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IzsákiHírekHírek
Csendes október 23-ai emlékezés

 A koronavírus-járvány 
terjedésének megfékezé-
sére tett országos intézke-
désekhez csatlakozva, ok-
tóber 23-án Izsákon sem 
volt, az 1956-os Forrada-
lomra és Szabadságharcra 
emlékező közös ünnepség. 
56 hősei előtti tisztelgésül 
10 órakor koszorúzásra 
került sor a főtéri forra-
dalmi emlékműnél. 
A koszorúzáson megje-

lenteket röviden köszönt-
ve Tetézi Lajos egyebek 
mellett arról szólt, hogy a 
járvány okozta rendkívüli 
helyzet átírja a hétközna-
pokat és az ünnepeket, de 
nem akadályozhatja meg, 
hogy tisztelegjünk, fejet 
hajtsunk a hősök előtt, 
akik egy nemzet, egy nép 
számára a legszentebbe-
kért, a szabadságért, a 
függetlenségért szálltak 

harcba, akár az életük 
árán is. 56-os elődeink 
áldozatvállalása nélkül 
ma nem beszélhetnénk 
magyar demokráciáról, 
ezért minden körülmé-
nyek között kijár nekik 
a tiszteletadás. Most, 
ahogyan szerte az ország-
ban, Izsákon is csendesen 
történik ez, de annak erős 
tudatában, hogy minden 
kor emberének kötelessé-
ge megőrizni és tisztelni 
azok emlékét, akik tettek 
a hazáért, népükért – zár-
ta gondolatait.
A város nevében Mon-

dok József polgármester 
és dr. Bozóky Imre kép-
viselő, a katolikus egy-
házközség nevében Bajkó 
Zoltán plébános, a Te-
gyünk Izsákért Egyesület 
nevében Tetézi Attila, a 
Fidesz izsáki szervezete 

nevében Gucsi Tamás, a 
Jobbik Magyarországért 
Mozgalom helyi szerve-

zetének nevében Mózes 
József és Mózes Józsefné, 
a tanuló ifjúság nevében, 

Bartek Viktória és Mezei 
Zsanett az általános isko-
la tanulói helyezték el az 

emlékezés koszorúit az 
1956-os emlékmű talap-
zatánál. 

Izsáki főhajtás Szent II. János 
Pál pápa emléke előtt

Lajtabánság megemlékezés

Október 18-án a 9 órai 
szentmisében, pápává vá-
lasztásának négy évtize-
des, születésének százéves 
évfordulója alkalmából, 
Szent II. János Pál pápára 
emlékeztek a katolikus 
templomban. A lengyel 
származású főpásztor 
1978. október 16-ától 2005. 
április 2-án bekövetkezett 
haláláig állt a katolikus 
egyház élén. Történelem-
formáló személyiség volt, 
úgy az egyház működteté-
sében végzett munkájával, 
mint világi megnyilvánulá-
saiban. Ezért is kerülhetett 
a szentek sorába.
Az izsáki megemlékezé-

sen Karol Franciszek a 
szegedi lengyel konzulátus 
konzulja méltatta Szent II. 
János Pált. Magyar nyel-
ven elmondott gondolatai 

között személyes emlé-
keket is idézett, köztük 
azt az 1983. június 16-ai 
varsói alkalmat, amikor 
először látta lengyel földön 
a pápát. Mint elmondta 
tízezrek fogadták akkor a 
főpásztort olyan tisztelet-
tel, hogy a fekete aszfaltot 
teljesen kiszínezték az elé 
szórt színes virágok. Ám 
a legfelemelőbb az a ta-
pasztalás volt, hogy a pápa 
megjelenésével láthatóan 
kiegyenesedtek a gerincek, 
a lengyel emberek büszkén 
felemelt fővel fogadták 
azt a reményt, amelyet II. 
János Pál személye tes-
tesített meg számukra, 
s vitt el közéjük, mint az 
első kelet-európai pápa. 
Külön jelentőséget adott 
akkor ennek a tőle kapott 
megerősítésnek, hogy nem 

sokkal a látogatása előtt 
gyilkoltak meg a kommu-
nista rendszer rendőrei 
egy 18 éves fiatalembert, 
akinek az édesanyja len-
gyel ellenzéki volt. Mint a 
konzul elmondta, számára 
is a jövőt alapozó reményt 
hozta el akkor a pápa.
A továbbiakban II. János 

Pál 1993-ban megjelent, 
Emlékezet és azonosság 
című könyvéből idézett 
Karol Franciszek, amely-
ben az egyházfő a sza-
badság, a haza, a nemzet, 
a hagyomány, a kultúra 
keresztény értelmezéséről 
és Európa ezekhez való 
viszonyáról fogalmazott 
meg elévülhetetlen gondo-
latokat. Olyanokat, ame-
lyekkel a mai ultraliberális 
világ nem tud mit kezdeni, 
ezért már egyre többen 
támadják is a szent pápát. 
Mi lengyelek és önök ma-
gyarok viszont kitartunk, 
s mint a kereszténység 
védőbástyái helytállunk. 
Ehhez ad sok erőt, ha ér-
telmezzük és megértjük 
Szent II. János Pál tanítá-
sait – zárta gondolatait a 
lengyel konzul.
Izsákon hagyománya van 

a szent pápa tiszteletének, 
hiszen a templomban vé-
rereklyéjét őrzik, míg a 
templomkertben mellszob-
ra idézi emlékét.    -tetézi-

Izsáki kerékpárosok 
az Ultrabalaton Bringatúrán
A futók mellett, McDo-

nalds BringaMánia Ult-
rabalaton Bringatúra 
néven, kerékpárosok is 
teljesíthetik a nagynevű 
Ultrabalaton futóver-
seny távját. Idén egy 
izsáki bringás alakulat 
is vállalkozott a nem kis 
megmérettetésre. Lévai 
Ferencet, a csapat tagját 
kérdeztük a tapasztala-
tokról.
- Az elmúlt években 

futóként vettem részt 
az Ultrabalatonon. Idén 
viszont nem került be a 
csapatom a versenybe – 
idézi Feri az indulás kö-

rülményeit. Akkor jött 
az ötlet, hogy barátaim-
mal biciklizzük körbe a 
Balatont, ily módon tel-
jesítve a távot. Ők már 
tavaly is megtették, te-
hát volt némi tapaszta-
latuk. Tóth Csaba, Hor-

váth Jenő, Mezei Zsolt, 
Bonea Constantin, egy 
ágasegyházi barátunk 
ifj. Szentmiklósi Lajos, 
s jómagam – alkottuk 
csapatunkat.

Folytatás a 2. oldalon.

Az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete idén is megrendezte októberi 
emlékezését a református templomkertben álló Lajtabánság-emlékműnél. Beszédet dr. 
Kenyeres Tibor, az IKEM új elnöke mondott. Részletek az 5. és  a 6. oldalon olvashatók.
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Izsáki kerékpárosok 
az Ultrabalaton Bringatúrán

Folytatás az 1. oldalról.
- Mi motivált benneteket, hogy 

ezt a 221 kilométeres távot lete-
kerjétek? 
- Önmagunknak és egymásnak 

is megmutatni, hogy képesek 
vagyunk rá, igen, meg tudjuk csi-
nálni. Szerintem mindannyiunk-
nak saját magát kellett legyőznie. 
Voltak persze holtpontok, de ott 
voltunk egymásnak, ami nagyon 
sokat jelentett, hiszen egymást 
segítve, motiválva haladtunk to-

vább egyik kilométerről a másikra.
- Hogyan zajlott a felkészülés?
- Általában együtt készültünk, 

hétköznap az Izsák-Szabadszállás 
távot tekertük le oda-vissza, ami 
összesen 30 kilométert jelent. 
Ezt heti háromszor tettük meg. 
Hétvégén növeltük a távot, akkor 
Izsák–Kunszentmiklós között 
tekertünk. Emellett Jenci, Zsolti, 
Lajos és jómagam még futunk 
is. Csaba rendszeresen járt, jár 
sétálni. Bonyek barátunk pedig 

heti rendszerességgel focizik az 
öregfiúkkal.
- Mindezt munka és család mellett 

sikerült megtenni, s végül egy igen 
szép eredményt elérni.
- Igen, munka mellett, családi 

támogatással, szabadidőnk terhé-
re készültünk valamennyien. Így 
utólag már örömmel mondhatom, 
hogy meg is lett ennek az ered-
ménye, hiszen várakozásainkon 
felüli idővel, 13 óra 35 perc alatt 
teljesítettük a távot.                TA.

