 
A csomagolási hulladék bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék 
gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy 
tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhető a megadott gyűjtési 
napon. 
Kérjük fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, 
hogy ezzel is csökkenjen a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyisége! 

 
Az alábbi táblázat a 2020. évre vonatkozó zöldhulladék gyűjtésének időpontjait 
mutatja: 

2020. 
május június július aug. szept. okt. nov. dec. 

13. 10. 8. 5. 2. 14. 11. 9. 

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék 
gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak. 
A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék gyűjtésére 
alkalmas zsákok a megszokott helyszíneken szerezhetőek be. 
 
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük! 
 

Ügyfélszolgálat 

cím telefon e-mail honlap 

DTkH Nonprofit Kft. 
2700 Cegléd, Kút u. 5. 76/501-926 kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu 

 

IZSÁKI SZEMÉTTELEP  
1 mázsa kommunális háztartási hulladék  15 500 Ft  +  áfába kerül 

Nyitva tartás: 6 -18 h-ig  hétköznap, 6 -15 h-ig szombaton 
A járvány miatti korlátozások idején: 6 - 15 h-ig   

Szemét ügyben zéró toleranciát hirdetett az önkormányzat
Büntetik az illegális szemetelőket, természetrongálókat 

Izsák természeti környezete egyedülálló, mivel a város 
nyugati oldalán található a védett Kolon-tó. Ez a nyílt vi-
zekkel tagolt nádas csodálatos természeti értékeknek ad 
otthont, és e tájnak igazi különlegesége a tó nyugati olda-
lán húzódó homokbuckás vidék. A természeti kincseket 
több tanösvényen és turistaútvonalon lehet megismerni, 
felfedezni. A terület ritka, védett állat- és növényfajokban 
igen gazdag. Közös feladatunk e természeti értékek meg-
őrzése és védelme a jelen és az utókor számára. Sajnos az 
elmúlt időszakban egyre többször találkozunk az emberi 
felelőtlenséggel, melyek veszélyeztetik a természeti érté-
kek és természeti környezetünk fennmaradását.

KI VESZÉLYEZTETI 
A TERMÉSZETET?

Két jelentős károsító ténye-
zőre szeretnénk most felhívni 
figyelmüket.
Az illegális szemétlerakás 
egyre komolyabb problémát 
jelent az utóbbi időben, egyre 
többször találunk illegálisan 
lerakott szeméthalmokat a 
Kolon-tó és a város külön-
böző pontjain, dűlőutakon, 
erdőszéleken. 
A másik komoly gond a tuda-
tos természetkárosítás, vagyis 
a motorozás, a quadozás és a 
terepjáróval való közlekedés 
a védett területeken. A ta-
vaszi-nyári jó időben sokan 
keresik fel a Kolon-tavat mo-
torral, quaddal, terepjáróval. 
Ezzel persze semmi problé-
ma, hiszen a közutakon bár-
ki szabadon közlekedhet. De 
sajnálatos módon többször 
tapasztaltuk, hogy az útról le-
térve a homokbuckák között, 
illetve az őshonos és a telepí-
tett erdőkön hajtanak keresz-
tül, fittyet hányva az ezt tiltó 
táblákra.

MIÉRT KÁROS 
A TERMÉSZETRE?

Az illegális módon lerakott 
hulladék szennyezi a kör-
nyezetet, és súlyos közegész-
ségügyi veszélyeket is rejt 
magában. Például rovarok 
és rágcsálók elszaporodásá-
hoz vezet, amelyek szerepe 
az egyes fertőző betegségek 

terjesztésében közismert. 
A hulladékokban lévő bak-
tériumok, bomlástermékek a 
helytelen hulladékelhelyezés 
esetén a csapadékvízzel beszi-
várogva a talajvízbe juthatnak, 
szennyezve azt. Az illegálisan 
lerakott szeméthalmaz pe-
dig gyorsan növekszik, mert 
sokan úgy gondolják, adott 
helyre bármit le lehet rakni, 
hiszen már valaki ezt előttük 
is megtette.

Az off-roadosok tevékeny-
ségükkel gyakran visszafor-
díthatatlan károkat okoznak 
a természeti értékekben. 
A védett növény- és állatfajok 
zavarásán, pusztításán kívül 
a felsértett gyepeken megin-
dul a fokozott talajerózió, és 
a nyomokban megtelepülnek 
az inváziós (sokszor allergén) 
növények, melyek terjeszked-
ve további károkat okoznak. A 
homokbuckák, és így a Bika-
torok nyílt homokpusztagye-
pei rendkívül érzékenyek a 
zavarásra, és nagyon nehezen 
regenerálódnak.

MIK A 
KÖVETKEZMÉNYEK?

A törvény kimondja, hogy aki 
települési hulladékot a közte-
rületen engedély nélkül lerak, 
köztisztasági szabálysértést 
követ el, és aki természeti terü-
leten – beleértve a védett ter-
mészeti, Natura 2000 területet 
is – szemetel, természetvé-
delmi szabálysértést követ el. 
Az illegális szemétlerakást a 

törvény bünteti, és a kisza-
bott szabálysértési bírság akár 
150.000 Ft is lehet.
A védett természeti és a Na-
tura 2000-es területeken tilos, 
illetve engedélyhez kötött a 
járművel történő közlekedés 
és a technikai jellegű sportte-
vékenység folytatása. A köz-
forgalom számára megnyitott 
utakon (közúton) korlátlanul 
szabad közlekedni. Fontos 
tudnivaló még az is, hogy 
az erdőtörvény alapján er-
dőterületen kerékpározni és 
lovagolni, motorral, illetőleg 
gépkocsival közlekedni csak 

az arra kijelölt úton szabad. 
A törvény itt is kijeleneti, 
hogy aki a természetvédelmi 
hatóság engedélyéhez kötött 
tevékenységet engedély nél-
kül végez, természetvédelmi 
bírságot köteles fizetni, mely-
nek mértéke legalább 125.000 
Ft, és nem mentesít a további 
büntetőjogi és kártérítési fele-
lősség alól.

MIT TEHETÜNK MI?

Ezek megelőzése és megaka-
dályozása érdekében Izsák 
város polgármestere és a kép-
viselő-testület zéró toleranciát 
hirdetett együttműködve a he-
lyi rendőrséggel. A polgármes-
ter és a képviselő-testület a ha-
tékony megelőzés érdekében 
térfigyelő kamerákat helyez ki 
a Kolon-tó érintett részein.
Az együttműködő szervezetek 
évente rendeznek szemétsze-
dési akciókat településünkön, 
és részt vesznek az országos TE 
SZEDD! programban. Ennek 
ellenére azt tapasztaljuk, hogy 
mindig van új szemétlerakás a 
kritikus dűlőutakon, erdőszé-
leken, pedig a településekről 
heti rendszerességgel szállítják 
el a hulladékot, amit a szemét-
telepen is átvesznek. Az ille-
gális off-road tevékenységek 
megszüntetésében közös akci-
ókat szervez a helyi rendőrség, 
a polgárőrség, és önkéntesek 
bevonását is tervezzük.

Varga István 
képviselő 
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Vállalkozói szemszögből, avagy hogyan hat a cégekre a 
A városban működő vállalkozásoknak is stratégiát kellett változtatni, 

járvány miatti megtorpanás

KRÍZIS

További szigorítások 
a dohányosoknak 

KRÍZIS

Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy minden vállalko-
zást nem kereshettünk meg, de igyekeztünk néhány terü-
letet megszólítani egy-egy képviselője által. Olyanok is 
akadtak, akik nem vállalták a nyilvánosságot. Arra szeret-
tünk volna választ kapni, hogyan érinti, érintette az izsáki 
vállalkozásokat a krízishelyzet, milyen túlélési stratégi-
át találtak, ha találtak, milyen kilátásokkal tekintenek a 
jövőbe. Köszönjük azok közreműködését, akik vélemé-
nyükkel segítik a lakosság hiteles tájékoztatását. 

LOSONCZI MIHÁLY
VÁLLALKOZÓ 

Losonczi Mihály vállalko-
zásáról a helyiek közül bi-
zonyára sokan tudják, hogy 
műanyag termékek fröccsön-
tésével, bérmunkában pedig 
mini PET palackok fúvásával, 
illetve műanyag záróelemek 
forgalmazásával foglalkozik. 
A kupakok, pezsgősdugók és 
kozmetikai tégelyek mellett 
fertőtlenítőszeres flakonokat 
is gyártanak. 
A vállalkozás vezetője el-
mondta, hogy az általuk for-
galmazott termékek közvetett 
módon sok európai országba 
eljutnak: Ausztriába, Német-
országba, Hollandiába, de ke-
rül a termékekből Litvániába 
és Szlovéniába is, a teljesség 
igénye nélkül.
– Üzleti szempontból a jár-
vány miatt nőtt a kereslet a 
fentebb említett, fertőtlení-
tőkhöz használatos flakonok 
iránt, de nagyon sokat kel-
lett dolgoznunk. Szükségessé 
vált nyugdíjas munkatársak 
bevonása is a termelésbe, így 
a szabályok betartására foko-
zott figyelmet fordítottunk. 

Ezúton is szeretném megkö-
szönni kollégáimnak és ter-
mészetesen családtagjaiknak 
a kitartást és a fegyelmezett 
magatartást, amit tanúsítot-
tak eddig is. Hálás vagyok a 
Minipet-Plastics Kft. együtt-
működéséért is, hiszen csak 
összefogással tudjuk áthidalni 
a nehézségeket.  Az elmúlt 
időszak pedig nagyon nem 
volt egyszerű, és úgy gondo-
lom, hogy ezután sem lesz 
sétagalopp az életünk, de 
mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy átvészeljük 
ezt az időszakot. Minden 
kedves izsákinak vírusmentes, 
jó egészséget kívánok – zárta 
gondolatait Losonczi Mihály.

GEDEON BIRTOK 
VARGA ÁRPÁD

Az elmúlt néhány hónap ese-
ményei mindannyiunk életét 
befolyásolta, és valamelyest 
meg is változtatta. Hogy ná-
lunk, a Gedeon Birtoknál mi 
változott? A Birtok tevékeny-
ségét alapvetően két részre 
bonthatjuk: szőlészetre és bo-
rászatra. Járvány ide vagy oda, 
a természet makacsul halad a 

maga útján, és ezt a haladást 
nekünk követnünk kell, így a 
szőlészeti munkák egy perc-
re sem álltak le. A korlátozó 
intézkedések, az új élethelyzet 
persze minket is meglepett, 
így a borászati tevékenysé-
günket egy hétre leállítottuk. 
Ez idő alatt sikerült felmérni 
az adott helyzetben rendel-
kezésünkre álló lehetőségeket 
és így – ugyan megváltozott 
körülmények között – neki-
láttunk a borászati feladata-
inknak és átrendezett fóku-
szokkal a kereskedelemnek. 
Két saját borszaküzletünk van 
– Kecskeméten és Szegeden – 
melyek az elmúlt időszakban 
aktívan élvezték és élvezik a 
vásárlók figyelmét. Kecske-
méten, Szegeden és Izsákon 
házhozszállítási lehetőséget 
is biztosítottunk a boraink 
kedvelőinek, mellyel külö-
nösen a kezdeti időszakban 
szép számmal éltek is. Már jó 
ideje terveztük a webshopunk 
elindítását, melynek techni-
kai feltételei pont a korlátozó 
rendelkezések bevezetésekor 
álltak össze, és így a nagyobb 
figyelmet kapott internetes 
kereskedelem idején elindul-
hatott. A gasztronómiában 
a forgalmunk az elmúlt idő-
szakban persze teljesen leállt, 
de kereskedelmi partnereink, 
az áruházláncok változatla-
nul értékesítik a terméke-
inket. Most, hogy a szorítás 
egy kicsit már enged rajtunk, 

a Birtokon újonnan kialakí-
tott kóstolóterünk teraszán, 
lovaskocsis dűlőtúráinkon, 
valamint a szőlőben tartott 
piknikeken kóstoltatjuk bora-
inkat, meséljük történeteinket 
a borkedvelőknek, természet-
szeretőknek. Jelen pillanatban 
úgy érezzük, jól átvészeltük az 
elmúlt időszakot, a jövő te-
kintetében pedig a tevékeny-
ségünkből fakadóan a termé-
szetből merítünk bizakodást. 
A szőlő rügyet bont, virágot 
hoz, termést ad, szóval az élet 
mindig utat tör magának és 
valahogy megy tovább. 