Állategészségügyi aktualitások, 
kis gyakorlati parazitológia

A hűvösebbre fordult idővel a 
legelő állatok számára azzal, hogy 
istállókba, hodályokba kénysze-
rülnek, a paraziták okozta veszély 
fokozódik. A rendelkezésre álló 
szűkebb hely az istállók – ka-
rámok talaján és az alomban a 
különféle gyomor- bél és egyéb 
paraziták és azok petéinek feldú-
sulását eredményezi. A kötetlen 
tartási mód esetén mindez foko-
zottan érvényes! A rendszeres 
kitrágyázáson és újra almozáson 
kívül ezért különösen fontos az 
őszi féregtelenítés a betelelés tájé-
kán. (A gyakorlati végrehajtáshoz 
többféle szer is rendelkezésre 
áll, részben injekciós, részben 
szájon át adható készítmények 
formájában.)  Az állatok egymás 
közti kisebb távolsága olyan 
bőrbántalmak lehetőségének 
is kedvez, mint a rühösség. Az 
ivermectines injekciós kezelés 
ennek megelőzése miatt is fontos. 
Féregteleníteni persze a magá-
nyos, boxban tartott állatokat 
(pl. lovakat) is kell, hiszen a saját 
trágyájával szennyeződött alom-
ban is lehetnek paraziták. A lovak 
a leghajlamosabbak háziállataink 
közül a különféle „kólikás„ beteg-
ségekre. E betegségek részben a 
kifejlett férgek miatt, vagy éppen 
a fonálféreg–lárvák következté-
ben, pl. a bélfodri erek eltömítése 
által jelentkezik. Tehát a legelő 
állatok tavaszi (kihajtás előtti) és 
őszi parazita-mentesítése alap-
követelmény. (Persze egy nyáron 

közbe iktatott plusz-kezelés csak 
tovább javít az állomány parazita 
mentességi helyzetén.)
A legelő állatok mellett tartott 

terelő és egyéb (pl. őrző) kutyák 
évenként többszöri féregteleníté-
se első sorban a galandférgektől 
való mentesség miatt különösen 
fontos. A húsevő állatok bélrend-
szerében kifejlődő galandférgek 
fejlődési ciklusuk során ún. közti 
gazdákat vesznek igénybe. A köz-
ti gazdák ezekben az esetekben 
kérődző állatok, pl. a szarvas-
marhák, a sertések vagy éppen 
az ember! (Sajnos még manapság 
is előfordul a borsókakór vagy 
a hólyagférges máj…) Ebből a 
szempontból az istállók környé-
kén tartott macskák rendszeres 
féregtelenítése sem mellőzhető. 
A 2–3 hónaposnál idősebb kutya 
és macska kölykök és a felnőtt 
állatok is, teljes körű tablettás 
féregtelenítőt kapjanak. A kutyák 
évenkénti kötelező veszettség 
elleni oltásával egyidejűleg féreg-
hajtó tablettákat is kapnak, ez 
jó dolog, ám egész évre nem ad 
féregmentességet! (Két hónapos 
korukig a kölykök két hetes 
koruktól kezdve két hetenként 
elég ha csak fonálférgek elleni 
gélt kapnak.) A közegészségügyi 
szempontból hangsúlyosabb ga-
landférgek miatt a kutyákat, 
macskákat átlagosan három 
– négy havonta érdemes féreg-
teleníteni. (Némely macskának 
körülményes a tabletta-beadás, 

viszont létezik olyan készítmény, 
amely a macskák tarkó-nyak bő-
rére csepegtetve, a bolhák és más 
külső élősködők elleni ún. „spot 
on” szerekhez hasonló formában 
alkalmazható, azonban a belső 
férgekre hat.)
A sertések és a baromfi félék 

parazitáktól való mentessége, 
ugyancsak odafigyelést igényel. A 
sertéseknél a „giliszta porokon” 
kívül a fentebb már említett – 
a kérődzőknél is használatos 
ivermektin hatóanyagú injekci-
ós készítmények használatával 
külső-belső parazitamentesség 
érhető el. A vágóhídra kerülő 
sertések izomszövetéből ún. tri-
chinella-vizsgálatot végeznek a 
húsvizsgálat során. Ebben az eset-
ben a szokásos gilisztaporok nem 
adnak védelmet, a megelőzésre 
pl. rágcsálóirtással kell törekedni. 
Itt érdemes kitérni a hőkezelésen 
át nem esett húsok, pl. vaddisznó 
kolbász vagy akár házi vágásnál 
a nyers kolbász ízlelgetésének a 
veszélyeire! Ha már itt tartunk: a 
vendéglői „tatár-beefsteaket” sem 
lehet jó szívvel ajánlani. Jóllehet ez 
nem sertéshúsból készül, viszont 
nyers húsból… A háziállatok 
húsait nyersen vagy félig nyersen 
se fogyasszuk, csakis sütve-főzve!                                                                                                                   
A tyúkoknál a pár hetes állatoknál 
a bélkokcidiózis, kicsit később pe-
dig a fonálférgek elleni rendszeres 
védelem elkerülhetetlen. 

dr. Faragó Balázs
állatorvos

Tisztelt Izsákiak!
A kormány ismét bevezet-

te a rendkívüli jogrendet. Ez 
mindannyiunk számára jelzés: 
a vírusveszélyt komolyan kell 
venni, minden szabályt be kell 
tartani önmagunk és környeze-
tünk védelme érdekében.
A helyi szakemberekkel kon-

zultálva az alábbi tájékoztatást 
adom: 
- A Művelődési Ház és Sport-

csarnok bezár. A könyvtár és a 
sportpálya továbbra is látogat-
ható tekintettel arra, hogy az 
előírt óvintézkedések (távol-
ságtartás, maszk, fertőtlenítés) 
esetükben biztosíthatók.
- a piacon, az árusok és a vevők 

részére is kötelező a maszk hor-
dása a piac terültén, a maszk-
hordás szabályait be nem tartó-

kat az Önkormányzat dolgozói 
a piac elhagyására szólítják fel. 
- a közterületek fertőtleníté-

sét az Önkormányzat dolgozói 
folyamatosan végzik a veszély-
helyzet ideje alatt. 
- a Polgármesteri Hivatalban a 

személyes ügyfélfogadás jelenleg 
szünetel, a hivatali ügyintézést 
telefonon, elektronikus vagy 
postai úton folyamatosan biz-
tosítjuk.
- a rendkívüli jogrend időszaka 

alatt a polgármestereknek egye-
dül kell meghozniuk döntései-
ket, képviselő-testületi ülés nem 
tartható. Fontosnak tartom 
azonban, hogy az önkormányza-
ti képviselők valamilyen módon 
részt vehessenek a munkában. 
Ezért a munkaanyagokat meg-

kapják és telefonos egyeztetés 
formájában konzultálunk majd 
egymással.
- A koronavírussal kapcso-

latosan ingyenesen hívható 
zöld számok: +3680277455, 
+3680277456
- Kérem, hogy folyamatosan 

kísérjék figyelemmel az alábbi 
linket: https://www.nnk.gov.hu/
index.php/lakossagi-tajekozta-
tok/koronavirus
Kérem az izsákiak felelősség-

teljes együttműködését annak 
érdekében, hogy az új korona-
vírus által okozott veszély minél 
gyorsabban elháruljon. Tegyünk 
meg minden lehetséges óvintéz-
kedést.

Mondok József 
polgármester

COVID-19
Járványügyi és városműködtetési 

egyeztetések, intézkedések
November 9-én Mondok József polgármester egyeztető megbeszé-

lésre hívta a város egészségügyi, oktatási és szociális intézményei-
nek, szolgálatainak vezetőit, illetékeseit a helyi járványügyi teendők 
tisztázására. Az alábbiak a november 10-es lapzártánkkori aktuális 
állapotokat dokumentálják, amelyekben a lap megjelenéséig tör-
ténhetnek változások. Naprakész információk a város honlapján 
és Facebook oldalán találhatók.
- A pácienseknek a covid-betegség gyanúját telefonon kell bejelenteni, 

ami az egyre több bejelentés és a járvány várható elhúzódása miatt, 
nagyon leterheli az orvosok, asszisztensek kapacitását. Ezért szükséges 
plusz személyzetet munkába állítani a telefonos bejelentések kezelésére, 
amit az önkormányzat a megbeszélést követő naptól biztosított.
- Az iskola, az óvoda és a bölcsőde működik. A szakkörök nem 

működnek. A napköziből, aki teheti elviszi gyermekét, az ebédet 
is hazaviszik.
- A védőnői szolgálatnál még minden a normál rend szerint mű-

ködik.
- Az idősek otthonában tudják kezelni a helyzetet. Teljes zárlat 

van náluk, látogatási tilalommal. Jelenleg nincs probléma, fertőt-
lenítőszer és védőfelszerelés kellő mennyiségben rendelkezésre áll.
- A Családsegítő Szolgálat postaládát és csengőt helyez a hivatal 

hátsó bejáratához. A ládába dobhatók be a kérelmek, illetve a 
csengővel jelezhetnek az ügyfelek, mivel az ajtók zárva lesznek. A 
különböző szükséges nyomtatványokat a honlapra kiteszik, ahon-
nét azok letölthetők lesznek. Az önkormányzat hátsó bejáratánál 
belülre egy plexivel ellátott asztal kerül, ahol a nagyon szükséges 
ügyeket személyesen intézhetik az ügyfelek.
- Szintén november 9-én informális tanácskozásra hívta a pol-

gármester a képviselő-testület tagjait. Noha a rendkívüli jogrend 
érvénye alatt a polgármester egyedül hoz határozatokat, szeretné, 
ha a képviselők is hallatnák hangjukat a felmerülő ügyekben – akik 
ebben partnerek kívánnak lenni. Ezt informális megbeszéléseken, 
illetve telefonos egyeztetéseken kívánják megoldani. Kiemelten 
fontosnak tartja, hogy minden egyes döntés előtt konzultációk 
történjenek, s lehetőség szerint konszenzus szülessék a döntéseket, 
határozatokat illetően.
November 9-én az alábbi témákról esett szó, illetve született pol-