MALOM PÉKSÉG
BOGNÁR REZSŐNÉ 

Az Izsáki Malom Pékség ve-
zetője, Bognár Rezsőné Kati-
ka elmondta, hogy a pékség a 
90-es években működött na-
gyobb kapacitással, majd több 
évi szüneteltetés után 2012-
ben indult újra. Ekkor min-
taboltot nyitottak az egyedi 

receptúrákkal, kézműves jel-
leggel készült termékeik helyi 
forgalmazására. – Azóta az 
üzlet kicsinek bizonyult, más 
megoldás vált szükségessé. 
A novemberben megújult 
mintabolt polcain meglehe-
tősen széles választékkal vár-
juk az egészségükre odafigyelő 
kedves vásárlókat, akik meg-
elégedésére minden kenye-
rünk valódi kovásszal készül. 
A természetes biológiai érle-
léssel készülő kovászból sült 
kenyér fogyasztóink egészsége 
szempontjából nagyon fontos. 
A búzakenyerek mellett több-
fajta kenyeret kínálunk, úgy, 
mint rozsos, tönköly, királybú-
zás stb. Gyártunk ún. vadko-
vászos – élesztőmentes – ke-
nyeret is.  Péksüteményeinket 
helyben sütjük. Alapanyaga-
inkat gondosan válogatjuk.  
Mintaboltunkban a pékáruk 
mellett a helyi tejüzem termé-
keit és más natúr jellegű ter-
mékeket is forgalmazunk.
Mint mondta, a vészhelyzet 
alatt változatlan létszámmal, 
a szükséges óvintézkedé-
sek megtartásával dolgoztak. 
A kezdeti, rohamosan meg-
nőtt keresletet sikeresen ki-
szolgálták, viszont a későb-
biekben változtak az igények. 
Hullámzó volt a bolt forgal-
ma, azonban összességében 
nem tapasztaltak visszaesést.

ABRIGO-TEX KFT
KALMÁR ROLAND
tulajdonos, ügyvezető

Rendszerbe foglaltuk az 
üzemünk belépési, higiéniai 
szabályait, valamint rend-
szeresen mértük dolgozóink 
testhőmérsékletét. Fontos 
számunkra a dolgozóink 
megtartása és több munka-
erő foglalkoztatása.

Vállalkozásunk termelésé-
nek 95 százalékát (francia, 
olasz, német, amerikai, iz-
raeli) prémium minőségű 
felsőruházat gyártása teszi 
ki. A kialakult járványügyi 
helyzetre tekintettel, a part-
nerekkel egyeztetve kértük 
az anyagbeérkezések és ki-
szállítások átütemezését, 
hogy aktívan részt vehessünk 
a megelőzésben. Rövid időn 
belül elkezdtük mosható, 
illetve eldobható szájmasz-
kok gyártását és értékesíté-
sét önköltségi áron, önkor-
mányzatok, vállalkozások, 
egészségügyi ellátásban 
résztvevők részére. Megren-
delés-állományunk nem vál-
tozott a kimagasló gyártási 
minőségnek köszönhetően. 
Továbbra is kiemelkedően 
fontos számunkra jelenlegi, 
jövőbeli dolgozóink egész-
sége, biztonságérzete vala-
mint a folyamatos munka 
biztosítása.

A megkérdezett vállalko-
zások esetében ugyan nem 
volt létszámleépítés, a mun-
kaügyi központban regiszt-
rált munkanélküliek száma 
azonban Izsák esetében 
206 fő volt az április végén. 
Ez mintegy 33 százalékos 
emelkedést jelent a korábbi 
időszakhoz képest. A kör-
nyező városokban sem jobb 
a helyzet, a járási székhely 
Kiskőrös több mint negyven 
százalékos emelkedést mu-
tat. Megyei szinten 25 szá-
zalékkal növekedett a mun-
kanélküliség. 

Munkatársainktól

de az élet nem állhat meg

A mentolos ízesítésű cigaretta, valamint cigarettadohány 
mellett az ízesített elektronikus cigaretta és utántöltő 
folyadék sem forgalmazható tovább Magyarországon 
– tájékoztatta a nemdohányzók védelméért felelős mi-
niszterelnöki biztos május 20-án az MTI-t. Lázár János  
közleményében úgy fogalmazott, 2020. május 20-a újabb, 
jelentős mérföldkő a dohányzás elleni küzdelemben Eu-
rópában, és különösen Magyarországon. A még 2014-ben 
elfogadott szabályozás értelmében szerdától az egész Eu-
rópai Unióban megszűnt a mentolos ízesítésű cigaretta, 
valamint cigarettadohány forgalmazásának lehetősége.

Mindez egy újabb lépése a 
2016-ban elindult szigorítási 
folyamatnak, amelynek célja 
a jellegzetes ízesítések miatt 
különösen a fiatalok, valamint 
a nők körében népszerű do-
hánytermékek visszaszorítása, 
és ezáltal a dohányzás további 
csökkentése. 
Magyarországon azonban a 
kormány az uniós szabályok-
nál most is szigorúbb rendel-
kezéseket alkotott. Nemcsak a 
mentolos cigaretta és cigaret-
tadohány, de az ízesített elekt-
ronikus cigaretta és utántöltő 
folyadék sem forgalmazható. A 
trafikokból eltűnnek az eddig 
nagyon keresett, sokféle íze-
sítést tartalmazó termékek, és 
már csak néhány terméktípus 
– például a szivar, szivarka – 
ízesítése marad megengedett.
Az elektronikus cigaretták íze-
sítésének tilalma Európában 
még nem általános – Magyar-
ország az első olyan EU-tag-
államok között van, amelyik 
teljesen megtiltotta a nikotin-
tartalmú e-cigaretták ízesíté-
sét. Finnországban is hasonló 

tilalom érvényes, de ott a do-
hány ízesítésű e-cigaretta még 
forgalmazható. Korábban Ma-
gyarország szintén az európa-
inál jóval szigorúbb rendelke-
zéseket alkotott akkor, amikor 
2017 májusától valamennyi 
ízesített “kapszulás” cigaretta 
értékesítését megtiltotta.
Lázár János bízik benne, hogy 
a dohánytermékek és az e-ci-
garetták ízesítésének szinte 
teljes visszaszorítása tovább 
csökkenti majd a dohányzási 
kedvet Magyarországon, ahol 
a dohányzás okozta betegségek 
továbbra is vezető halálozási 
oknak számítanak.
A politikus leszögezte, válto-
zatlan célja a dohánytermé-
kek fogyasztásának fokozatos 
csökkentése, és a füstmentes 
Magyarország megteremtése, 
melynek már a közeli jövőben 
is lesznek további eszközei, ál-
lomásai. Ezek között említette 
a fokozatos jövedékiadó-eme-
lést vagy az egységes csoma-
golás kiterjesztését a legnép-
szerűbb dohánytermékekre, 
olvasható a lokal.hu oldalon. 
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Az állatorvos tollából 
Védekezés a vírusoktól és a fertőtlenítés

A vírusok az élettani vi-
szonyokat kedvelik. Tehát 
kezdve a testhőmérséklettel: 
az emlősöktől a madarakig 
kb. 37,5 - 40 Celsius fo-
kig. A külvilág hőmérsék-
lete nagyrészt a napfénytől 
függ, amelynek nemcsak 
fény- és hő-, hanem ultra-
ibolya (UV)-sugárzása is 
van: a vírusok nagy része 
elpusztul tőle. Itt érdemes 
példaként a veszettség víru-
sát említeni: e vírus általános 
ellenálló képessége kicsi, 56 
Celsius fokon perceken be-
lül elpusztul. A beszáradó 
nyálban – a fokozott nyálzás 
az egyik fő tünet – a vírus 
legföljebb néhány napig él 
túl. Viszont a rothadás csak 
lassan teszi tönkre, ezért az 
elhullott állatok agyvelejé-
ben minimum három hétig 
fertőzőképes maradhat! A 
szokásos fertőtlenítőszerek 
egyébként hamar elpusztít-
ják, csak hát ki tud fertőt-
leníteni egy egész pagonyt, 
rétet stb. A mostanában 
megyénkben is több helyen 
előforduló madárinfluenza, 
mint az influenzavírusok 
általában, a viszonylag érzé-
kenyebbek közé tartoznak, 
hőérzékenyek, s az általáno-
san használt fertőtlenítősze-
rek is jól alkalmazhatók. A 
nagy létszámú állományok 
zárt nagyüzemi tartásakor a 
technológiai előírások betar-
tásával kell védekezni. Annyi 
kitérőt érdemes tenni, hogy 
az első világháború (1918-
19) idején pusztító spanyol-
nátha járvány mint zoonó-
zis, tehát állatról emberre 
terjedő betegségségként vált 
ismertté, s az a törzs ugyan 
ma már nem jelent veszélyt, 
viszont évről évre újabbak 
variálódnak. Az emberi vé-
dőoltásoknál általában a leg-
újabbak keverékét (trivalens 
vakcina) adják. 
A burok nélküli vírusok nagy 
része az élettelen környe-

zetbe jutva hosszabb ideig 
megtartja fertőzőképességét. 
A Picorna-vírusok közé tar-
tozó fertőző sertésbénulás 
– az emberi polio (fertőző 
gyermekbénulás) vírusa – 
nagyobb ellenálló képességű. 
A Parvo-vírusok pedig ki-
emelkedően nagy ellenálló 
képességgel rendelkeznek: 
az 56 Celsius fokos hőke-
zelést egy órán át bírják, s a 
bélsárban beszáradt vírusok 
hónapokon át ellenállnak, 
sem a téli hideg, sem a nyá-
ri meleg nem pusztítja el! 
A fertőtlenítőszerek közül 
csak a legerősebbek hasz-
nálnak ellenük: formalin, 
nátronlúg, klórlúg, viszont 
az alkohol, vagy a kvaterner 
ammóniumsók hatástalanok. 
E helyt azért azt megemlít-
hetjük, hogy a leggyakoribb 
kutya-parvovírus ellen vak-
cinás védőoltások vannak, 
igaz, egy védőoltás nem ele-
gendő. A hideg – beleértve a 
fagyasztást is – konzerválja 
a vírusokat. Például az afri-
kai sertéspestis vírusa évekig 
megtartja fertőzőképességét 
fagyasztott körülmények kö-
zött!
Melyek tehát a gyakorlat-
ban bevethető módszerek?  
A hőhatáson túl (főzés, hő-
légsterilizálás stb.), újabb 
módszer az ózongenerátorok 
használata, amely az oxigén 
agresszívebb változatával 
zárt terekben (lakás, autók 
beltere stb.) csírátlanít. Al-
kalmazását követően alapos 
szellőztetetés szükséges. A 
különféle vegyi anyagok kö-
zül, amint az már részben 
említésre került, többféle 
használható, de abszolút 
„univerzális” szer nincs, is-
merni kell a kórokozót, s az 
annak megfelelőt kell alkal-
mazni. 

Dr. Faragó Balázs
állatorvos

Email:bacs-vet@t-online.hu

Kisállatok szőrzetének 
nyári ápolása 

Idén is lesz zöldszüret,
a járvány ebbe is beleszólt

Az év elején még senki nem gondolt arra, hogy ebben az 
évben is számolni kell a zöldszürettel. Mi több, Soltvad-
kerten a gazdaesték rendezvényeinek keretében egyértel-
műen elhangzott, hogy nem lesz az idén zöldszüret,  bár 
akkor még híre sem volt a járványnak. Azóta ez a tétel 
is felülíródott és Font Sándor országgyűlési képviselő, a 
Parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, már kö-
zösségi oldalán is megosztotta a hírt, miszerint a kormány 
szándéka egyértelmű az idei zöldszüretet illetően.  

– A koronavírus hatására saj-
nos nehéz helyzet állt elő a 
borpiacon is. A borászatok 
erőteljes nyomással kérik a 
tavalyinál nagyobb mennyi-
ségű támogatott borlepárlást 
a nagyarányú borkészletek 
miatt. Nem csupán itthon. 
Hasonló a helyzet Francia-
országban, Olaszországban 
és Spanyolországban is, ahol 
szintén borlepárlásban gon-
dolkoznak.
Álláspontom szerint ez jogos 
felvetés, de mi a garancia arra, 
hogy a borászatok helyzeté-
nek könnyítése következtében 
a szőlősgazdák is részesül-
hetnének áttételesen ebből a 
támogatásból ősszel, a szőlő 
felvásárlásának idején?
Mondjuk meg, sajnos erre 
nincs semmilyen garancia. 
Ezért egyértelmű álláspontom 
az is, hogy kikerülhetetlen a 
zöldszüret idei évi meghir-
detése is – amelyre minden 
valószínűség szerint nagyobb 
összterülettel fognak bejelent-
kezni a gazdák, mint tavaly.

Az Agrárminisztérium egyet-
ért a felvetésemmel, az EU 
illetékes csapatával jelenleg 
is folyik a tárgyalás, hogy 
honnan, mennyi pénzt lehet 
felhasználni az egyes intéz-
kedésekre. Ha a tárgyalások 
konkretizálódnak, majd ak-
kor lehet arra válaszolni, hogy 
mekkora területű zöldszüretet 
milyen áron, és hány hektoli-
ter borlepárlást milyen áron 
lehet finanszírozni.
A szándék egyértelmű, mind 
a borlepárlást, mind a zöld-
szüretet ismételten szeretné a 
kormány meghirdetni, és ma-
gától értetődő, hogy én is ezen 
dolgozom – írta a képviselő a 
közösségi oldalán. 

-séva-

Gazdák figyelmébe
Ne adjunk a szóbeszédre, tájékozódjunk

Az elmúlt napok-hetek koronavírus-járvánnyal kapcso-
latos eseményei több olyan változást hoztak az életünk-
be, amelyek közvetve vagy közvetlenül hatással vannak 
a gazdálkodásunkra is. Természetes ilyenkor, hogy min-
denki szeretne a legtöbbet tudni a bekövetkezett változá-
sokról, próbál tájékozódni, és sajnos az is jellemző , hogy  
félinformációk vagy félreértett információk terjednek a 
beszélgetések során. Ezért célszerű tisztázni, mi az, ami 
már megvalósult, és melyek azok az intézkedések, ame-
lyek még csak a tervezet vagy a szóbeszéd szintjén kerül-
tek be a köztudatba.

Megvalósult járványügyi 
helyzettel kapcsolatos 

intézkedések a szőlő-bor 
ágazatban

• A bor- és szőlőtermelők 
2020. június végéig men-
tesülnek a munkavállalóik 
munkabérei utáni közterhek 
megfizetése alól, csak a 4 
százalékos egészségbiztosí-
tási járulékot kell megfizet-
niük.
• A meghirdetett hitelmorató-
rium a mezőgazdasági és élel-
miszeripari ágazatban felvett 
hitelekre is vonatkozik.
• A támogatott fejlesztések, 
beruházások esetében módo-
sul több beruházás elszámolá-
si határideje, illetve a kötelező 
mérföldkövek időpontja (ké-
rem, tájékozódjon mindenki 
a konkrét támogatásról szóló 
szabálymódosulásról).
• Piacra jutás elősegítése, on-
line piac támogatása.
• Mezőgazdasági idénymun-
ka-kereső portál létrehozása 
(www.munkaszuret.hu)
• Havi készletfelmérés a 100 
hl-nél nagyobb borászati 
üzemekben, amely elősegíti a 
megfelelő piacszabályozási in-
tézkedések meghozatalát.

Tervezett módosítások, 
intézkedések

• A zöldszüret több fórumon 
és a médiában is szóba került 
intézkedés, amely a szüreti 
problémák kialakulását csök-
kenthetné.
• Krízislepárlás, a vendéglá-
tói és helyben eladott borok 
ellehetetlenülésével kialakult 
többletkészletet csökkentése.
• Új bortörvény, főként az 
adminisztratív terhek csök-
kentése, illetve az elektroni-
kus ügyintézés jogszabályi 
környezetének megteremtése 
a cél.
• Szőlő-szerkezetátalakítási 
rendelet módosítása, amely 
lehetővé teszi a vállalt intéz-
kedések későbbi időpontban 
történő megvalósítását.
A hegyközség folyamatosan 
figyelemmel kíséri a tagjait 
érintő változásokat, és ameny-
nyiben a várt és tervezett 
jogszabályok megjelennek, a 
hegyközségi tagokat megfe-
lelő, pontos tájékoztatásban 
fogjuk részesíteni.
Vigyázzunk magunkra, vi-
gyázzunk egymásra. 

Damásdi Gábor elnök 
Izsáki Hegyközség

A jó idő beköszöntével nem csak a gazdiknak van szük-
sége egy kis felfrissülésre, hanem a kis kedvenceknek is. 
A Kisizsákon élő Papp-Gyulai Brigitta kutyakozmetikus 
praktikus tanácsokkal látja el a kisállat-tulajdonosokat. 
Hét éve végezte el a kutyakozmetikus tanfolyamot, majd 
több mint négy évet dolgozott mestere mellett a kecske-
méti Széktói kutyaszalonban, miközben alakítgatta izsáki 
vendégkörét. Sok megkeresés irányult arra, hogy a nagy 
nyári melegekben hogyan kell gondozni a kedvenceket, 
hogy ne legyen melegük.

– Vannak fajták, amelyek szőr-
zete nagyon hasonlít az embe-
ri hajhoz, ezeknek a fajtáknak 
rendszeres nyírásra van szük-
sége (Yorkshire terrier, uszkár, 
bichon…) – mondja Brigi. 
– Illetve vannak a kettős szőr-
zettel rendelkező kutyák, akik-
nek a szőrzete normál esetben 
hűt is, nem csak fűt. A vastag 
aljszőrzet télen hűti őket, nyá-
ron ezt az aljszőrt kell nekünk, 
szakembereknek eltávolítani. 
Ha ez nem sikerül, csak leg-
végső esetben nyírunk 
A drótos vagy szálkás szőrű 
kutyákat nem nyírjuk ( Jack 
russel, vizslák...), őket trim-
meljük! Ez az elhalt szőr kézzel 
vagy késsel való eltávolítását 
jelenti, amely semmi fájdalmat 
nem okoz a kutyának, de nem 
változtatja meg a szőr minősé-
gét! (Besűrűsödhet, vattasze-
rűvé válhat a sok nyírástól egy 
szálkás, drótos szőrzet.)
Melegben különösen is érde-
mes a kis kedvencekre odafi-
gyelni, mert a rengeteg szőr 

alatt élősködők is lehetnek, 
esetleg bőrbetegség. Ilyen 
esetben igyekszem tanácsot 
adni, vagy szükség esetén ál-
latorvoshoz irányítani a ven-
dégeimet. Az viszont nagyon 
fontos, hogy a felelős állattar-
táshoz a kedvenceink gondo-
zása szervesen hozzátartozik. 
Viszont ha a hosszabb szőrű 
kutyusainkat házilag fürdetjük, 
feltétlen bontsuk ki a csomó-
kat, mert ellenkező esetben, 
előfordult már, hogy csak a 
kopaszra nyírás maradt, mire 
hozzám került – zárta szakmai 
tanácsait Papp-Gyulai Brigit-
ta, aki készséggel áll rendelke-
zésükre a 06 30 850 4455-ös 
telefonszámon. 
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Szárba szökkentek a növények...
A Kertre fel! programba sok helyi család

Zöld utat kaptak
a fúrt kutak 

TERMELŐ

Izsák Város Önkormányzata március végén indította el 
a Kertre fel! kampányt, azzal a céllal, hogy azok is ked-
vet kapjanak kertük műveléséhez, akik még nem próbál-
ták, hogy minél többen tegyék hasznossá és élvezetessé 
a kényszerűségből otthon töltött időt, és egészséges, saját 
maguk által termelt zöldséget, gyümölcsöt fogyasszanak. 

Létrehoztunk egy közösségi 
média csoportot, ahol jelent-
kezni lehetett a programban 
való aktív részvételre. A cso-
portnak egy hónap után több 
mint száz tagja van, köztük 
nem csak izsáki lakosok, ha-
nem környékbeli, sőt az ország 
távoli pontján élő érdeklődők 
is csatlakoztak. Ők ugyan az 
önkormányzat által felajánlott 
növényekből nem részesültek, 

de a csoportban megosztott 
technikák, ötletek, kertészke-
dős trükkök és a résztvevők 
saját tapasztalata számukra is 
hasznos lehet. Végül az izsáki 
érdeklődők közül húsz ház-
tartás jelentkezett, hogy részt 
venne. Ők kaptak az önkor-
mányzat által felajánlott pa-
lántákból és magokból. 

Dunainé Marika nagy gond-
dal előnevelt paradicsom- és 
paprikapalántáiból került az 
új kertekbe néhány virág- és 
fűszernövény-palánta mellett. 
A korai fajta paradicsomon 
május elején már megjelentek 
az első bogyók – kevés ennél 
lelkesítőbb sikerélmény léte-
zik a kezdő kertész számára. 
A magcsomag egy része a 
Magház mozgalom tagjai 
által saját kertjükben fogott, 
a náluk már bevált, tájfajta, 
különleges magokból került 
ki. Volt ezek közt eperdiny-
nye, „kék krém bogyó” para-
dicsom, lila földicseresznye 
és más furcsaságok. A legna-
gyobb megrökönyödést talán 
az afrikai zöldségkülönleges-
ség, az okra okozta, de a tagok 
hamar utánajártak, milyen 
termésre számíthatnak ebből 
a magból, még recepteket is 
kerestek hozzá. A magok-
hoz tartozó fajtaleírások is 
megtalálhatók a csoportban, 
a különleges növények ne-
veléséhez szükséges alap-
vető információkkal együtt. 
A Magházasoktól leshetjük 
majd el a magfogás techniká-
it is, hogy jövőre legyen mit 
továbbadnunk a reményeink 
szerint akkor csatlakozó, új 
kertészeknek. 

A bolti magok zömét a meg-
szokott konyhakerti növé-
nyek: sárgarépa, bab, sóska, 
spenót adta. A meglepetés 
növény ebben a csomagban 
a spárga volt. Ez az izgalmas 
ízű, liliomféle évelő, ha jól 
megválasztott helyre vetjük, 
akár 15-20 évig is megörven-
deztethet terméssel, ráadásul 
épp április végén-május ele-
jén, amikor a tavaszi vetemé-
nyeink még nem értek be, de 
már ki vagyunk éhezve a friss 
zöldre. 

A csoportban sokfélék va-
gyunk. Vannak, akik koráb-
ban használaton kívüli gyepet 
törtek fel, mások füvesített 
udvarrészüket alakították át 
konyhakertté, megint mások 
elhagyott, fákkal benőtt kert-
ben alakítottak ki ágyásokat. 
Van, aki magaságyással pró-
bálkozik, van aki epertorony-
nyal, de mindannyian lelke-
sen osztjuk meg egymással a 
kertészkedéssel kapcsolatos  
cikkeket, videókat, amiket 
érdekesnek, hasznosnak talá-

lunk. Ezeken a megosztáso-
kon keresztül szóba kerültek 
már olyan kertészkörökben 
izgalmas témák, mint a mély-
mulcs, a növénytársítás, a 
biológiai növényvédelem, a 
permakultúra, a fűszerspirál, a 
hugelkultur és az erdőkert is. 
Együtt, egymást biztatva új 
praktikákat is könnyebb ki-
próbálni. Olyannyira nem 
szokványos időket élünk, 
adja magát a lehetőség, hogy 
ne a megszokott módon te-
kintsünk a kertre, a növé-
nyekhez, a természethez való 
viszonyunkra. Mi van, ha a 
korábban érvényes szabályok 
már nem működnek tovább 
a konyhakertben sem? Ha a 
megváltozott időjárási viszo-
nyok között nem tudunk úgy 
terméshez jutni, ahogy nagy-
szüleinktől tanultuk? Mire 
van szükség a kertben most? 
Hogyan termelhetjük meg a 
családunk számára szükséges 
zöldségeket az egyre kiszá-
míthatatlanabb körülmények 
között? 
Közös még bennünk, hogy 
őszinte örömmel lessük a 
többiek kertjében kikelt ma-
gokról, kiültetett palántákról 
készült fotókat. Ez a virtuáli-
san közös kertészkedés meg-
sokszorozza az örömöt, amit 
akkor érzünk, amikor a saját 
kertünkben felfedezzük az 
első kihajtott borsót, később 
rajta az első virágot. Az áp-
rilis közepi fagyos reggeleken 
együtt szomorkodtunk, hogy 
aztán új reménnyel vessük 

bele magunkat újra a vetemé-
nyezésbe. Most pedig lassan 
már várjuk az első terménye-
ket a Kertre fel! kiskertjeiből. 
Végezetül egy lapzártánk 
előtt érkezett hír, amely nem 
csak a Kertre fel! program 
résztvevőit érinti: Izsák Város 
Önkormányzata meghívást 
kapott és csatlakozozni szán-
dékozik a Sári Kovács Szil-
via, Karcag város alpolgár-
mestere által indított, Magyar 
Örökség-díjas „A legszebb 
konyhakertek” – Magyaror-
szág legszebb konyhakert-
jei” országos programhoz, 
és ennek keretében  Izsákon 
is meghirdeti „A legszebb 
konyhakertek” versenyt.

A jelentkezés minden izsáki 
háztartás előtt nyitva áll majd, 
az Önkormányzat választja ki 
a jelentkezők közül városunk 
legszebb kertjeit, majd a ka-
tegóriák első helyezettjeit je-
löli a „Magyarország legszebb 
konyhakertje” országos díjra. 
Az országos eredményhirde-
tés 2020. szeptember 20. és 
október 31. között várható. 
A részvétel hivatalos szabá-
lyai és a jelentkezési lap ha-
marosan elérhetőek lesznek 
elektronikusan és nyomtatott 
formában is. Addig is a prog-
rammal kapcsolatban érdek-
lődni Rácz Sándor képviselő-
nél lehet, a 06 70 266 5259-es 
telefonszámon. 