gármesteri döntés, 11 határozat és 2 rendelet formájában:
- Az Izsáki Hírek hirdetési tarifáinak csökkentése 40 %-kal.
- Térfigyelő kamerarendszerre árajánlat kérése.
- A piaccsarnok melletti kerítés megvásárlása a társasháztól.
- További területek térkövezése a piaccsarnok környékén.
- A piactéri híd felújítására árajánlat kérés.
- Az elmaradt orvosi ügyeleti díj kifizetése (5,6 millió) és szerző-

déskötés.
- A Szily Kálmán és Hunyadi utcában fekvőrendőr létesítése.
- Az OTP ingatlanrész megvásárlása.
- Megegyezés dr. Nyíri Szabó István Gábor fogorvossal, vállalko-

zóként kötnek vele szerződést december 1-től.
- A nemzeti kulturális alap támogatásával, a Szent László rockope-

ra lovas színházi premier előadása Izsákon a fogathajtó pályán lesz 
2021 májusában.
- A koronavírus-járvány miatt a hivatal működése és a piactartás 

korlátozott módon történik.
- A turisztikai koncepcióterv elkészítésére 35 millió Ft. támogatást 

igényelt az önkormányzat a magyar turisztikai ügynökségtől.
- A közvilágítás fejlesztésére tett lakossági felhívásra eddig 41 igény 

érkezett – árajánlat-kérés folyamatban.
- A Cegerétsor mellett a csatorna-területet markolóval kitakarí-

tották, a régi hulladékot elszállították.
- Megegyezés született Turcsán Istvánnal a szennyvíz-rendszer 

korszerűsítéséhez szükséges, birtokában volt terület megvásárlásáról.
- Négy utca elnevezése megváltozik és egy új tér kerül kialakításra.
- 2021. december 31-ig új rendezési tervet kell készíteni, megkez-

dődnek az előkészületek.
- November 1-jétől Bak Nándor Izsák jegyzője.
- A tervezett közmeghallgatás, a bejelentett központi korlátozó 

intézkedések miatt, elmarad.
- Dr. Bozóky Imre alpolgármesteri kinevezése általános helyettes-

ként megtörtént.
- Végh Tamás alpolgármesteri feladat-ellátásainak köreit a pol-

gármester visszavonta.
- Az SZMSZ módosításra került, két alpolgármesteri státusz 

megjelölésével.
A felsorolt ügyekben hozott határozatok és rendele-

tek a város honlapján és Facebook oldalán részletesen 
is megtalálhatók.
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Köszönöm!
Számtalan hálás gondolat jut eszembe azon megszólítások 

kapcsán, amelyekkel sokan megkerestek szóban, telefonon, 
e-mailben, SMS-ben, vagy akár az utcán felém mutatott 
lájk-jelekkel, miután - az októberi szám megjelenésével - ki-
derült, ismét én szerkesztem az Izsáki Híreket. Nagyon-na-
gyon jólesik az a megbecsülés, szolidaritás, ami ezekből a 
megszólításokból, véleményekből kitűnik. Köszönöm szépen!

Tetézi Lajos

Az Év Kiváló Terméke 
a Királybúzaliszt

A Mohácsi Garatmalom Kft. 
Facebook oldalán osztotta meg 
október 24-én az örvendetes hírt, 
mely szerint a KBL-100-as Ki-
rálybúzalisztjük elnyerte az ÉV 
KIVÁLÓ TERMÉKE DÍJAT. 
Vélhetőleg kevés olyan olvasónk 
van, aki ne tudná, hogy a kiemel-
kedő értékekkel bíró Királybúzát 
Varga Frigyes izsáki búzaneme-
sítőnek köszönhetik mindazok, 
akiknek fontos az egészséges 
táplálkozás. Frigyes nemesítői 
munkásságát úgy lapunkban, 
mint az Izsáki Televízióban is 
többször bemutattuk. Utóbbiban 
egy portréfilmet is készítettünk 

vele, amely megtekinthető a tévé 
archívumának anyagai között 
(ahogyan az újságcikkek is fellel-
hetők a régi lapszámokban).
Amit röviden érdemes tudni a 

Királybúzáról, hogy a hagyomá-

nyos fehér lisztektől eltérően a 
belőle készült liszt egy speciális 
őrlési technológiának köszönhe-
tően nem csak a szénhidrát-dús 
magbelsőt tartalmazza, hanem a 
vitaminokban, rostokban, ásvá-
nyi anyagokban gazdag csíra és 
korpa részeket is. Szintén fontos, 
hogy őrlés előtt a búzaszemeket 
hántolják, ezzel egyben eltávo-
lítják a környezetből a magokra 
rakódott szennyeződéseket, mely 
által tovább növekszik a kapott 
liszt élelmezési értéke. Izsákon a 
Malompékség üzletében kapható 
Királybúzalisztből sütött kenyér.

-t-

Őszi színekben a Kolon-tó

Az egyre hűvösebb időjárásnak, 
és a korábban sötétedő estéknek 
köszönhetően mi is érezzük már, 
hogy itt az ősz, közeleg a tél. A 
természetben is ilyenkor sokféle 
változás történik, e témában 
mesélnénk most néhány érde-
kességet.
Ez időben a növények nagy 

részénél már beértek a termé-
sek, bár még ilyenkor is találni 
egy-egy másodvirágzó sziki cic-
kafarkot, mezei katángot, vagy a 
sokáig virágzó sárga-bordó színű 
kokárdavirág jellegzetes csokrait 
is megfigyelhetjük. A védett kései 
szegfű fehér színű virágaival is 
találkozhatunk homokgyepein-

ken, e faj igen különleges, hiszen 
csak a Kárpát-medencében for-
dul elő. Nevét onnan kapta, hogy 
a legtöbb növénnyel ellentétben 
késő nyáron-ősszel kezd el virá-
got hozni.
A fák lombja is színesedni kezd, 

és az erdő száz színével gyönyör-

ködteti szemünket. A nyárfák, a 
tölgyek és a kőrisek a sárgától a 
bordón át, a barnáig sokféle szí-
nárnylatban pompáznak, míg az 
örökzöld fenyők és borókák zöld 
színükkel tarkítják a színesedő 
tájképet.
Sok rovarfaj pete, báb vagy 

hernyó formában telel át. A kifej-
lett egyedként telelő fajok közül 
egyesek egyfajta „téli álmot” 
alszanak, nyugalmi állapotba 
kerülnek az ősz beköszöntével. 
Közölük vannak, akik fagyálló 
testnedvet is termelnek, így tud-
nak védekezni a téli fagyok ellen. 
Több rovar folytonosan meleg 
helyeket keres fel pl.: lakóháza-
inkat, ahol megbújnak a hideg 

évszak elől. Gondolhatóan sok 
Olvasó találkozott már az ázsiai 
márványospoloskával és a nyu-
gati levéllábú poloskával, ezek 
nagy számban láthatók ilyenkor.
A halak a téli vermeléshez ké-

szülődnek, jelentős zsírkészletet 
halmoznak fel testükön. A tóban 
élő vörösszárnyú keszegek rajok-
ba gyülekeznek, és a mélyebb 
vízrészeket keresik fel. A raga-

dozó csukák pedig e halrajokat 
kutatják fel, és követeik őket a 
téli vermelőhelyeikre, ahol egész 
tavaszig kitarthatnak „éléskam-
rájuk” mellett.
A város felett is láthatjuk az 

áthúzó legtöbbször nyári ludak, 
és nagy lilikek alkotta madárcsa-
patokat, de akár darvakat is meg-
figyelhetünk átrepülés közben. 
A V-alakban repülő darvaknál 
jellegzetes hangjuk a krúgatás 
hallható, míg a libacsapatoknál 
a nyári ludak gágogása, vagy a 
lilikek „li-lik” hangja száll a leve-
gőben. A Kolon-tó nyílt vízfelüle-
tein a vonulási időszakban több 
réce- és lúdcsapat pihen meg, míg 
a nádasban a kisebb testű nádi 
énekesmadarak táplálkoznak a 
tovább indulás előtt. Több madár 
át is telel a Kolon-tó nádasában, 
ilyenek a nádi sármányok és a 

barkós cinegék. A természet-
ben történő sétáink során már 
hallhatjuk a nagyobb létszámú 
fenyőrigók ,,kacagását”, és a 
süvöltők fémes hangját. Mi is 
segíthetjük téli vendégeinket, ha 
madáretetőt helyezünk ki, ami-
be napraforgómagot, almát, és 
sótlan állati zsiradékot teszünk. 
Fontos, ha elkezdtük az etetést, 
tavaszig ne hagyjuk abba! Egy 

bögre meleg tea mellett igazi 
meditációs program az etetőn 
mozgó madarak megfigyelése!
A kellemes őszi hangulatban 

több gyalogos és e-kerékpáros tú-
rát is szerveztünk. A gyalogtúrák 
során 12 kilométert tettünk meg 
a résztvevőkkel, és megfigyel-
tük a fent említett őszi állat- és 
növényvilágot. Az e-kerékpáros 
túrák során már hosszabb távra 
indult kiránduló csapatunk, 
az 50 kilométeres túrák során, 
körbetekertük a Kolon-tavat, 
érintve a Páhi-réteket, a solt-
szentimrei Csonka-tornyot és a 
fülöpszállási Rekettyést. 
Várjuk Önöket is szakvezetéses 

túráinkon, ismeretterjesztő prog-
ramjainkon, melyekről további 
részleteket a www.kolon-to.com 
honlapunkon olvashatnak.