Rácz Anikó

Berta Szofi gondos gazdája
a kiskertnek 

Rácz Manga is kiveszi a részét a kertészkedésből 

Kutas Tibor polgármester Rácz Sándor képviselővel
osztotta a palántákat 

Papp Marci magaságyását öntözi 

Seres Anitának Nimród unokája 
segít a kertben 

bekapcsolódott
érik a borsó 

Nyolcvan méter mélységig 
nem kell engedélyeztetni a házi 
vízigényt kielégítő kutakat, ezt 
szavazta meg az Országgyű-
lés a napokban.  Az engedély 
nélkül létesített kutak vízjogi 
fennmaradási engedélyezési 
eljárásával kapcsolatban a kor-
mány úgy döntött, hogy a fúrt 
kutak ügyintézése kapcsán a 
moratóriumot 2023. decem-
ber 31.-ig meghosszabbítja. 
A hírt Font Sándor, a Parlament 
Mezőgazdasági Bizottságának 
elnöke is megosztotta közösségi 
portálján és leszögezte, hogy az 
érintetteknek addig  semmilyen 
teendője nincs, hacsak közben, 
nem jelenik meg egy elrendelő 
jogszabály.
Jelentős költség maradhat a 
kúttulajdonosok zsebében, de a 
rendeletre és a részletes szabá-
lyozásra még várni kell – közöl-
te az MTI.
– Azt gondolom, a civilek és a 
szakma szempontjából is köny-
nyebbséget jelent ez a döntés 
– mondta Ulrich József, a Ma-
gyar Vízkútfúrók Egyesületé-
nek elnökségi tagja. Hozzátette, 
csak a házi vízigényt kielégítő, 
80 méternél kisebb mélységű 

lakossági kutak mentesülhet-
nek az engedélyeztetés alól. Aki 
gazdasági célra használná a vi-
zet, esetleg mélyebb kutat sze-
retne fúratni (akár a védett víz-
bázisokig), azok továbbra sem 
tartoznak a mentesség alá.
Ulrich József szerint sok eset-
ben nehéz, összetett volt a víz-
ügyi engedélyeztetés a lakossági 
kutak esetében is. – Ennek el-
törlésével sok utánajárást, időt 
és akár több tízezer forintot is 
megtakaríthat majd a lakos-
ság – vélekedett a szakember. 
Jóllehet a rendeletre még várni 
kell, hiszen akkor lép hatályba 
az új szabályozás, akkor lesznek 
ismertek a változtatás részletei. 
Ez várhatóan három hónap 
múlva születhet meg. A szak-
ember hozzátette: bár e kate-
góriában az engedélyeztetést 
eltörölték, az nem kizárt, hogy 
a nyilvántartás miatt valamiféle 
utólagos adatszolgáltatás lesz 
az engedély nélkül készült, régi 
lakossági kutak esetében is. Ez 
szintén a rendeletből és a szabá-
lyozásból derül majd ki. S mivel 
sokszor engedély nélkül végez-
ték a kútfúrást korábban, pontos 
nyilvántartás sem készülhetett a 

számukról. A jelenlegi állás sze-
rint továbbra is fennmarad az 
engedélyezési kötelezettség a 
gazdasági célú vízkivétel esetén 
– közölte a távirati iroda.
A korábban engedély nélkül 
létesített kutak utólagos fenn-
maradási engedélyt kaphatnak, 
méghozzá bírság kiszabása nél-
kül. A tulajdonosoknak tíz évük 
lesz arra, hogy legalizálják a ku-
takat. Több ezer ilyen érintett 
kút is lehet akár megyénkben is. 
A kutakra vonatkozó, enyhítő 
rendelkezést tartalmazó vízgaz-
dálkodási törvény módosítását 
Áder János köztársasági elnök 
hétfőn az Alkotmánybíróság-
hoz küldte észrevételeivel. 

Forrás: teol.hu 

>>>

Két tűz is keletkezett egy napon 
Április 26-án délután Izsák, 
Agárdy telepen a Royalsekt Kft. 
palackozóüzemében kigyulladt  
egy, a szárazáru tárolására hasz-
nált, négyezer négyzetméteres 
raktár tetőszerkezete, amely tel-
jes terjedelmében égett. A kis-
kőrösi, a kecskeméti, a kiskunfé-
legyházi, a solti, a kiskunhalasi, 
a dunaújvárosi és a dabasi hiva-
tásos, valamint a szabadszállási 
önkormányzati és az orgoványi 
önkéntes tűzoltók, közel ötven 
tűzoltó dolgozott a lángok meg-
fékezésén. Az oltási munkálatok 
közben a tűzoltók tíz targoncát 
hoztak ki a csarnokból. A tűz 
környezetében több ponton 
méréseket végzett a kataszt-
rófavédelmi mobil labor, ezek 

során sehol sem mutattak ki a 
lakosságra káros vagy veszélyes 
anyagot a levegőben. A tűzeset-
ben senki nem sérült meg. Az 
esettel kapcsolatosan tűzvizs-
gálati hatósági eljárás indult. A 
tüzet követő második napon az 
üzemben a termelés fennakadás 
nélkül megkezdődött. Az átme-
neti raktározási gondok enyhí-
tésére egy 3000 négyzetméteres 
ponyvasátor került felállításra. 
Szinte a fenti esettel egyidőben, 

mintegy ezerötszáz négyzetmé-
teren kapott lángra a hulladék a 
Regionális szilárdhulladék-lera-
kó telepen, amit a gyors beavat-
kozásnak köszönhetően sikerült 
eloltani. A tűz okát vizsgálják. 
Külön köszönet Molnár Endre, 
Szakál Virág és Szentgyörgyi 
Andrea együttműködéséért, akik 
a Raklapos élelmiszerboltot zárást 
követően az esti órákban kinyitot-
ták, és az élelmiszerellátás biztosí-
tásában segítséget nyújtottak.  
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Gondoltunk egy nagyot,
A mandala több mint...

Virtuális Táncsics Nap, 
valóságos értékekkel 

A távolléti oktatás nem szab határt a benne résztve-
vőknek. Számos ünnepen vagyunk túl, melyekről 
rendhagyó módon, de idén is megemlékeztünk. Ilyen 
volt iskolánk névadójának napja, a Táncsics Nap. Ha-
gyományosan minden év április 21-én műsorral ké-
szülnek az adott osztály diákjai, és ilyenkor az író 
mellszobrának koszorúzása is megtörténik. Mivel a 
körülmények közbeszóltak, így elektronikusan tel-
jesítették tanulóink a feladatokat. Szenzációs PPT-k 
és beszámolók születtek „Ki volt Táncsics Mihály?” 
címmel.  A gondosan összeállított előadásokat saj-
nos nem áll módunkban közzétenni, de az ötödikes 
Fábián Villő összefoglalásából kiderül, miként is látja – 
és általa talán a diákok többsége – iskolánk névadóját. 

KI VOLT
TÁNCSICS MIHÁLY?

Öregdiák, amatőr nyelvész, 
városfejlesztő, újságíró, tan-
könyvszerző, politikai fogoly, 
parlamenti képviselő, a sze-
gények apostola, ez mind-
mind Táncsics Mihály egy 
személyben.
Így, születésének 221. évfor-
dulóján érdemes elmereng-
ni életműve fölött. Táncsics 
Mihály híres izsáki volt. 
1822-24-ig a katolikus is-
kolában tanított. Itteni mű-
ködése alatt vezette be az 
egységes olvasókönyvet.

Ő volt Zémán János kántor-
tanító segédtanítója, és éle-
tének legszebb időszakaként 
emlékszik az itteni évekre. 
Tiszteletére emléktáblát he-
lyeztek el a katolikus temp-
lom kertjében található egy-
kori iskola falán. Mellszobra 
iskolánkban áll. Táncsics 
Mihály 1884-ben halt meg 
elmondhatatlan nyomorban. 
Egész élete alatt vágyat ér-
zett a tudás megszerzésre. 
Izsákon eszmélhetett rá, a 
kisebb magánkönyvtárban, 
hogy Jamaicában „mikor 
nálunk mindent hó borít, 
és kemény fagy dermeszt, 
máshol meleg idő járjon 
és gyümölcsöt szedjenek”. 
Szintén itt tudta meg, hogy 
a nagyvilágban vannak né-
gerek és más bőrű népek 

is. Tudásvágya egyre job-
ban növekedett, egyetemre 
ment, tankönyveket, majd 
regényeket írt. Műveiben 
megbúvó mondatai mi-
att a cenzúra felfigyelt rá: 
„Minden ember egyenlő.” 
Emellett „bűne” volt még, 
hogy hazáját jobban szeret-
te, mint mások. Iskolásként 
róla is hallhatunk A szavak 
forradalmában, a Red Bull 
Pilvaker Talpra magyar 
című dalában. Érdemes utá-
nakeresni. Izsáki diákként 
örülök, hogy az iskolám egy 
ilyen nagyszerű ember nevét 
viseli. 
Éppen ezért egy cseppet 
sem okozott gondot az az 
iskolai feladat, melyben róla 
kellett megemlékezni.

Fábián Villő
5. b

Mandalakészítő versenyt hir-
dettünk áprilisi számunkban, és 
úgy tűnik, felvillanyozta a gye-
rekeket a feladat, hiszen szebb-
nél szebb alkotások születtek az 
ötletekről nem is beszélve. Ezért 
úgy döntöttünk, hogy minden-
kiét közzétesszük, sőt szavazás-
ra hívjuk kedves olvasóinkat. A 
mandalák felkerülnek június 
2-án az Izsák Róluk Szól! fa-
cebook oldalra, és június 10-ig 
a legtöbb lájkot gyűjtött mű-
vésznek egy nem mindennapi 
ajándékot adunk. Egy Kiskőrö-
sön élő mandalakészítő művész 
alkotását kapja a győztes. Egy 
mandalánál fontosak a színek, a 
formák, az összhang, harmónia. 
Az indiai, tibeti kultúrához 
köthető színes csodák jó hatás-
sal vannak elménk működésére 
is. Köszönjük mindenkinek a 
szép munkákat!                  -sé-

Tóth Janka 19 éves

Farkas Tamás 5.a

Fábián Villő 5.b két mandalát is készített

Kiss Martina 5.c

Czinkóczki Panni (Kiskőrös) 

Papp Marcell 1.b

Varga Zita 5.b

Bretter Hanna 3.b

Gyallai Nóra 5.a

Lázár Lujza 5.a

Bognár Zsófi 3.b

Tercsi Szabina 5. c 

Mentsük meg együtt
a Földet! 

A Föld természeti környeze-
tének megóvása létünk alapja. 
Az élővilág változatosságá-
nak és biológiai sokféleségé-
nek megőrzése vitathatatlan 
feladatunk, és tudatosítását 
időben el kell kezdenünk. Te-
hát a Föld napja cseppet sem 
elhanyagolható témakör. Ha-
gyományosan számos iskolai 
program ad lehetőséget gyer-
mekeink szemléletének befo-
lyásolására annak érdekében, 
hogy mit tegyünk bolygónk 
megmentéséért. Digitálisan is 
volt lehetőség bőven a tuda-
tosításra. Idén kvízkérdések, 
rejtvények, kutatómunkák, 
kisfilmek megtekintése szol-
gálták a tantárgyi kapcsoló-
dást. Akinek volt kedve, az 
földgömböt készített, mint 
például az első osztályos Papp 
Marcell, de figyelemre érde-
mes a 3. b. osztályos Bognár 
Zsófi plakátja is.  Az alkotá-
sokkal szeretnénk hangsú-
lyozni a Föld napjának „Gon-
dolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan!” szlogenjét. És ter-
mészetesen címlapunk is kö-
tődik az alkalomhoz, hiszen 
Papp Marcell első osztályos 
tanuló egy lufira formázta meg 
papírból a földgolyót, majd 

szülei – és persze a kistesók, 
Mira és Márk – segítségével a 
földrészek is rákerültek az al-
kotásra, azóta pedig igen ötle-
tes virágtartóként funkcionál 
otthonukban. 

Környezetünk ünnepe
A Föld napjának testvérün-
nepe a madarak és fák napja. 
Egy újabb alkalom a cselek-
vésre. Bár a kirándulások, a 
természet felfedezése eddig 
váratott magára, de azt tud-
juk mindannyian, hogy miért 
irányul a fókusz május 10-én 
a fákra és a madarakra. Di-
gitális oktatás idején is fog-
lalkozni kell a témával, mely 
egyáltalán nem megerőltető. 
Hallgatni a madarak sokszínű 
énekét, gyönyörködni tolla-
zatukban, lerajzolni, színesre 
festeni, akár egy fa ágára el-
helyezve, inkább nyugtató és 
kikapcsoló tevékenység, mint 

kényszer. Ez látható Halmai 
Viktória 8. d osztályos tanuló 
rajzán, hogy valóban élvezet-
tel készítette.

Bort iszunk
és vizet prédikálunk? 

Elismerés a pedagógusoknak, 
a családoknak és mindenki-
nek, aki a természet védel-
mére és szeretetére neveli a 
gyermekeinket. Ehhez kiváló 
mozgalmak a világnapok.  Jó 
lenne, ha nem csak ez az egy 
nap szólna akár a Földről, a 
fákról, a madarakról, hiszen 
éppen most tapasztalhattuk 
meg a járvány kapcsán, hogy 
mennyire kártékony hatás-
sal vagyunk mi, emberek a 
környezetünkre. Mindenütt. 
Sajnos Izsákon is. Szeme-
telünk, égetünk, füstölünk, 
rombolunk, pusztítunk sok-
szor az építés, a fejlesztés, sok-
szor csak a buli jegyében. És 
gyakran bizony bort iszunk 
és vizet prédikálunk. Beszé-
lünk a környezetvédelemről, 
miközben elborít bennünket a 
szemét. Vége-hossza nem len-
ne a felsorolásnak, mi minden 
ártó történik általunk a vi-
lággal. 
És amikor azt mondom, bi-
zonyosság erre a járvány, ak-
kor arra gondolok, hogy ebben 
a néhány hetes, hónapos kény-
szerpihenőben a Föld új ruhá-
ba öltözött. Amint eltűnt az 
ember, megjelentek természe-
tes közegükben az állatok, a 
növények. Kitisztult a levegő, 
beforrt az ózonlyuk az észa-
ki sarknál, csapatostul tértek 
vissza a delfinek Velencébe, 
szarvasok, őzek csatangoltak 
az erdőszéli városkák utcáin 
hajnalonta, egy idilli világ-
ban élhettünk néhány hétig. 
Nézőpont kérdése tehát, hogy 
a járvány mennyi veszteséget 
okozott. Nyilván nem gaz-
daságilag értendő és annak, 
aki elveszítette a munkáját, 
aki nem tudta megoldani a 
gyermeke elhelyezését, akinek 
pedagógussá is kellett válnia, 
az kevésbé gondolt arra, hogy 
mi mindent adott ez a jár-
vány az emberiségnek. Kicsit 
azonban meg kellene szív-
lelnünk az üzeneteket, már 
amennyiben meghallottuk.

Supka Éva 

szavazzunk!
lakásdísz

>>>
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Anyakönyvi hírek
Április

SZÜLETTEK: 

Vig Mici Málna (anyja neve: Kanizsai Ágnes)
Csernák Nilla (a.n.: Lugasi Szilvia)
Rivnyák Gyula (a.n.: Fekete Anita)
Sörös Lejla  (a.n.: Sörös Szilvia)

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK: 

Vörös Béla – Anders Katalin Jolán

ELHUNYTAK:

Molnár László Lajosné
sz.: Barát Eszter (84 éves) volt izsáki lakos
Berente Attila (49 éves) Jósika utca
Laki István (63 éves) Madách Imre 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

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

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.

A P RÓ H I R D E T É S
Vállalkozásra és raktározásra alkalmas 100 m2 épület

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

Kolon-tavi Madárvárta
A madárgyűrűző állomás figyeli az állományok változását

Az enyhe télnek köszönhetően az idei évben korán, már 
február utolsó hétvégéjén elkezdtük felállítani a hálóso-
runkat. Nagy reményekkel vártuk az idei tavaszt és az első 
telelésből visszatérő madarainkat. Az első gyűrűzési na-
pokon, március elején sok madarász érkezett a Madárvár-
tára, hogy a tél elmúltával ismét kedvenc időtöltésének, a 
madárgyűrűzésnek hódolhasson. 

 • De miért is gyűrűzzük a ma-
darakat?
A madárgyűrűzés már több 
mint száz éves múltra visz-
szatekintő természetvédelmi 
célú kutatás, mely a madarak 
egyedi sorszámmal ellátott 
gyűrűvel történő jelölésén 
alapul. Fontos ez, hisz szá-
mos rejtettebb életmódú 
madarunk állománynagysá-
gáról, szaporodási sikeréről, 
élőhely-választási szokásairól 
másképp nem tudnánk pon-
tos adatokat gyűjteni. Védel-
mük érdekében tudnunk kell, 
hogy állományuk hogyan vál-
tozik, vonulásuk során merre 
járnak, és hol töltik a telet. A 
tudományos és természetvé-
delmi célú kutatások mellett 
a madárgyűrűzési bemutatók 
fontos szerepet töltenek be a 
környezeti nevelésben, termé-
szetvédelmi oktatásban. 

 • A kora tavaszi eseményei a 
Kolon-tavi Madárvártán
A terveknek megfelelően 
még március közepe előtt a 
kora tavaszi vonulás beindu-
lásával egyidőben megkezd-
tük a munkát a Kolon-tó 
nádasában. Hálósorunk az 
egykori Alsó-Matyói tölté-

sen helyezkedik el, mely 1500 
méteres hosszúságával Euró-
pa leghosszabb egybefüggő 
hálóállása. Éppen ezért üze-
meltetése komoly szervezést 
és megfelelő létszámú madár-
gyűrűzőt és segítőt igényel. 
A tavaszi időszakban a köl-
teni hazaérkező madaraink 
zavartalanságának biztosítá-
sa érdekében kéthetente egy 
gyűrűzési napon szoktuk a 
vizsgálatot elvégezni. Ekkor 
a tó teljes keresztmetszetén 
egyidejűleg jelöljük a madara-
kat. Ezt a 2006-ban elindított 
programunkat az időjárási 
körülményekhez igazodva, de 
évről évre ugyanúgy végezzük, 
ezáltal egymással összeha-
sonlítható adatokat kapunk. 
Az idei évben kialakult járvá-
nyügyi helyzet sajnos felülírta 

az eddig bevett gyakorlatot. 
A madárgyűrűzéseket kizáró-
lag egy-három fő részvételével 
tudjuk elvégezni, ami magával 
vonja az eddigi stratégia meg-
változtatását is. A kialakult 
helyzet ellenére igyekszünk a 
mintavételeket elvégezni, de 
mindig csak egy-egy kisebb 
szakaszt vizsgálva. Így ameny-
nyiben komolyabb korlátozá-
sok nem lépnek érvénybe, ha 
nem is a megszokott módon, 
de a kutatásokokat folytatni 
tudnánk.

A Kolon-tavi Madárvárta 
megalakulása óta egyik ked-
venc kirándulóhelye a kör-
nyék óvodás és iskolás cso-
portjainak, ahol bemutató 
gyűrűzésen vehetnek részt a 
gyerekek. Az első csoportok a 
jó idő beköszöntével már már-
cius folyamán meglátogatják 
a Madárvártát. Sajnos az idei 
tavaszon ez teljes mértékben 

elmarad, de bízunk benne, 
hogy a helyzet normalizáló-
dása után minél előbb ismét 
fogadni tudunk csoportokat 
és családokat.
A megváltozott feltételek 
azonban a madárvilágra sze-
rencsére nincsenek hatással, 
így az első hazaérkező mada-
rak, valamint az Alföld ter-
mészetes élőhelyeit használó 
vonulók a szokott időben és 
mennyiségben érkeztek meg.  
Bár a nádas télen sem néptele-
nedik el, hisz az öreg nádszá-
lakban áttelelő, rovarok után 
kutató kékcinke- és barkós-
cinke-csapatokkal, vagy a nád 
alsó régiójában kutató ökör-
szemekkel akkor is könnyen 
találkozhatunk, de a tavasz 
beköszöntével megpezsdül 
az élet a nádasban is. Az első 
érkezők között vannak a vö-
rösbegyek, erdei szürkebegyek 
és a Kolon-tavi Madárvárta 
címermadara, a fülemülesitke 
is. Ők úgynevezett középtávú 
vonuló fajok, a telet javarészt 
Európában, a Földközi-tenger 
medencéjében töltik. Márci-
us végéhez közeledve aztán 
megjelennek az első távolabb-
ról, Afrikából érkező madara-
ink, mint a cserregő- és a fol-
tos nádiposzáta is. Az „igazi” 
tavaszi vonulás április-május 
hónapokban zajlik, de akkor 
már sok helyen a Kolon-tó 
költő madarai fiókáikat etetik 
majd.

Németh Ákos 

A fülemülesitke a Kolon-tavi 
Madárvárta címermadara. Március 
elején érkezik meg a Földközi-tenger 
partvidékéről. Állománya csökken, a 
Kolon-tó rendkívül fontos élőhelye

A vörösbegy kis számban fészkel a 
Kolon-tó körüli erdőkben, bokrosokban. 
A telet a Mediterráneumban tölti, gya-
kori és nagyszámú őszi-tavaszi vonuló

A függőcinege kis számban áttelel, 
de az állomány nagyobbik része a 

Mediterránemuban tölti ezt az idő-
szakot. Gyakori őszi-tavaszi vendég 
és kisszámú fészkelő a Kolon-tavon

HAZANÉZŐ

1/1 oldal 50 000 Ft + Áfa 
1/2 oldal 25 000 Ft + Áfa 
1/4 oldal 13 500 Ft + Áfa 
1/8 oldal 6 500 Ft + Áfa 
1/12 (névjegykártya méret) 4 500 Ft + Áfa 

Egyedi méretigény esetén egyedi árat számolunk.

Izsáki lakosok számára az apróhirdetések
és a gyászhírek, köszönetnyilvánítások

INGYENESEK! 

Vidéki hirdetőknek 120 Ft + Áfa/szó
az apróhirdetés díja.

A megemlékezések, egyéb közlemények
a keretes hirdetési árakkal megegyezők! 

Hirdetésfeladás
Izsák Polgármesteri Hivatal titkárság

6070 Izsák, Szabadság tér 1. 
Tel.: +36 76 568 060  |  izsakihirek@gmail.com

Izsáki Hírek 

Hirdetési árak
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Frankó spárgalevest ajánlunk májusban
Egészséges, ízletes és változatos ételek készíthetők a szezonális zöldségből

Főzőrovatunk májusi vendége Frankó Jánosné, aki az 
idénynek megfelelő, igazán kultikus alapanyagból, a spár-
gából ajánl nekünk egy nagyon finom receptet. Incikétől 
a növény felhasználási formáiról is olvashatunk ezúttal.  

– Nagy kedvencem a spárga – 
mondja Frankóné Incike, akit 
az izsáki általános iskola volt 
pedagógusaként talán min-
denki ismer. Jó néhány éve 
nyugdíjas éveit tölti, és amint 
mondja, sokat olvas és rejt-
vényt fejt, de szívesen kertész-
kedik, és természetesen fő-
zőcskézik. Ezúttal egy Frankó 
spárgakrémlevest. 
– Nem véletlen, hogy a spár-
gát a zöldségek királyának, a 
királyok zöldségének is neve-
zik – mondja. – Biztosan hal-
lotta már, kedves olvasó, hogy 
a 17. században Napkirályként 
emlegetett XIV. Lajos fehérí-
tette ki a zöld spárgát. Julius 
Caesar pedig olvasztott vajjal 
fogyasztotta. Hosszú időn ke-
resztül nálunk csak gyógyítás-
ra használták, konyhai hasznát 
talán az 1700-as évek végétől 
jegyzik.
 • A szónak is különleges eredete 

van, ha jól tudom. 
– A szó maga fiatal rügyet je-
lent. A zöldségek között meg-
különböztetett növényként 
tartják számon. Nálunk még 
kevésbé elterjedt, többnyi-
re csemegének számít, pedig 
számos jó tulajdonsággal bír 
az ember szervezetére nézve. 
Fehér és zöld formája isme-
retes. Néhány éve nekem is 
lehetőségem nyílt arra, hogy 
megismerjem a zöld spárgát, 
megszerettem. Akkoriban, 
mint aktív dolgozó, igye-

keztem szűkebb és tágabb 
környezetemben is népszerű-
síteni.  A mai napig szezon-
jában kilószámra rendelnek 
belőle. Sajnos Izsákon nem 
termesztik, de Orgoványról 
van lehetőségem hozzájut-
ni. Tulajdonságait tekintve a 
spárga szénhidrát- és zsírtar-
talma elhanyagolható, annál 
fontosabb a benne található 
rostok, vitaminok és ásványi 
anyagok mennyisége. Gazdag 
káliumforrás, foszfor, kálcium, 
magnézium, sőt vas is nagy 
mennyiségben található ben-
ne. Nátriumtartalma alacsony.
 • Kétféle is található belőle. Mi 

a különbség? 
– A spárga ehető részét sípnak 
hívják. A zöld spárgasíp a föld 
felett növekszik, míg a fehér 
spárgasíp a föld alatt növekvő 
fehér hajtás. Szezonja május-
tól június közepéig tart, de van 
úgy, hogy már áprilisban is le-
het kapni megfizethető áron 
a csokorba szedett egészséges 
zöldséget. Tisztítása alapos 
körültekintést igényel. Mosás 

után szárát alul megtörjük, 
a többi része ehető a csúcsig. 
Lehetőség szerint frissen 
dolgozzuk fel. Hűtőszek-
rényben maximum egy hétig, 
mélyhűtőben hét-tíz hónapig 
tartható el. Én nem szoktam 
blansírozni, csak megtisztítva, 
nyersen fagyasztom le. Sava-

nyúságnak is ízletes. A zöld 
spárgából sokféle ételt készít-
hető. Csak néhányat említe-
nék meg: krémleves, rakottas, 
rántva, grillezve, tojásrántotta 
spárgával, de számtalan egyé-
ni variáció lehetséges. Az in-
terneten is rengeteg recept 
található.
Íme egy recept az általam 
gyakran készítettek közül:  
Spárgakrémleves zöld spár-
gából

Hozzávalók: 
50 dkg zöld spárga
1 szál sárgarépa
1 közepes krumpli
2 dkg vaj
1 gerezd fokhagyma, csipet 
őrölt bors, ízlés szerint só, cu-
kor és citromlé
Elkészítése: 
A spárgát megtisztítjuk, 10-12 
db spárgasípot félre teszünk. 
A spárgát, sárgarépát, krumplit 
apróra daraboljuk és feltesszük 
főni. Ízlés szerint ételízesítő-
vel, sóval puhára főzzük, majd 
hagyjuk kihűlni. Közben a va-
jon megpirítjuk a fokhagymát, a 
megfőzött zöldségeket botmi-
xerrel pépesítjük, majd ráönt-
jük a megpirított fokhagymára, 
és néhány percig összeforral-
juk. A félretett sípokat külön 
megpároljuk, de csak annyira, 
hogy roppanós maradjon, és a 
krémlevesbe tesszük. Közben 
megkóstoljuk, és ízlés szerint 
még ízesíthetjük. Tetejére friss, 
aprított zöldségzöldet szórunk. 
Kis tejszínnel selymesíthetjük, 
de anélkül is elég krémes. Min-
denkinek jó szívvel ajánlom, 
hogy próbálja ki és kóstolja 
meg a zöld spárgát, biztos va-
gyok benne, meg fogja szeretni. 
Jó étvágyat kívánok hozzá! 
Igazolhatom, hogy tényleg 
érdemes kipróbálni, magam is 
elkészítettem, és jelesre vizs-
gázott családom körében. 