Morvai Edina, Ábrám Örs

Barkós cinege pár

Kései szegfű

Nyári ludak

Csuka

...mindenki hallott már arról, hogy a ko-
ronavírus-járvány második hullámában 
Kecskemét is gócponttá vált. Itt a baj a 
szomszédban. Nagyon rossz hír ez nekünk 

is, hiszen ezer szállal kötődünk a megyeszékhelyhez. Egye-
bek mellett a most legfontosabbnak számító, egészségügyi 
szakellátást illetően.
Gondolom, a legtöbben elismerik, hogy mindenkinek nagy 

a saját felelőssége abban, hogy a megfertőződést, netán a 
továbbfertőzést megelőzze. Nyilvánvaló az is, hogy amíg 
nem áll rendelkezésre védőoltás, csakis a védekezést szolgáló 
előírások, intézkedések betartásával remélhetünk eredményt 
a megfertőződés elkerülésében.
Gondolom, az e témáról felelősséggel gondolkodó emberek 

elképedve látják azokat a nyugat-európai randalírozásba csapó 
tüntetéseket, amelyeket a járványügyi intézkedések miatt 
rendeznek szélsőségesen liberális csoportok. Egyebek mellett 
azt ordibálják, hogy őket senki sem korlátozhatja abban, hogy 
akkor, ott és annyian mulatozhassanak maszk nélkül, védő-
távolság betartása nélkül, ahol és amikor éppen jólesik nekik.
Gondolom, az elvakultakon kívül bárki számára könnyen 

belátható, hogy a liberálisok által mindenek felettinek 
tartott egyéni szabadságnak is vannak korlátai. A mostani 
vírusjárvány nemhogy korlátot, de óriási falat húz e fetisi-
zált szabadságjog köré. A saját egészségével szórakozhat aki 
akar, de ha ez a szórakozása másokat is veszélyeztet, az már 
nem magánügy! Hiszen - a saját érvelésüket véve alapul - 
mi van azok egyéni szabadságjogaival, akik nem akarnak 
megfertőződni, nem akarják szeretteiket, családtagjaikat 
elveszíteni?! Pláne nem azért, hogy „cserébe” néhány sötét 
alak szájmaszk nélkül, távolságtartás nélkül éjjel-nappal 
dorbézolhasson, kiélve szentséges egyéni szabadságjogait.
Gondolom, sokak számára ijesztő az ilyen világszemlélet. 

Akinek fontos a saját, a családja, barátai, környezete egész-
sége, élete, az vegye tudomásul, hogy most nem egy ezerrel 
nyomuló elvont liberális világszemlélet, hanem egy nagyon 
is valóságos világjárvány határozza meg mindennapjainkat. 
A vírus nem okoskodik, csupán túlélni akar. Ezért megtesz 
mindent. Mutálódik, átalakul, alkalmazkodik. Ha az ember 
e közben csak okoskodik, akadékoskodik, akkor nem kérdés 
ki áll győzelemre! Érdemes lenne ezen végre mindenkinek 
nagyon alaposan elgondolkodni, s egymást megbecsülve 
összefogni...

 TETÉZI LAJOS

Gondolom...
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Lapzárta információk Könyvtári hírek
Tájékoztatjuk kedves 

Olvasóinkat, Hirde-
tőinket, hogy lapunk 
nyomdai átfutási ideje 
kilenc nap. Ez korábban 
(a tavaly decemberben 
megszűnt Kópia Nyom-
dánál) két nap volt, így 
az elmúlt három évti-
zedben meglehetősen 
rugalmasan tudtuk ke-
zelni a lapzártát. Annyi-
ra, hogy szükség esetén 
akár a megjelenés előtti 
utolsó pillanatokban 
is bele tudtunk nyúlni 
az újságba. Ez jelenleg 
nem működik. Most leg-
később minden hónap 
10-éhez legközelebb eső 
hétfőn kell nyomdába 
adni a lapot (december-
ben például 7-én). Ebből 
következően a megelőző 
héten pénteken (decem-
berben tehát 4-én) le 
kell zárni a tördelést, 
vagyis legkésőbb péntek 
reggelig érkezhetnek 

Arra is kérjük Olva-
sóinkat, hogy tájékoz-
tassanak bennünket, 
ha valamilyen hírér-
tékű esemény történik 
Önöknél, Önökkel, vagy 
környezetükben (pl. 
sporteseményen, kul-
turális eseményen való 
közreműködés, elért 
eredmények, munkahe-
lyi események, sikerek, 
évfordulók, stb.), hogy 
megoszthassuk azt a 
tágabb nyilvánossággal 
is, amennyiben szeret-
nék. Természetesen mi 
is figyelemmel kísérjük 
a különböző információs 
fórumokat, de mégis elő-
fordulhat, hogy valami 
elmarad. Ám ha jelzést 
kapunk, akkor bizonyo-
san nem. Ez a kommu-
nikáció az elmúlt évti-
zedekben jól működött. 
Kérjük működtessük 
tovább, együtt.

Szerkesztőség

anyagok. Ezt követően 
már nem tudunk mó-
dosítani, esetleg újabb 
anyagokat betenni. Vo-
natkozik ez az írásokra 
és a hirdetésekre egya-
ránt. Így előfordulhat, 
hogy a hónap 10-e körüli 
anyagzárás és a 20-ai 
megjelenés közötti vi-
szonylag hosszú időben 
történt eseményekről 
csak a következő havi 
lapszámban tudunk be-
számolni.
A napi, heti történé-

sekről rövid, naprakész 
információkat viszont 
Izsák Facebook oldalán 
megtalálhatnak az ér-
deklődők, amelyekről ha 
indokolt, a később meg-
jelenő újságban részlete-
sebben is beszámolunk. 
Amelyek viszont bővebb 
kifejtést nem igényel-
nek, a Rövid hírek című 
rovatban jelenek meg 
majd nyomtatásban.

Az olvasás megszerettetésében fontos 
szerepet kapnak a család mellett az óvo-
dák, az iskolák, a könyvtárak. A szülő, 
az óvónő, a tanár, a könyvtáros közös 
erővel küzd a gyermek személyiségének 
fejlődéséért. A könyvtárba látogatók 
nem csupán megismerhetik a könyvtá-
rosok segítségével az olvasás által meg-
nyíló lehetőségeket, de a jó könyvtáros 
lehetővé teszi az olvasók számára, hogy 
azok egymással is megoszthassák ol-
vasmányélményeiket, tapasztalataikat. 
Az Izsáki Szily Kálmán Könyvtár olva-
sásnépszerűsítő programsorozatában 
sikeres hónapot zárt októberben. 
- „Könyvtáram és én” címmel rajzpá-

lyázatot hirdettünk az általános iskola 
tanulóinak. „Küldj #konyvszelfit „ a 
város lakosainak szólt. Mindkét prog-
ramra nagy volt az érdeklődés, a pálya-
munkák a könyvtár Facebook oldalán 
(Izsáki Szily Kálmán Városi Könyvtár) 
illetve a könyvtárban kiállítva megte-
kinthetők.
Az alkotások díjazásban részesültek. 

Munkánkat szakértő zsűri segítette. 
Földinszki Janka pedagógus, Németh 
Ferenc festőművész és Tetézi Attila 
az Izsáki ÁMK kulturális részlegének 
vezetője. Támogatóink: Sufni papír-és 
kreatívműhely, Saci virágüzlet és az 
Izsáki ÁMK. Ezúttal is szeretnénk kö-
szönetet mondani nekik, a résztvevők 
csodálatos ajándékoknak örülhettek.
Nyerteseink:
Rajzpályázat:
1. helyezett: Varga Polyák Szintia 6. c
2. helyezett: Fábián Roland 7.b
3. helyezett: Frankó Johanna 6. b
Különdíjas: Hegedűs Hanna Panna 8.c
Fotópályázat:
1. helyezett: Péntek Boglárka 5.b és 

Péntek Frank Ármin óvodás 
2. helyezett: Magó Noémi 6. a
3. helyezett: Kanizsai Ágnes
Különdíjas: Fehér Lotti 2.b és Fehér 

Inez óvodás
Minden gyermek, aki a pályázaton 

részt vett, jutalmazásban részesült. 
 