Tóth Klára  

Tízéves jubileumot ünnepel
az Őszi Izsáki Képzőművészeti Alkotótábor

A civil szervezeteket bemutató cikksorozatunk májusi 
vendége a Képzőművészeti alkotótábor, mely Németh 
Ziegler Ferenc nevéhez köthető. Kevés kisváros büszkél-
kedhet azzal, hogy több művészeti csoportja is van, akik 
viszik a település jó hírét és igazi közösségépítők. Az Őszi 
Izsáki Képzőművészeti Tábor gazdag és tartalmas történe-
tét talán nem mindenki ismeri. 

– 1999-ben egymástól füg-
getlenül Balogh József izsáki 
festőbarátom és én felkeres-
tük Mondok Józsefet, a város 
akkori polgármesterét, hogy 
járva az országot egyre több 
településen szerveznek alko-
tótáborokat, többek között 
Hajós, Kecel, Orgovány, Ti-
szakécske. Arra gondoltunk, 
hogy Izsákon jó lenne, ha el 
lehetne indítani valami ha-
sonlót. A tervből megvalósí-
tást lett még abban az évben 
– kezdi történetüket Feri, aki 
1997-ben kezdett rajzolni, 
festeni. 

– Tagja vagyok néhány mű-
vészeti csoportnak, köztük a 
Magyar Alkotóművészek Or-
szágos Egyesületének, illetve 
több mint száz egyéni kiállí-
tásom volt és mintegy ötven 
csoportos kiállításon szerepel-
tem munkáimmal. Több mes-
terem is volt, és a mai napig 
igyekszem képezni magam. 
Neves „elődeink” munkáit fi-
gyelem, hazai és nemzetközi 
művésztelepek résztvevője va-
gyok. Leginkább olajfestékkel 
és pasztellkrétával dolgozom.
2011-ben egy festői környe-
zetben, a Kőris-tanyán éltem, 
itt tartottam  egy több hetes 
festőkurzust, melyre egész 

komoly érdeklődés is mutat-
kozott. Az évek során egyre 
több festőtársat ismertem 
meg a sok alkotótábor során, 
egyfajta baráti társaság is ki-
alakult, akiket szerettünk vol-
na itt vendégül látni. Viszont 
azt nem szerettem volna, ha 
az eddigi meghívottak emiatt 
háttérbe szorulnak. 
Így alakult meg az Őszi Izsáki 
Képzőművészeti Alkotótábor. 
Megkaptuk a támogatást, il-
letve szerencsére volt néhány 
olyan vállalkozó barátom, is-
merősöm, Izsákról és más te-
lepülésről egyaránt, akik mel-

lém álltak, és jó néhányan ma 
is évről évre támogatják ezt 
az őszi tábort. Nagyon hálás 
vagyok nekik, hiszen ez nél-
külük nem ment volna! 
Az alapító tagok Balogh Jó-
zsef – Izsák, Huszár Boglárka 
– Budapest, Korognai János 
– Mosonmagyaróvár, Mág 
Tamás – Göd, Márki Nóra 
Jázmin – Izsák, Morvai Vica 
– Budakeszi, Pósa Ede – Ba-
latonszemes, Prihoda Judit 
– Dunakeszi, Tompai Ildi-
kó – Solymár, Vincze László 
– Esztergom, Walter Gábor 
– Hetényegyháza és jóma-
gam.  Ez egy próbaév volt, 
ami a visszajelzések szerint 

jól sikerült, de természetesen 
tele volt kisebb-nagyobb hi-
bákkal, melyek számát a kö-
vetkező években igyekeztem 
minél kevesebbre csökkente-
ni. Egyik ilyen markáns prob-
lémát az elhelyezés okozta, 
amit végül Prikkel Laci ba-
rátom segített megoldani, az-
óta is nála rendezzük az őszi 
programot. 
Arra törekedtem, ha izsáki 
tábor, akkor elsősorban izsá-
ki tehetségek szerepeljenek a 
megnyitóinkon, hisz szeren-
csére szép számmal vannak 
városunkban. Az évek alatt 
kialakult a tábor magja és arra 
törekedtem, hogy ebben a lát-
ványelvű festészetben olyan 
festőtársakat hívjak meg, akik 
nem csak  a legjobb alkotók 
közé tartoznak, de jó emberek 
is egyben! Sajnos az elmúlt 
években három remek em-
bert és festőt is elvesztettünk: 
Walter Gábort, Vincze Lász-
lót és Mág Tamást is. Mind-
hármukat nagyon szerettük és 
tiszteltük.
Balogh Öcsin és rajtam kí-
vül jó néhányan foglalkoznak 
Izsákon festészettel, és szinte 
mindenki részt vett legalább 
egyszer ebben az alkotótá-
borban, vagy legalábbis meg-
hívást kapott. Illetve vannak 
olyan személyek is, akik nem 
hivatásszerűen rajzolnak vagy 
festenek. Úgy gondoltam, 
hogy lehetőséget biztosítunk 
számukra is, hogy szabad-

idejükben, nem meghívott 
alkotóként, együtt alkothas-
sanak hivatásos művészekkel. 
Pár éve három-négy amatőr 
alkotó is részt vesz a tábor 
életében, akik mindig pozi-
tív élményekkel térnek haza 
a tábor végén. Örömömre 
szolgál az, hogy elmúlt tíz év 
alatt sikerült egy-egy fiatallal 
és felnőttel is megkedveltet-
ni az alkotómunka örömét és 
felszínre hozni a tehetségét. 
Köszönöm a város új veze-
tésének, Kutas Tibor polgár-
mester úrnak a támogatását. 
Az idén tízévesek leszünk és 
szeretnénk októberben méltó 
ünneppel jubilálni. 
A táboroknak köszönhetően 
egyre többen kezdenek ér-
deklődni a képzőművészeti 
tevékenységek iránt. Ezért a 
művelődési ház javaslatára a 
tavalyi év végén elindítottam 
egy képzőművészeti szakkört, 
melyen rajzolunk és pasztel-
lezünk. 14 éves kortól hirdet-
tük, hisz így nem ütközik más 
szakkörökkel. Az izsákiak 
mellett járnak több település-
ről is érdeklődők, és jó látni a 
fejlődést, a baráti kapcsolatok 
születését és a kikapcsolódás 
örömét. Ugyanígy Kerekegy-
házán is jó hangulatban indult 
el szakkörünk, nagyon fontos-
nak tartom a tehetséggondo-
zást és igyekszem ráhangolni 
a fiatalokat a művészet har-
móniájára. 

NZF
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Népszerű volt az online Tészta majális 
A Vino étlap menüsorába is bekerülhetnek az ételek

JUBILEUMI HAGYOMÁNYOS

Előző számunkban egy rend-
hagyó, online tésztaétel-főző 
versenyre buzdítottuk kedves 
olvasóinkat. A kiírás szerint az 
eredetileg május 2-ára hirdetett 
Tészta majális napján az ott-
honaikban készült tésztás éte-
lek fotóit vártuk a művelődési 
ház facebook oldalára.  Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy többen 
csatlakoztak a felhíváshoz, és a 
fotók láttán finomabbnál fino-
mabb tésztás ételek készültek 
az adott napon. Nyolc részt-
vevőből tudtunk nyertest sor-
solni, köszönjük azoknak, akik 
beneveztek a hagyományokat 
éltető virtuális programba. 
A nyertes nevét Prikkel Lász-
ló, a Vino étterem tulajdonosa 
húzta ki, annál is inkább, mert 
kétszemélyes Vino tálat aján-
lott fel a vállalkozó a szeren-
csésnek, nevezetesen a kisizsá-
ki Papp Marcellnek, aki saját 
készítésű keménytarhonyával 
nevezett. Ezúton gratulálunk 
neki! Marci igen nagy lelkese-
déssel veti bele magát a közös-
ségi munkába, hiszen a kiskert 
mozgalomba is benevezett, az 
általa gondozott palánták már 
szépen cseperednek. Az már 
csak apró adalék, hogy Mar-
ci első osztályos. Ugyanakkor 
szívből gratulálunk az online 
Tészta majális összes többi 
résztvevőjének is. A lelkesedés 
a határon túlra is eljutott, volt, 
aki Németországból küldött 
képet. Nagy öröm számunkra, 
hogy törzstagok is főztek, ez-

úttal is hódolva a tradíciónak. 
Laci véleménye szerint szép-
séges, ötletes és rendhagyó 
ételek is születtek.  Jutalmul 
mindenki megérdemel a szó-
beli elismerés mellett egy-egy 
tésztacsomagot, amivel sze-
mélyesen keressük fel a főző-
mestereket. A Vino étterem 
vezetőjének további szenzációs 
felajánlása, hogy amennyiben 
a „játékosok” eljuttatják a pá-
lyázatban szereplő ételek pon-
tos, négy főre szóló receptjét 
az Izsáki Hírek email-címére 
(izsakihirek@gmail.com), akkor 
a közeljövőben az étterem 
menüsorába felveszik az ételt. 
Prikkel László ezzel a gesztus-
sal kívánja kifejezni a hagyomá-
nyok éltetésének fontosságát, 
szeretné fenntartani a tészta-
étel-főzők lelkesedését. Bízunk 
abban, hogy sok főzőmesterrel 
találkozunk jövőre a szabadtéri 
Tészta majálison.                TK

A minőség a legfontosabb védjegy
Juhászék nemzetközi hírűvé tették az Izsáki Házitésztát

Gyakorlatilag a májusi újság hasábjain sok színes fotónak, 
hírnek kellene szólni a hagyományos Tészta majálisról, 
amit sok más értékes programmal együtt felülírt a járvány. 
Az élet azonban megy tovább, a vállalkozások dolgoznak 
és ünnepelnek, még ha nem is nagy csinnadrattával. Az 
idő ugyanis mindig igazolást ad törekvéseinkre, szorgal-
munkra, kitartásunkra, üzleti érzékünk helyességére. És 
ha egy vállalkozás harminc eredményes évet tudhat maga 
mögött, ott nem csak az ötletek kiválóak, nem csak a jó 
üzletpolitika a fejlődés mozgatórugója, de a kollektíva is 
igen értékes erőt képvisel.  Juhászék három évtizede ta-
pasztalják minden nehézségét és hozadékát a vállalkozás 
működtetésének.  

A rendszerváltás idején csa-
ládi vállalkozásként induló, 
azóta folyamatosan fejlődő, 
magas technológiai szinten 
működő Izsáki Házitészta 
Kft. mára nyolcvan főt fog-
lalkoztat üzemében. Ezen 
kívül széles üzletkötői stáb 
dolgozik azon, hogy az or-
szág minden szegletébe el-
jussanak termékeik. Nem 
mellesleg nemes ügyek me-
cénásai, rászorulók támo-
gatói, akik emberségből is 
jelesre vizsgáznak. A cég 
alapítója, ügyvezetője Juhász 
Sándorné nosztalgiával me-
sélt az elmúlt harminc évről 
és a jelenlegi helyzetről. Ica 
néni elmondta, hogy a kez-
deti nehézségek ellenére a ki-
tartásuknak, a húsz-huszon-
öt éves törzsgárdának, és a jól 
szervezett családias légkörű 
üzemeltetésnek köszönhető-
en a hazai piac mellett már 
a világ tizenhét országában 
jelen vannak.

A NÉV KÖTELEZ

– Évtizedek alatt az alkalmaz-
kodás volt jellemző ránk, a pi-
aci igények motiváltak és vit-
tek előre bennünket – mondja. 
– Tartjuk magunkat az alapel-
vekhez, melyeket még férjem-
mel közösen határoztunk meg 
a kezdetekkor. Célunk a házi 
jelleg folyamatos fenntartása 
kizárólag friss tojás felhasz-
nálásával, pihentető szárítási 
folyamatok, manufakturális, 
illetve a leveles nyújtású tech-
nológia megtartása, még ha 
lassúbb és költségigényesebb 
is. A minőség számunkra a 
legfontosabb védjegy. 

GENERÁCIÓVÁLTÁS
 
A generációváltás sok értel-
mezést jelent cégünk életében, 
hiszen családi vállalkozásunk-
ban is váltás történt, és egyben 
a tésztára is értendő. Minden 
generáció fogyasztja más-más 

formában. Természetesen 
megmaradtak a hagyományos 
ételek körében, de a gyors 
egytálételek, azaz a fast food 
műfajban  is helytállnak. Soha 
nem szezonális termék, min-
dig elérhető, két év szavatos-
sággal, olcsó, és sokféleképpen 
elkészíthető.

A generációváltás azonban 
nem csak a termékeinkre igaz. 
Gyermekeink is átvették a 
munka szeretetét, tésztafüg-
gőségünket. Büszkén és nyu-
godtan tudtuk átadni életünk 
munkáját számukra, hogy so-
káig ki tudjuk szolgálni régi 
és új fogyasztóinkat. Férjem 
három évvel ezelőtti elveszté-
se  megtorpanást jelentett, de 
hiszem, hogy ő is büszke arra, 
hogy biztosan járunk a vele 
megkezdett úton. 

VÁLSÁGBAN IS TALPON

– A most kialakult helyzetben 
is operatívan menedzseljük 
cégünket. Üzemünkben meg-
követeljük a  magas higiéniai 
szint betartását, hiszen élel-

miszerről van szó. Segítséget 
senkitől sem kaptunk, így új, 
önálló rendelkezéseket kellett 
hozni házon belül mindany-
nyiunk biztonsága érdekében. 
Ez természetesen csak egy jól 
működő, összetartó kollektívá-
val lehetséges. Öröm számom-
ra, hogy nem kellett leállnunk, 
dolgozhattunk megszakítás 
nélkül. Kicsit másképpen ter-
veztük ezt az évet, a harminc 
éves ünnepet, de pótoljuk 
adandó alkalommal. 

KÖSZÖNET

Szeretnék köszönetet mon-
dani a nagyon aranyos, szor-
galmas tésztás dolgozóknak – 
mindenkit beleértve – kitartó 
munkájukért, helytállásukért a 
mai helyzetben is. 
BÜSZKE VAGYOK RÁ-
TOK!  Ez elmondható a ki- és 
beszállítóinkról is. Szeretnék 
még köszönetet mondani ha-
zánk, városunk vezető embe-
reinek, a pedagógusoknak, és 
azoknak, akik nem tudtak ott-
hon maradni munkájuk miatt. 
Úgy, mint az egészségügyben 
dolgozók, orvosok, ápolók, a 
gyógyszertárban és a kereske-
delemben dolgozók, az élel-
miszeriparban helytállók áldo-
zatos munkájáért – fejezte ki 
háláját sokak nevében a köz-
tiszteletben álló vállalkozó,  aki 
a délelőtti órákat bent tölti az 
üzemben, mert, ahogy mondja, 
tészta nélkül nincs élet.

Tóth Klára

Juhász Sándorné 54 éve
a szakma szerelmese

Prikkel Csilla vegán medvehagymás 
gnocchija friss spenóttal bármely 

szakácskönyvben megállná a helyét

Papp Marcell,
a szerencsés nyertes

Baloghék a tálalásra is sokat adtak. Balogh József bográcsgulyása és ifjabb 
Balogh József Zsolt ételkülönlegessége, a parasztos lasagne hosszúmetélttel, 

tojásfészekkel látványnak is pazar 

Czira Nelli Mac’n Chees étele igen 
elegáns 

Papp-Gyulai Brigitta csülkös 
csuszája igazi kuriózum 

Rácz Sándor tavaszi vegán tésztacsodája is kapós lesz a Vino vendégei körében  

Kutasné Czira Lilla kitett magáért, hiszen több tésztás ételt is készített a füstölt kolbászos tarhonyaleves mellé:
csirkemelles, spenótos tejszínes tészta, sajtos, tejfölös tészta és stíriai metélt
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Református múltunk 117.
Az Úristen akaratára figyeljünk

HITÉLETI SZOMSZÉDOLÓ

Izsáki mecénása van a Magyarkertnek 
Érdemes átruccanni Jakabszállásra 

„1837.márc.11. Minden elöljárók jelen lévén: 

1. Elsőben is előterjesztetett – ha Rector urnak, mint kivánja – a 
segéd tanító fizetése pótlékául határoztatott 25 v. (-áltó – N.Á.) 
forint egészszen kiadódik-é ?

 Határoztatott: hogy mivel a szóban forgó 25 vforint egész eszten-
dőre határoztatott: Rector úr pedig segéd tanítót tsak fél esztende-
ig tartott – tehát az ígért 25 vf. tsak a felit kívánhatja – s többet 
az eklésiai elöljáróság nem is fog adni.

2. Kérdést tett Rector úr az eránt: ha kívánnya-é az elöljáróság – 
hogy segéd tanítót egész esztendőn által tartson ? – végeztetett: 
Minthogy Rector úr földeket arendál (bérel – N. Á.), e miatt 
sokszori távolléte elkerülhetetlen, hogy a nyáron is feljáró gyer-
mekek az időt hijjába ne töltsék, s a szüléknek is a panaszra ok 
ne szolgáltatódjon – a segéd tanító egész esztendei tartása mellé 
nyilatkozik az elöljáróság.

3. A Rectoriális ház eddig igen nagy alkalmatlanságára mind a ta-
nítónak, mind az ő jószágai miatt a templomban isteni tiszteletre 
egybegyülni szokott népnek – kerítetlen lévén- Rector úrnak azon 
kívánsága, hogy kerittessen bé – helybe hagyatott- és a munka 
végre hajtása idejéül Medardusi Pesti vásár utáni idő rendeltetett 
a kerítéshez szükséges deszkák Pesten vásároltathatván meg.”  

(P.IV.: 142 – 143.old.)
Közli: Nagy Árpád

Mivel a templom és iskola 
ügye mindaddig összetarto-
zott, amíg az állam nem kezd-
te a mi hazánkban is jobban 
magához láncolni a humán 
erőforrássá silányuló embe-
reket Mária Terézia korától 
kezdve, még majd’ száz év 
viszontagságos „közoktatás” 
után is igyekezett az eklézsia 
rendben tartani a gyülekezet 
szellemi-lelki „veteményes-
kertjét”.
A szükségek ügyes-bajos 
rendjén azonban kiolvasható, 
hogy a céltévesztés mételye 
régóta lappangott a gyüleke-
zet lelki testében. Hiszen, ha 
a tanító arra kényszerül – s 
a presbitérium természetes-
nek is tartja (!) –, hogy földek 
bérlésével vesződjön, akkor 
ott már nem a nevelés a leg-
fontosabb… A segédtanító 
felfogadásán, tartásán való 
garasoskodás rendjén pedig 
nem is a lelki nevelés, Isten 
Igéje jó értésének elsődleges 
elsajátítása a fontos, hanem 
inkább a célszerű, hatékony, 
„közvélemény-elégítő” okta-
tási idő előállítása…

Ha nem az Úristen akaratára 
figyelünk szüntelen, minden 
időben veszélyeztet minket, 
hogy hipp-hopp eljutunk „az 
illegalitástól az alig ellátásig”! 
Jézus, segíts!

-na-

GYÜLEKEZETI
ALKALMAINK

Amíg a vírusos rettentés tart, a 
gyülekezeti közösség két fő al-
kalma: csütörtökön 19 órakor 
a középkorosztály bibliaórája, 
vasárnap 10 órától a templomi 
istentisztelet.
• Május 30-án (szombat) 18 
órától: bűnbánati, előkészí-
tő istentisztelet a gyülekezeti 
házban
• Május 31-én (vasárnap) 10 
órától: ünnepi istentisztelet és 
úrvacsora
• Május 31-én (vasárnap) 
14.30: Kisizsákon ünnepi is-
tentisztelet az ökumenikus 
kápolnában
Az IKEM előadások jelenleg 
szünetelnek jobb idők érkez-
téig.

Születésnap
– a Szentlélek ünnepe

A pünkösd az Egy-
ház születésnapja, 
innentől kezdve az 
apostolok és tanít-
ványaik halált meg-
vető bátorsággal 
hirdetik az evangéli-
umot minden nem-
zetnek, előállnak 
vele akár alkalmas, 
akár alkalmatlan.
Lelkünk élete is 
hasonló a kis gyer-
mekéhez: piszko-
sak vagyunk mi is a 
bűntől, de mégis vágyunk a 
szebbre, a jobbra, s minde-
nekelőtt vágyunk egy igazi 
édesanyára, lelkünk édesa-
nyjára. A Szentlélek lelkünk 
édesanyja, mert az ő segít-
ségével tisztulhatunk meg a 
bűnöktől és leszünk az isteni 
élet részesei.
Mert mi az édesanya felada-
ta? Életadás, táplálás, erősí-
tés. A Szentlélek életet ad: 
már a keresztségben részesít 
az isteni életben, de ha utána 
elbukunk, akkor újra és újra 
életet lehel belénk a szent-
gyónás által. 
Táplálja lelkünket az álta-
la sugalmazott szent könyv, 
a Szentírás által. Megerősít 
bennünket a bérmálás szent-
ségében.
A Szentlélek indította el 
az Egyházat, a Szentlélek 
az, aki a mi nagy családun-
kat, az Egyházat összetartja, 
és ebben a nagy családban 
mindannyiunknak megszab-
ja feladatát. Szebben nem is 
tudta volna szemléltetni ezt 
a dolgot Szent Pál, mikor az 
Egyházat az emberi testhez 
hasonlította. 
A testben minden tagnak 
megvan a maga feladata: a 
kéznek, a lábnak, a szemnek, 
a fülnek, a szájnak és még so-
rolhatnám tovább. Ezeket a 
feladatokat nem lehet felcse-
rélni és nem lehet nélkülöz-
ni. A kéz nem láthatja el a láb 
feladatát, a szem a szájét, az 

orr a fülét. A test nem mond-
hatja a kéznek, hogy nincs 
rád szükségem, mert akkor 
nem tud fogni, a szemnek, 
hogy nincs rád szükségem, 
mert akkor nem lát, a fülnek, 
hogy nincs rád szükségem, 
mert akkor nem hall.
Ugyanígy az Egyházban is 
mindannyiunknak megvan a 
maga feladata, amit mi látha-
tunk el, és nem más.
Nem különleges feladatokról 
van itt szó az Egyház életé-
ben, hanem arról, hogy min-
denki – kicsik és nagyok – ott 
éljenek igazi keresztényként, 
ahol éppen vannak. Mindeh-
hez a Szentlélek segít ben-
nünket, hogy megvalósítsuk 
feladatunkat.
Az ember és a világ számá-
ra megújulást, újjászületést 
a Szentlélek hozhat. Ő tanít 
meg bennünket az igazság-
ra és az igaz értékekre. Ő 
ismerteti meg velünk, hogy 
mi a jó és mi a rossz. Ő ad 
nekünk erőt, hogy eluta-
sítsuk a rosszat, és minden 
élethelyzetben a jót válasz-
szuk. A Szentlélek mutatja 
meg életünk célját, értelmét: 
Istent keresni és megtalálni, 
a szeretetet keresni és meg-
találni Istenben. 
Hozzon számunkra Istenben 
való megújulást a pünkösdi 
Szentlélek!

Bajkó Zoltán 
plébános

Úgy határoztam, bejárom Magyarországot. Ha nem is szép 
hazánk valóságos tájait, de tőlünk nem messze, Jakabszál-
láson az ország legnagyobb, 9,3 hektáros épített kertjében, 
a Magyarkertben tettem kellemes kirándulást. Különle-
ges hely ez, különleges történettel, melynek természete-
sen izsáki kötődése is van. Sokan nem tudják, hogy kis 
Magyarországot valójában az izsáki származású, jelenleg 
Budapesten élő dr. Páhi Sándor mentette meg. A terület 
vezetője, Tóthné Szalontai Tünde  avatott be a hely törté-
netébe, akinek élete összeforrt a kerttel, és aki fáradhatat-
lanul dolgozik a hely jövőjéért.   

– 2013-ban kerültem ide, és 
rá egy évre sajnos az üze-
meltető cég tönkrement, 
magára hagyta ezt a csodát 
– meséli Tünde. Rengete-
get dolgoztam azért, hogy 
a kert talpra álljon, hiszen 
valódi kuriózum. Magyar-
ország vízrajzát és dombor-
zatát láthatjuk itt méretará-
nyosan, ahol egy lépés egy 
kilométernek számít. Rend-
hagyó földrajzórák kiváló 
helyszíne, de a szabadidő 
hasznos és kellemes eltölté-
sére is nagyszerű program. 

Családi rendezvényeknek, 
céges csapatépítő trénin-
geknek, edzőtáboroknak ad 
helyet, de ha valaki egyedül 
vagy párjával szeretne ki-
látogatni, őket is szívesen 
látják. Egy gyermekbarát, 
természetközeli létesítmény 
tele őshonos fákkal, taviróz-
sákkal, magaslessel és millió 
érdekességgel, hiszen folya-
matos fejlesztésben gondol-
kodunk. Sándornak volt egy 
szenzációs ötlete, hogy jele-
nítsük meg az összes tele-

pülést a kis Magyarország-
ban, ami azt jelenti, hogy öt 
megye minden települése 
földbe süllyesztett kőtáblá-
kon már megtalálható. Ezt a 
projektet folytatjuk egészen 
addig, míg az ország ösz-
szes települését nem tesszük 
láthatóvá. Ezenfelül elké-
szült az élő csocsó és az új 
állatsimogató. Tervben van 
a játékpark fejlesztése, új 
eszközök beszerzése. Jelen-
leg több mint egy hektáron 
füvesítünk. Most állítottunk 
be egy komolyabb géppar-
kot munkánk könnyítése 
céljából, de sajnos a vírus 
miatt kialakult helyzet min-
ket is érzékenyen érintett. 
Látogatóink nagyrészt osz-
tálykirándulók, nyugdíjasok, 
egyesületek, családok. Az 
idei bejelentkezéseket mind 
lemondták. Táboraink is bi-
zonytalanok, de próbálunk 
talpon maradni, és bízunk 
abban, hogy vendégeink is 
visszatérnek – mondta Tün-
de, akivel éppen a Mátrá-
ba tartottunk, amikor Páhi 

Sándort is sikerült elérnem 
telefonon.  
A vállalkozó szellemű, ter-
vekkel felvértezett izsáki úr, 
dr. Páhi Sándor, ahogyan 
Tünde is fogalmazott, a Ma-
gyarkert megmentője lett. 
Páhi úr jelenleg Budapesten 
él és dolgozik. Telefonos be-
szélgetésünk során elmond-
ta, hogy a kertbe hetente 
ellátogat, hiszen fontos 
számára, hogy a sok befek-
tetetett munka ne vesszen 
kárba. A közel 30 hektáros 
terület magántulajdonban 
van, semmilyen uniós támo-
gatást nem kaptak a fejlesz-
tésére, működtetésére. Egy 
bukott pályázat romjait vet-
te át öt évvel ezelőtt, azóta 
önerőből igyekeznek vonzó 
turisztikai látványossággá 
alakítani. Páhi úr elmondá-

sa szerint az egyik célcso-
port az élményalapú okta-
tás megvalósítására törekvő 
iskolák, hiszen egészen más 
bejárni egy-egy tájegységet, 
mint a térképet tanulmá-
nyozva. Nagyon készülnek 
a júniusról szeptember 12-
re módosított születésna-
pi rendezvényükre, melyre 
mindenkit szeretettel vár-
nak. 
Mi tagadás, engem is magá-
val ragadott a kert. A nyu-
galom szigete ez, ahogyan 
Páhi Sándor is fogalmazott. 
Itt van tőlünk egy karnyúj-
tásnyira egy aprócska Ma-
gyarország. Kezdhetnénk 
akár itt is gyermekeink 
hazaszeretetre nevelését, a 
helyhez való kötődésük ki-
alakítását. 