- A „Mesék örökmozgóknak” című, 

játékkal egybekötött interaktív mesés 
délelőtt nagy sikert aratott a kisisko-
lások körében. „Mesét hallani a gyerek 
számára minden nap, nélkülözhetetlen 
a belső kép készítés szempontjából. Ál-
tala gazdagodik fantáziája, szókincse. 
A mese segíti, hogy hosszabban és ki-
tartóan tudjon valamire figyelni, abban 
elmélyedni. Átéli az izgalmakat, azon-
ban mindez nem jár valós, közvetlen 
veszéllyel a számára. Találkozik azzal 
a helyzettel mely megmutatja számára: 
a problémás esetekben is van megoldás. 
Számítások szerint azok a gyerekek, 
akiknek nem olvasnak szüleik, 4662 

szót ismernek meg, a heti egy-két al-
kalommal mesét hallgatók 63 570-et, 
a heti 3-5 alkalommal mesét hallgatók 
169 520, a naponta olvasásban részesü-
lők 296 660-at és 1 483 300 szót azok, 
akiknek naponta ötször olvasnak. „
Higgyék el megéri a napi „fáradtsá-

got”, az összebújás, az együttlét öröme 
mellett gyerekeik fejlődését segítik vele. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a kicsik 
nyitottak, figyelmesek, boldog kacagás-
sal azonnal kaphatók voltak az együtt 
mesélésre, a játékra, ezáltal a tanulásra. 
-  „Én ajánlom” címmel új rovat indult 

a könyvtár honlapján (konyvtar.izsak.
hu) Olvasóink kedvenc olvasmányélmé-
nyeiket ajánlják. Ezúton is bátorítjuk 
Önöket, aki kedvet érez jelentkezzen, 
hogy a heti gyakorisággal jelentkező 
rovatban bemutathassa kedvenc, szá-
mára meghatározó könyvélményét. 
(izsakkonyvtar@gmail.hu )  
- Novemberben közös kávézásra, 

teázásra várjuk olvasóinkat. Az aznap 
betérőknek egy csésze forró teával, 
kávéval, kapucsínóval, forró csokival 
kedveskedünk. Ugyancsak novemberi 
indulással tervezzük az olvasókört, aho-
va szeretettel várunk majd minden ked-
ves érdeklődőt. Jelentkezni személyesen 
a könyvtárban, vagy az izsakkonyvtar@
gmail.com címen lehetséges.
- Könyvtárunk közel 2 éve, Szabados 

Ágnes Facebookon működő „Nincs 
időm Olvasni kihívás!” csoportjához is 
csatlakozott. Olvasóink szép számmal 
vesznek részt a havi kihívásban. 
Továbbra is szeretettel várunk min-

denkit. 
Nyitva tartás:
Hétfő: 13-17
Kedd: 8-12 ; 13-15
Szerda: 13-17
Csütörtök: 13-17
Péntek: 8-12 ; 13-15
Szombat: 8-12

Vargáné Pál Klára Rita
Kullai Sarolta

LavioLa hangverseny

„Háztáji” eredményhirdetés

Október 31-én a ka-
tolikus templomban 
tartotta a LavioLa ré-
gizenei együttes ha-

lottak napi koncert-
jét. Pergolesi Stabat 
Mater-ét, a 18. század 
legnépszerűbb egyházi 

kompozícióját, hallhat-
ta a közönség a vendég-
művészekkel kibővült 
együttestől.

A járvány ellenére is 
sikeres évet tudhatnak 
maguk mögött az izsáki 
teremlabdarúgó U15 
és U17-es csapataink. 
A rendkívüli helyzet-
re való tekintettel az 
MLSZ ugyan befejezett-

nek nyilvánította a baj-
nokságot, annak tény-
leges befejezése előtt, 
így nem is hirdettek 
hivatalos eredményt. 
Ám az intézkedés miatt 
elmaradt egy-két for-
duló nem befolyásolta 

volna érdemben csapa-
taink helyezését, mivel 
stabilan az első és má-
sodik helyen álltak. A 
Sárfehér SE házon belül 
rendezett eredményhir-
detésen jutalmazta a 
játékosokat.
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Sárfehér Néptánc Egyesület hírmondó
Egyesületünk tagtoborzó 

táncházat szervezett. Az 
estét a Gyermekliget Al-
ternatív Óvoda és Iskola is 
támogatta immáron má-
sodszor, lehetővé téve az 
élőzenére táncolást. Sajnos 
a vírus nem könnyíti meg 
mostanában az egyesület 
életét sem, sőt… A tánchá-
zunk a Művelődési Ház 
előtti téren kezdődött a gyer-
mekeknek, majd az időseb-
bek bent táncoltak később. 
Bár az örömünk a jelenlévők 
létszáma miatt nem felhőt-
len, de törekvésünk, hogy 

minél több fiatal álljon be 
sorainkba nem voltak hiába-
valók, hiszen idén is többen 
lettünk. Frankóné Horváth 
Petra a kézműveskedést 
segítette, a Suttyomba Ze-

nekar pedig az élőzenét szol-
gáltatta. Ezúton szeretnénk 
megköszönni segítőinknek a 
támogatást, és reméljük mi-
nél hamarabb találkozunk 
vírusmentesen!

A huszonegyedik század 
„pestise” a koronavírus

Kézilabda

Az érdeklődés, a lelkese-
dés továbbra is töretlen az 
izsáki gyerekek között a 
kézilabda iránt. A lányok 
és a fiúk egyaránt szor-
galmasan látogatják az 
edzéseket. Augusztus ele-
jén kezdtük el az alapozó 
edzéseket. A tanév során, a 
pandémiás helyzet ellenére 
egyelőre folyamatosan meg 
tudjuk tartani a foglalkozá-
sokat. Az őszi szünetben 

Nemesnádudvaron edző-
táboroztunk. 
A „Kézilabda az Isko-

lában” program bevont 
intézményeként sikerült 
megújítani az együttmű-
ködési szerződésünket a 
Magyar Kézilabda Szövet-
séggel. Legfiatalabb kézise-
inkkel a Sulikézi Fesztivál 
fordulóra készülünk. 
Tanulóink a KIKI SKFT. 

egyesületi sportolóiként 

versenyeznek az orszá-
gos Gyermekbajnokság 
területi  csoportjaiban 
lány és fiú U11, fiú U13 
és lány U14, valamint a 
lány és fiú serdülő III. 
osztály korcsoportjaiban. 
„Legidősebb” kéziseink a 
megyei bajnokság mellett 
a férfi ifjúsági II. osztály 
és az NB II. férfi felnőtt 
mérkőzéseken is játsza-
nak már.   Szabó József

Az IKEM új vezetője

Az emberiség, a civi-
lizáció a végóráit éli, 
vagy inkább vegetálja. 
A középkorban többször 
pusztított a pestisjár-
vány. Milliók haltak meg 
a szörnyű kór miatt. De 
jóval a középkor után a 
XVIII. században nem-
csak Európában, hanem 
Afrikában is, pl. Egyip-
tomban Napóleon meg-
szálló seregét is tizedelte 
a pestis.
Napjainkban a XXI. 

században, a civilizá-
ció ítélet századában 
a sátáni COVID-19 el-
nevezésű koronavírus 
szedi áldozatát az egész 
világon: ma már közel 
ötvenmillió fertőzött 
ember szenved ettől az 
ördögi vírustól és ma 
már több mint egymillió 
az elhunytak száma. Saj-
nos, hazánk sem mentes 
a koronavírus pusztítá-
sától.
A televízióban gyakran 

beszélik, hogy manapság 
a „civilizációk háborúja 
folyik.” Ez a megállapí-
tás csupán a „felszínt” 
mutatja. Századunk-
ban a kereszténységet a 
muszlimok igyekeznek 
lejáratni és kiírtani. 
Az emberiségre zúduló 

nagy bajt nem a politikai 
hazárdjátékok jelentik, 
hanem maga az ember, 
az egyén, az individuum 
erkölcsi hanyatlása, 
lezüllése okozza.
Lássuk, olvassuk, hogy 

mit mond a Szentírás 
Jézus eljöveteléről és 
a világ végéről. Máté 
evangéliuma 24. részé-
nek 3.-4.--5.-6.-7.-8. és 
9. verse: „Mikor pedig az 
olajfák hegyén ül vala, 
hozzá menének a ta-
nítványok magukban 
mondván: Mondd meg 
nékünk, mikor lesznek 
meg ezek? És micsoda 
jele lesz a te eljöveteled-
nek, és a világ végének? 
És Jézus felelvén, mon-
da nékik: Meglássátok, 
hogy valaki el ne hites-
sen titeket. Mert sokan 
jönnek majd az én ne-
vemben, akik ezt mond-
ják: Én vagyok a Krisz-
tus, és sokan elhitetnek. 
Hallanotok kell majd 
háborúkról és háborúk 
híreiről: meglássátok, 
hogy meg ne rémüljetek; 
mert mind ezeknek meg 
kell lenniök. De még 
ez nem itt a vég. Mert 
nemzet támad nemzet 
ellen, és ország ország 
ellen; és lesznek éhségek 
és döghalálok, és föl-
dindulások mindenfelé. 
Mind ez pedig a sok nyo-
morúságnak kezdete. 
Akkor nyomorúságra 
adnak majd benneteket, 
és megölnek titeket; 
és gyűlöletesek lesztek 
minden nép előtt az én 
nevemért. És akkor so-
kan megbotránkoznak, 
és elárulják egymást, és 
gyűlölik egymást.”
A média, az írott sajtó, 

a műsorok mindenről 
nyilatkoznak, vitatkoz-
nak, de Jézusról és az Ő 
jövendöléséről egyetlen 
szó sem hangzik el. Az 
emberek – tisztelet az 
egyre kevesebb kivétel-
nek – hitetlenek lettek!
Figyeljük csak a min-

dennapi híreket! Hatal-
mas árvizek, tűzvészek, 
áradások, tájfunok, 
viharok, földrengések, 
háborúk, pusztítanak, 
és az emberek egymást 
gyilkolják, lefejezik, egy-
re többen lesznek a ter-
rortámadások áldozatai. 
És most pusztít a koro-
navírus-járvány is. Az 
emberek fel sem fogják, 
és el sem hiszik, hogy 
a világon a sátán vette 
át az uralmat. Idegen 
népek özönlik el a gyáva, 
tehetetlen Európát.
Hitehagyott, önpusz-

tító lett az ember, a 
„homo sapiens”! Ami 
most, napjainkban zajlik 
a világon, a természet-
rombolást is ideértve: 
a természet egyensú-
lya a felelőtlen emberi 
tevékenységek miatt 
felborult. Az időjárás 
kiszámíthatatlanul szél-
sőséges lett. Ez már nem 
figyelmeztetés az embe-
riség számára, hanem 
bekövetkezett valóság. 
Nem elképzelhetetlen, 
hogy közel a világ vége!..
Bp., 2020. november 1. 