Tóth Klára 
Idősebb Páhi Sándor már Izsákot 

is elhelyezte a Magyarkertben

A Bikatorok
nevének eredete 

A Matyóhoz tartozó Bika-
torok nevű dűlőhöz az a ha-
gyomány fűződik, hogy egy 
Damásdi János nevű gulyás 
őrizte ott a község teheneit, 
melyek között két szilaj bika 
is volt. Ezek több alkalommal 
egymásnak mentek. Egyik 
ilyen alkalomkor a gyengébb 
elmenekült a küzdőtérről, 
míg a győztes lábával kaparni, 

a szarvával döfködni kezdte a 
laza homokot. Egyszer csak 
szarvával egy fazék aranyat 
lökött a felszínre! A gulyás 
1834-ben 20 000 váltófo-
rintot  hagyott a református 
egyházra, három hold szőlőjét 
pedig a lelkészségre.
Izsák P. György gyűjtéséből.

Varga István 

Tóthné Szalontai Tünde élete 
összeforrt a kerttel 
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SPORT MŰVÉSZETI

Izsák futónagyhatalom
Fontos a folyamatosság és a rendszeresség

Hogy mit is jelent a futás, a 
kerékpározás, a túrázás, a lo-
vaglás, a funkcionális edzés, 
vagy egyéb más szabadidős 
sporttevékenység a hasznos-
sága mellett? Egy szóval a 
rekreációt jelenti! A fizikai 
rekreáció a szabadidőben 
kedvtelésből végzett moz-
gásos tevékenységek ösz-
szességét, melyekből érde-
mes kiemelni a sport jellegű 
elfoglaltságokat, hiszen ezek 
az összetevői a fizikai rekre-
ációnak. Kiemelt szerepüket 
a testgyakorlatok sokszínűsé-
ge, a sport tervezhetősége és 
a terhelés viszonylag pontos 
adagolhatósága indokolja. 
Ezek célja elsősorban nem 
a végletekig történő telje-
sítményfokozás, hanem az 
egészség és a jó közérzet álla-
potának elérése, a felfrissülés, 
kikapcsolódás. A jól irányí-
tott rekreációs edzés számos 
pozitív hatással járul hozzá az 
egészség megőrzéséhez, illet-
ve helyreállításához. Az első 
és egyik legfontosabb, hogy 
növeli a szív teljesítményét, 
több vért tud juttatni a ke-
ringésbe. Csökken a pulzusz-
szám, növekszik a pulzustér-
fogat. Az edzés hatására nő a 
szív koszorúereinek száma, és 
így jobb lesz a szív vérellátá-
sa. Növeli az erek átmérőjét, 
rugalmasságát: javul a mun-
kavégzés, gyorsabb a kipihe-
nés. Csökken a vérnyomás is. 

Manapság az emberek a fej-
lett országokban közel 50 
százalékkal több kalóriaérté-
ket vesznek magukhoz, mint 
amennyire szükségük lenne. 
A folyamatos és rendszeres 
edzés segít a felesleges kalóri-
ák elégetésében, így elősegíti 
az ideális testsúly megtartá-
sát is. Érdemes megemlíteni, 
hogy megfelelő táplálkozás-
sal fokozható az edzésha-
tás. A rendszeres rekreációs 
edzés csökkenti a koleszte-
rinszintet, ezen belül növeli 
a HDL-koleszterin arányát. 
Az edzések a mozgásszervi 
rendszerre is kedvezően hat-
nak. Javul a szalagok, az inak, 
a csontok és az ízületek teher-
bírása és a testtartás. A sok 
ülés a hát- és a hasizomzat 
túlzott ellazulásához vezet, 
melynek következtében a né-
pesség egyre nagyobb hánya-
da küzd gerincpanaszokkal. 
A mozgás következtében ja-
vul valamennyi szövet vér- és 
tápanyag-ellátottsága, így az 
összes szövettípus megvas-
tagszik, erősebb, ellenállóbb 
lesz.
A rekreációs edzések nem-
csak fiziológiás, hanem pszi-
chikai hatásukat tekintve is 
előnyösek az emberi szerve-
zet számára. A testedzés so-
rán az endorfinnak, az agy sa-
ját elválasztású hormonjának 
szintje – mely segít a fájdalom 
elviselésében, de szerepe van 

a jókedv, kellemes közérzet 
(eufória) elérésében is –, akár 
az ötszörösére is emelkedhet! 
Ehhez kapcsolódik az a tény, 
hogy a rekreációs edzéssel 
megelőzhető és gyógyítható 
a stressz!
Fontos még a folyamatosság 
és a rendszeresség is, hiszen 
emellett a rekreációs edzés 
csak akkor hatékony, ha a pil-
lanatnyi kondicionális álla-
pothoz igazodó intenzitással 
jár és heti három-ötszöri gya-
korisággal, 30–40 perces idő-
tartammal folyik. A heti gya-
koriság és az időtartam nem 
vonható össze, mert ha ez a 
rendszeresség megszakad, az 
elért pozitív hatások hamar 
leépülnek. Bármely életkor-
ban elkezdhető a rendszeres 
edzés, hiszen a gyakorlás fej-
lődést eredményez. Meg kell 
jegyeznünk azonban, hogy a 
rendszertelen és megszakítá-
sokkal zajló rekreációs edzés-
nek alig tapasztalhatók pozi-
tív hatásai.
A rekreációs edzés során az 
intenzitásra, a heti gyakori-
ságra, az edzés időtartamára 
egyaránt vonatkozik a foko-
zatosság elve. Nagyon sok 
izsáki a saját bőrén érzi a rek-
reáció jótékony hatásait, ezért 
biztatok mindenkit, hogy 
töltse hasznosan szabadidejét.  
Jó egészséget kívánok min-
denkinek!             

Sörös István

A tánc kezdetektől fogva fontos része volt az emberiség 
kultúrájának. Van, aki a költészetet látja meg benne, van, 
aki a szenvedélyt. Felfogható szimplán mozgásnak, tech-
nikai mozdulatsornak, de a belső világ, a vágyak kifeje-
zőjének is. Van, aki a világot fedezi fel benne kicsiben: 
jóságot, erőt, lassúságot, ritmust, örömöt, szeretetet. Mart-
ha Graham szerint „a tánc a lélek rejtett nyelve”. De idéz-
hetünk Step Up 5-All in amerikai zenés, táncos filmből 
is: „Tánc közben varázslat vesz körül. Minden összeáll. 
A világot pedig harmónia uralja. És egyetlen tökéletes pil-
lanatig minden porcikáddal azt érzed, hogy élsz.” Így van 
ezzel Benyovszki Fanni is, aki lelkéből szól, mikor mun-
kájáról beszél.  

Szereti az izsáki lét csend-
jét. Kecskeméten dolgozik, 
de itt él kislányával, közös 
szenvedélyüknek hódolva hét 
kutyus és nyolc macska tár-
saságában. A tánc világnapja 
április 29-e, egy francia tán-
cos és balettművész születési 
évfordulója. Fanni magas fo-
kon műveli ezt a művészeti 
ágat, szenvedéllyel mesél ar-
ról, hogy mit jelent számára 
a tánc.
– Óvodás korom óta nagyon 
szerettem volna táncolni, 
a balett nagyon tetszett –
mondja. – A családból senki 
nem táncolt, azonban nagy-
mamám elragadtatással be-
szélt róla. Csak pár mondat 
volt, de az kitörölhetetlen. 
Azóta vágytam rá. Itthon, 
Izsákon nem volt erre lehe-
tőség. Már tízéves voltam, 
mikor beiratkoztam mazso-
rettezni, majd jött a verseny-
tánc és vele együtt a kötelező 

balett. Egyáltalán nem sze-
rettem a balettet, nekem túl 
nyers és fájdalmas. Akkori-
ban a versenytánc és a ma-
zsorett volt a nagy szerelem, 
semmi más nem érdekelt. 
Már felnőttként, amikor el-
kezdtem tanítani, akkor jöt-
tem rá, hogy micsoda kincs 
ez a gyönyörű művészet, és 
mennyien szeretnék megta-
nulni. Valami egészen meg-
foghatatlan csoda ez. Tulaj-
donképpen a gyerekekkel 
folytatott munkámon keresz-
tül született meg ez az élet-
érzés, mely mostanra itt van 
minden mozdulatomban, 
gondolatomban és ötletem-
ben. El sem tudnám képzelni, 
hogy ne egy 90 perces napi 
rutinnal kezdődjön minden 
reggelem, esetleg kimaradjon 
a napi pilates, vagy, hogy ne 
a táncosaim körében töltsem 
el minden napomat hétfőtől 
vasárnapig.

 • Milyen korosztályból tevőd-
nek ki tanítványaid? Létezik-e 
korhatár?

– A legkisebbek két-három-
évesek, jelenleg ők tizennyol-
can vannak, és most a jár-
vány idején is aktívak, online 
órájuk van hetente kétszer. 
Mindenki tisztában van vele, 
hogy nálam mindig van bal-
ett, mindent megteszek azért, 
hogy egyetlen perc balett se 
maradjon el. Tinilányaim 
a legnagyobb fanatikusok. 

Velük minden nap van ma-
gánórám. Minden csoport 
óráján részt vesznek, beállnak 
a felnőttekhez is, ennek aztán 
az eredménye sem marad el. 
Versenyek veretlen bajnokai 

vagyunk rendszeresen, szóló-
ban és csoportos koreográfi-
ával egyaránt. A felnőttórák 
nagyon bensőségesek. Ők is 
szuper csapat, ahol minden 
gátlás feloldódik, mindenki 
támogató és elfogadó a má-
sikkal szemben. Összegezve, 
onnantól, hogy szobatiszták 
és elkezdenek járni, egész 
életük folyamán tudnak jönni 
balettozni az érdeklődők.

 • Mit lehet tudni a fellépése-
idről?
– Mára már nem vagyok 
aktív táncos, csak a saját ta-
nítványaim körében lépek 
fel évente kétszer a szokásos 
nagyszabású gálaestjeinken, 
de azért jólesik visszagondol-
ni azokra az időkre, amikor 
még operettgálákon táncol-
tam. 

 • Feltételezem, ha tanítasz, 
akkor az önképzés is jelen van 
az életedben.
– Jelenleg minden energiámat 
külföldi képzésekbe invesz-
tálom, amikor csak tehetem, 
Londonban, Firenzében vagy 
épp Bécsben a kedvenc mes-
tereimnél képzem magam. 
Tanulni, fejlődni mindig van 
hová, és ez ebben az egészben 
a legszebb.                 TKlára
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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

Harry Potter nyomában
Péntek Bogi tizenkétezer pá-
lyázó közül a tizenharmadik 
legjobb írást készítette a ka-
rantén idején egy internetes 
pályázaton. A 4. osztályos kis 
írózseni amióta megtanult ol-
vasni, azóta falja a könyveket.  
A legnagyobb kedvence J.K. 
Rowling Harry Potter köny-
vei. Hogyan kezdett el írni? Az 
egyik kedvenc filmje a Miután 
– ami egy Wattpad-fanfiction 
könyv alapján íródott – alap-
ján talált rá az alkalmazásra, 
és a Harry Potter-mániája 
adta az ihletet egy kiegészítő 
sorozat megírásához.
– Ez egy napló az egyik 
főszereplő, Hermione szem-
szögéből. Még nincs teljesen 
kész, hiszen anyának le kell 
ellenőriznie a helyesírást és a 
tartalmat, ő a legnagyobb se-
gítségem. Már elkezdtem írni 
a következő regényemet szin-
tén fan-fiction kategóriában, 
ugyanebben a témában. Még 

gyűjtöm az ötleteket más tí-
pusú regény írásához- mesélte 
Bogi, aki természetesen most 
úgy gondolja, hogy író sze-
retne lenni. Annyi bizonyos, 
hogy a legnagyobb vágya el-
jutni a Londonban található 
Harry Potter stúdióba, hogy 
a valóságban átélje a varázs-
lótanoncok világát és további 
inspirációkat gyűjtstön. Mi 
pedig kívánjuk, hogy váljon 
valóra az álma!              -séva-