Budai Kulcsár János

A közel két évtizede 
komoly kulturális és 
ismeretterjesztő mun-
kát végző - tagjaiban 
és a velük kapcsolatba 
kerülőkben a magyar 
identitást hatékonyan 
erősítő - Izsák és Kör-
nyéke Erdélyi Magya-
rok Egyesülete alapító 
elnöke Nagy Árpád, 
idén nyáron távozott 
izsáki szolgálatából, 
egyben az egyesület élé-
ről. Utóbbi posztján dr. 
Kenyeres Tibor követi, 
vele beszélgettünk.
- Kerekegyházán élek, 

feleségemmel tizenegy 
éve, Cegléden jogászi 
munkát végzek; refor-
mátus körökben élek. 
Ennek révén Árpádot 
jó tíz éve ismerem. Az 
IKEM rendezvényei-
re az utóbbi években 
rendszeresen jártam. 
Árpád elköltözése után, 

a tagok, éltetni kívánva 
az egyesületet, affé-
le kívülálló Zákeusból 
meghívtak cselekvő ré-
szessé. Tagként is befo-
gadva, megválasztottak 
új elnökké. Szívesen 
vál laltam e nagyon 
megtisztelő felkérést.
- Milyen tervekkel vet-

te át a vezetést?
- Az IKEM eszmeisége 

változatlan marad. Az 
erdélyi, s benne a szé-
kely szellemi és tárgyi 
kultúrát az összma-
gyar kultúra szerves 
részeként kívánjuk 
bemutatni Izsákon, s 

környékén. Ugyanak-
kor keressük a választ 
arra a kérdésre, mi az 
a sajátos levegő, vagy 
erő, melynek hatására 
a csonkaországból Er-
délybe belekóstoló ma-
gyar más emberként tér 
vissza. Az ismert arcok 
életművét is ápoljuk, de 
igyekszünk fényt jut-
tatni elfelejtett hőseink 
arcára is, hitelesen és 
szépen. Várjuk régi és 
új barátainkat, minda-
zokat, akik egyszerű és 
célszerű közpolgárok, 
de mégis szaporábban 
ver a szívük a „vezesd 
még egyszer…” halla-
tán. Azokat, akik igazat 
adnak báró Atzél Ede 
szavának: „ha az Isten 
egy népet el akar pusz-
títani, elég, ha megva-
kítja saját létkérdései-
vel szemben”- de tenni 
is kívánnak ez ellen. 

Versmondó verseny az alsó tagozaton

1.-2. osztályos korosztály győztesei

A 3.-4. osztályos korosztály győztesei

A rendkívüli járvá-
nyügyi helyzetre való 
tekintettel  ebben a 
tanévben az alsós vers-
mondó versenyt online 
formában szerveztük 
meg az 1.-4. évfolyamos 
tanulók számára.  A zsű-
ri a 24 ügyes versmon-
dó előadását felvételről 
nézte meg.  Köszönet 
Némedi János bácsinak 
ezek elkészítéséért.  A 
szavalatokat az iskola 
Facebook oldalán lehet 
majd megtekinteni.

A következő eredmé-
nyek születtek:

1. – 2. évfolyam:
I.   Tóth Gréta 2.a
II.  Migály Csenge  2.a
III. Müller Tamás 1.a
Különdíjban részesült: 

Sipos Dominik 1.a
      
3. – 4.évfolyam:
I.    Kollár Nóra 4.b
II.   Nagy Noel   4.a
III.  Bognár Zsófia 4.b
Különdíjban részesült: 

Csehszakál Molli 4.a                                                                        

Alsós 
munkaközösség
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„Pásztorok földjén”

Októberi élmények az IKEM-nél
A 18. évében járó Izsák 

és Környéke Erdélyi Ma-
gyarok Egyesülete (IKEM) 
2020-ban is ünnepélyes 
koszorúzásra hívta az em-
lékezőket a ref. templom-
kertben állított Rongyos 
Gárda-Lajtabánság Em-
lékműhöz. Isteni parancs 
a közösségi emlékezet 
továbbadása, utalt be-
szédében az ószövetségi 
igére: „beszéld majd el 
fiaidnak és unokáidnak, 
…” (2Móz 10,2) az IKEM 
szeptemberben választott 
új elnöke, Kenyeres Tibor.
Mottóként, Rácz Virág 

olvasta Markó Béla Emlé-
keink című versét, amely 
szép költői képpel zárul 
az „emlékezet fűtetlen 
várótermeiben” károm-
kodó és didergő egykori 
katonákról. A történelmi 
emlékezet fűtetlen váró-
termei kijutottak azoknak 
a férfiaknak is, akiknek 
emlékét e gránitjel hirdeti. 
A Nagy Háború vérziva-
tara és a vele járó elsze-
gényedés ellenére akad-
tak Kecskemét környéki 
férfiak, volt katonák, akik 
a borbáspusztai Héjjas-ta-
nyáról elhangzott hívó 
szónak engedelmeskedve, 
nem katonai egyenruhá-
ban, hanem saját ruháik-
ban – rongyos gárdaként 
– szerveződtek. Előbb, 
1919 őszén a megszálló 
román had fosztogatói 
ellen. 1921 augusztusában 
Nyugat-magyarországon 
harcoltak. 1939-ben meg 
a csehekkel verekedtek 
Munkácsnál. Már a hu-
szas években sem várta 
őket süppedős bőrfotel, 
jó fizető állás, a harmin-
cas években többüknek 
csak ínségmunka jutott, 
napról-napra tengődtek 
jópáran. Néhány kisebb 
újság igyekezett a közvé-
lemény figyelmét reájuk 
irányítani, nem  nagy ered-
ménnyel. A második világ-
háború után életveszélyes 
volt „rongyosként” élni, 
a vörös erőszakszervek 
vadásztak rájuk. A kádári 
diktatúra sem kímélte 
őket (Francia Kiss Mihályt 
hetven évesen végezték 
ki), s teljes hallgatás és 
jeges csönd övezte a ron-
gyosok tevékenységét.  Az 
utóbbi évtizedekben lehet 
már róluk szólni, írni; 
emlékművet állítani, mint 
Sopronban 2001-ben, s 
Izsákon 2011-ben. Az izsá-
ki emlékmű gránitkövei 
jelképezhetnek felkiál-
tójelet is, tőrdöfést is, de 
magányosságában akár a 
keleti sztyeppék egy tömb-
ből faragott magányos 
kunbabáira is utalhat.

De kik is voltak a Kecs-
kemét környéki rongyo-
sok? A korabeli hangulatot 
érzékeltetve, az 1921-es 
Lajtabánság című lapban 
megjelent, a Kecskeméti 
Közlönyben is közzétett, 
ismeretlen szerzőjű, Napi 
parancs című verset Rácz 
Sándor olvasta. 
Valójában parasztembe-

rek, gazdák, városi napszá-
mosok, iparosok, kispol-
gárok voltak. Egyszerűen 
csak éltek, gazdálkodtak; 
családot, falvat, hazát, 
egyházat tartottak fenn. 
Vérük bőséggel omlott 
a „hősi halál verbunk-
ján” (Szabó Dezső) a Nagy 
Háború kíméletlen har-
caiban. Többen, főként 
Héjjas Iván és Francia 
Kiss Mihály még a ’14 
előtti Balkán-háborúkban 
komoly felderítő-mélységi 
harcos kiképzést kaptak. 
A nyugat-magyarországi 
harcokban a rongyosok 
sikerrel alkalmazták a 
néhány fős felderítéseket, 
behatolva az osztrák erők 
közé. Összecsapásaiknál 
többször alkalmazták a 
középkori hajdúseregek 
által is ismert „martalék” 
módszerét (kisebb csapat 
megütközik a nagyobb 
ellenséges erővel, majd 
visszavonulással maga 
után húzza a diadalt érző 
ellent, olyan helyre, ahol a 
fősereg, rejtekből előlépve, 
komoly és váratlan csapást 
mér a fellazuló ellenségre).  
A rongyosok – komoly 
lelkierőtől fűtve – a gerilla-
harcmodort is sikerrel űz-
ték, melyek során kisebb 
egységeik, sokszor egyéni 
helyzetfelismerésekre épít-
ve, meglepően nagy menet-
teljesítményt nyújtva, vá-
ratlan helyeken és időpon-
tokban erős tűzcsapásokat 
mértek az osztrákokra. 
Sok rongyosnak, sajnos, a 
nevét sem tudjuk, hiszen 
ott pontos nyilvántartások 
vezetésére sem idejük, sem 
lehetőségük nem volt. Az 
emlékek, adatok később 
pedig csak koptak, vesztek, 
semmisültek. 
A békeszerződés egyik 

legaljasabb része volt, 
hogy a nyugati határszé-
len az újonnan létrejövő 
osztrák államnak adtak 
egy sávot a Magyar Ki-
rályságból, magyar lakos-
ságú, vagy magyartudatú 
horvát és német falvak-
kal, Sopronnal. Annak az 
Ausztriának, amely a Mo-
narchián belül a háború 
kirobbantásáért, s ebből 
következően az azt kö-
vető szerencsétlenségért 
alaposan felelős és a vesz-
tesek sorába tartozott!  

Ezt még az elszegénye-
dett Magyarország sem 
tudta elviselni. Hazafiak, 
főként „rongyosok” men-
tek nyugatra. A területre 
bevonulni készülő osztrák 
csendőri alakulatokat az 
1921. augusztus 27-ei 
ágfalvai csatában, majd 
több összecsapás során 
kiszorították, így elérték, 
hogy októberben olasz 
közvetítéssel, Velencében, 
magyar-osztrák egyezség 
szülessen, s annak alapján 
Sopronban és környező 
nyolc faluban népszava-
zás döntsön a hovatarto-
zásról. 1921 augusztusá-
nak végén és szeptembe-
rének első napjaiban az 
Ausztriának odaítélt és 
átadott Nyugat-Magyar-
ország déli részét visz-
szafoglalták, a fontosabb 
utak, vasutak és magas-
latok kezükbe kerültek, 
a déli szerb demarkációs 
vonaltól majdnem a Fer-
tő déli vonaláig. Ezen a 
szakaszon jóformán min-
denhol elérték a régi, azaz 
természetes határokat, 
a Lajta, Lappincs, Pinka 
patakokat (melyeket az 
emlékmű gömb talapza-
tára vésett három folyójel 
jelez), a határmenti hegy-
láncot. A nyugati (antant) 
hatalmak azzal vádolták a 
magyar kormányt, hogy a 
felkelőket titokban segíti. 
Ezt cáfolva, a felkelők 
1921. október 4-én, Fel-
sőőrött kikiáltották az 
átadott, de az ellenségtől 
újra elvett Nyugat-Ma-
gyarország függetlensé-
gét, Lajtabánság néven. 
Egy hónapig állott fenn 
ez a kis államalakulat. Ha 
a rongyosok nem fogtak 
volna fegyvert, ma nem 
lenne magyar Sopron és 
mellette nyolc falu.  A fel-
kelés hadereje 3500-4000 
felkelő lehetett. E kicsiny, 
de elszánt erő négy hóna-
pon keresztül tartotta a 
több mint 200 kilométeres 
vonalat, a szerb vonaltól a 
cseh megszállt területig.  
Számunkra azonban az 

is fontos, amit e harcok-
ról könyvet író dr. Héj-
jas Jenő így fogalmazott 
meg: „Honnan vette ez 
az ötéves háborútól, gaz-
dasági válságoktól és for-
radalmaktól elcsigázott 
nép azokat az erkölcsi és 
anyagi erőket, amelyeket a 
nyugatmagyarországi sza-
badságharc megvívása fel-
tételezett és megkövetelt? 
Honnan vette a háborútól 
elkínzott, forradalmaktól 
letiport, s a közöny letar-
giájába mélyedt nemzet 
ezeket az önfeláldozás, 
az önkéntes halni tudás 

magaslatára emelkedő, 
önzetlen lelkeket, a felkelő 
harcok rongyosait, harco-
sait?” Honnan hát az erő, 
kérdezzük. 
A magyar októberek 

szomorú sorában szép 
emléknap október 17-e, 
hiszen 1552-ben e napon 
kezdték meg a törökök az 
elvonulást Eger vára alól. 
Vesztesen. A rongyosok 
közül is biztosan többen 
olvasták 1904 óta Gárdo-
nyi Egri csillagok-ját. Itt 
és most is érdemes felidéz-
ni, hogyan adja Gárdonyi 
az eskü szavait a várvédő 
tisztek szájába: „… Sem 
erő, sem fortély meg nem 
félemlít. Sem pénz, sem 
ígéret meg nem tántorít. 
A vár feladásáról sem szót 
nem ejtek, sem szót nem 
hallgatok. Magamat élve 
sem a váron belül, sem 
a váron kívül meg nem 
adom…” 
Az IKEM számára az 

egyik lelki erőforrás az 
erdélyi és székely évszá-
zados határvédelem, őr-
tállás, önfeláldozás. Wass 
Albert 1942-es szavai ma 
is, számunkra is irány-
adók: „Lehet hittel és igaz 
akarattal nagyot cseleked-
ni a nemzet jövendőjének 
dolgaiban, bármilyen ki-
csiny őrháznál álljon is 
az ember. Mert a nemzet 
igazi, évszázadokra szóló 
nagy ügyei nem a díszes 
ünnepségeken dőlnek el, 
még csak nem is a zöld 
asztalok mellett, hanem 
ott kint az eldugott falvak 
magányában, nádfede-
les házak árnyékában, a 
magyar élet hétköznapi 
sarában, gondjaiban és 
kínlódásaiban.” 
A rongyosok örök pél-

dája az, hogy a remény-
telenségben is lehet és 
kell küzdeni lelkierővel, 
elszántsággal, hittel. 
Székely Molnár Imre 

1939-ben megjelent Csa-
ba népe című versét szí-
vünkre pecsétként téve, 
Zayzon Éva olvasta. A 
koszorúzást az emléktáb-
la szövegének és a rajta 
megörökített neveknek 
felolvasása vezette be. 
Koszorúzott Karácso-

nyi Károly a leszár-
mazók képviseletében, 
Tóth Imre és társai a 
Mi Hazánk Mozgalom 
megyei egyes vk-i szer-
vezőiként, dr. Zayzon 
Gábor az IKEM nevé-
ben. Mécsest gyújtott 
Szűts Tamás szobrász-
művész, az emlékmű 
alkotója, aki mindvégig 
őrt állott, a felkelők ru-
háját megjelenítve.                           

K.T.

Mint arról az Izsáki Hírek júliusi száma is beszámolt, 
július 5-én szülőfalujában, Páhin aranymisével ünne-
pelte papi hívatásának 50. évfordulóját Podmaniczky 
Imre egykori izsáki plébános. A Duna Televízió val-
lási szerkesztősége erre emlékezve egy róla készített 
portréfilmet mutatott be október 18-ai műsorában.A 
portréfilm megtekinthető a MÉDIAKLIKK.HU-n.

Régi-új jegyzőt 
köszöntöttek

November 10-én egy jó hangulatú beszélgetés 
keretében köszöntötték városházi kollégái Izsák 
régi-új jegyzőjét Bak Nándort, aki 20 éve dolgozik 
Izsákon, ám az elmúlt fél évben átmenetileg Harta 
jegyzőjeként tevékenykedett. November 1-jétől vi-
szont ismét Izsák jegyzője.

Hírek röviden
- Két bevakult közlekedésbiztonsági tükröt újakra 

cserélt az önkormányzat a Batthyányi utcában.
- A PIACCSARNOK műszaki átadása megtörtént, 

használatba vételi engedélyét megkapta az önkor-
mányzat. A nyitáshoz még a használatot segítő, a 
lakosság kényelmét szolgáló, főleg a parkolást, áru-
mozgatást érintő plusz módosítások végrehajtása 
szükséges. Ezek befejezése után nyit a csarnok.
- Az új piac felé megnyitott útszakasz töltést kapott, 

mivel az azon való közlekedés a nagy sár miatt ne-
hézkes volt.
- A polgármester és az Egészségügyi és Szociális Bi-

zottság közös döntése nyomán a háziorvosi rendelőket 
ingyenes fertőtlenítőszer készítménnyel látták el az 
elmúlt héten.
- Műszaki bejáráson tekintették át az önkor-

mányzat és a kivitelező illetékesei a bölcsőde és az 
egészségház építési munkálatait. Tervek szerint a 
bölcsőde monolit födémzete még az idén elkészül. 
Az egészségháznál is gőzerővel zajlanak a munká-
latok. Az egyeztetésen tisztázódott az épület külső 
megjelenése, színvilága is.

TÁJÉKOZTATÓ
A járványhelyzetre való tekintettel a városházi 

ügyintézés rendje megváltozott. Ügyek intézé-
sére elsősorban telefonon (06-76-568-060), vagy 
elektronikus úton lesz lehetőség.
Elektronikus ügyintézés: www.ohp-20.asp.lgov
Amennyiben mindenképpen személyes kap-

csolatfelvétel szükséges, telefonon egyeztetett 
időpontban keresse fel az ügyfél a hivatalt, s 
csengetéssel jelezze megérkezését.Vigyázzanak 
magukra, vigyázzunk egymásra!
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M É R T É K
Amikor az ősi, „ euró-

pai” értékeket akarjuk 
sorra venni, akkor nem 
bonyolult dolgokról, ha-
nem a nagyon is elfelej-
tett egyszerű fogalmak-
ról kell elmélkednünk. 
Az előző írásban tár-
gyalt, - a legfontosabb 
és legértékesebb, - az 
ÉLET után második ér-
ték a MÉRTÉK legyen. 
/Az élet is elértékte-
lenedett nem csak az 
önértékelés szintjén, de 
a családtervezésben, és 
a „divatossá” vált gyil-
kolászások felszaporo-
dása miatt is./ A mérték 
fontossága csak egy kis 
elgondolkodás után lesz 
nyilvánvalóvá. Szoro-
san tartozik az élethez, 
közvetlenül megjelenve 
az egyedfejlődés kezdeti 
szakaszában az eszmélő-
déshez kötötten. Akkor 
méri fel környezetét az 
újszülött, de lelki érzé-
kenységgel azt is, hogy 
ki áll közel hozzá, és ki 
az, akit érzése szerint el 
kell utasítania. Önérdek 
az alapos környezet-fel-

mérés, a minden szinten 
való tájékozódás. Mikor 
alakult ki ez az ösztönös  
„önvédelmet” szolgáló 
magatartás? 
Elismerjük a könyvek 

Könyvének – nyilván 
nem helyszíni közvetí-
téssel mutatott – ábrá-
zolását, amely szerint a 
teremtés „igen jó” álla-
potába helyezett ember 
nem kapott semmilyen 
„építő” feladatot, ami-
hez valamilyen mérték 
használatára lett volna 
szüksége, hiszen min-
den tökéletes volt. Az 
első rész 25. versében a 
szaporodás és az ural-
kodás van megjelölve az 
ember számára, míg a 2. 
rész 15.-ben a művelés 
és az őrzés a feladat. A 
négy közül bármelyik 
eredeti értelmezését 
vesszük is, semmit sem 
kellett tennie a meglé-
vőkhöz.
Megváltozott a helyzet 

az engedetlenség bűné-
be esés után, amikor az 
ember kipenderíttetett 
a tökéletes jóból a töké-

letlenbe, amelyben szen-
vedve, munkával kellett 
magának biztosítani a 
minél jobb életkörülmé-
nyeket. Ebben a hely-
zetben kellett először 
„felmérnie” a környe-
zetét és élete állapotát, 
használnia a meglévő 
primitív mértékeket: 
láb, arasz, könyök, fu-
tam, …majd az építés-
hez a zsinór, a függőón, 
és más, máig is használt 
eszközöket. Ebbeni ál-
lapotában maga Isten 
ad mértéket Noénak a 
bárka megépítéséhez, 
majd később Mózesnek 
a szent sátor elkészítésé-
hez. Ez a két, elsőként, 
mértéket leírt történet 
mutat arra, hogy a Te-
remtőnek milyen nagy 
a szeretete a büntetését 
szenvedő teremtménye 
iránt. Mértéket ajánl 
minden tiszta, Őt dicső-
ítő, az ember számára 
biztonságot adó munká-
hoz, és magatartáshoz 
is!   /A 11-dik részben, 
a Bábel tornya építésé-
nek története már arra 

példa, hogy mi a sorsa az 
isteni mértékek figyel-
men kívül hagyásának!/
Ahogy a gazdasszonyok 

a főzésben követik a 
receptek előírásait, a 
kőművesek a tervrajz 
méreteit, a műszakiak 
az egyes alkatrészek 
pontosan és részlete-
sen megadott jellemző-
it, - mindent fontosnak 
tartva, hogy az alakul-
jon ki, ami a „tervben” 
szerepel, - és ezekben az 
esetekben csak az anya-
giakról van szó! – meny-
nyivel inkább kellene 
szigorúan alkalmazkod-
ni az élet más területe-
ire érvé-nyes dolgokra! 
Ezekben az arányra, 
- hogy ne mondjam, a 
pontosságra ugyan úgy 
kellene figyelnünk. Az 
életben-maradást segí-
tő mértékre gondolok. 
A Bibliában a „kánon” 
szó nem csak mérővesz-
szőt, mértéket, mintát, 
- hanem normát, nor-
matívát, szabályozót, 
szabályt is jelent.
Szeretnénk, ha ránk is 

vonatkozna az a megha-
tározás, amely így hang-
zik: „..az ő mértékük az 
az isteni mérték, amely 
alázattal ismeri saját 
határait…” Néhány 
ilyen fontos dolog álljon 
előttünk – önvizsgála-
tot eredményezve: DI-
CSEKVÉS. „mi …annak 
a határnak mértéke sze-
rint dicsekszünk, amit 
az Isten szabott ki ne-
künk…” /II.Kor.10:13./   
MAGABÍZÁS. „Kicso-
da a bölcs és értelmes 
közöttetek? Mutassa 
meg magatartásával, 
hogy mindent bölcs sze-
lídséggel tesz.” /Jakab 
3:13./ ADAKOZÁS . „… 
a mostani időben a ti 
fölöslegetek pótolja azok 
hiányát, hogy máskor 
azok fölöslege is pótolja 
majd a ti hiányotokat…” 
/II.Kor 8:14./ SZOLGÁ-
LAT. „Aki pedig a legna-
gyobb közöttetek, az le-
gyen szolgátok!” / Máté 
23:11./ TUDOMÁNY. 
„…az igaz emberségben 
az ismeretet, az ismeret-
ben az önuralmat,…” /

II.Pét. 1:6./ TISZTELE-
TADÁS.  „Tiszteld apá-
dat és anyádat!” /II.Móz. 
20:12./,  „Uram,…nincs 
hozzád hasonló Isten 
sem fent az égben, sem 
lent a földön! Hűségesen 
megtartod a szolgáddal 
kötött szövetséget, ha 
teljes szívükkel előtted 
járnak.” /I.Kir.8:23./  
SZERETET.  „Szeresd 
azért az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes 
erődből!” /V.Móz.6:5./
Csak néhány dolog, 

amikben” szintet” kel-
lene tartanunk! Bizony, 
kényelmesebb lenne 
még abban a romlatlan 
korban élni. A „mun-
kák” között ott van te-
herként rajtunk a mér-
tékekre való vigyázás, de 
saját érdekünkben nem 
szabad lazítanunk, mert 
az a rendetlenségbe és 
pusztulásunkhoz vezet.

Izsák, 2020. 11. 05.

Bérces Lajos 
ref. lelkész

Monodráma az Izsáki Színházi Esték 
programjában

Megrendítő élményben 
volt része azoknak a né-
zőknek, akik a járvány 
okozta riadalom ellenére 
is vállalták, hogy elláto-
gatnak október 17-én este 
a Táncsics Mihály Művelő-
dési Házba, s megnézték A 
bohóc című monodrámát, 
amelyet James Joyce ír 
drámaíró hátramaradt 
kéziratvázlata alapján 
Váry Károly kecskeméti 
színművész írt, állított 
színpadra és játszik. A 
történet egy Amerikában 
egykor élt emberről szól, 
akit kisgyermek korában 
megrontottak, felnőtt-
ként gyilkossági ügybe 
keveredett, majd a börtön 
után – gyermekkori álmát 
megvalósítva - bohóc lett 
egy cirkuszban, végül egy 
elmegyógyintézetben halt 
meg.
A monodráma a zárt in-

tézet szobájában játszódik, 
ahol a bohócnak kifestett 
szereplő mindennap a cir-
kuszi előadások megszo-
kott este 7 órás kezdési 
időpontját várja, hiszen 
bomlott elméje szerint 
neki is fellépése lesz. Su-
tán gyakorol is néhány 
zsonglőrtrükköt, közben 
mániákusan ismételge-
ti: „Szeretem a cirkuszt, 
szeretem a manézs szagát 
és szeretem a gyerekeket, 
ahogy nevetgélnek és köz-

ben lóbálják a lábaikat”. 
Az ismételgetett mondat 
és az asztalon álló bögre 
tejeskávé ébresztette asz-
szociációk nyomán aztán 
kikerekedik egy hánya-
tott sorsú ember kálvári-
ája. Akit kisgyermekként 
megrontottak, megjárta 
a börtönt, szabadulása 
után hű társra lelt, fiuk 
született, de mindkettőjü-
ket elveszített, végül sorsa 
és fájdalma az őrültek 
házába vitte, ahol napról 
napra újraéli élete összes 

nyomorúságát.
Váry Károly 1991-ben 

állította színpadra, s azóta 
játssza a darabot. Az ős-
bemutató a szolnoki szín-
házban volt, majd számos 
helyen volt bemutatója, 
köztük a határon túl is. 
Bőven túl az ötszázadik 
előadásnál járhat napja-
inkban. Óriásit alakít a 
bohóc szerepében! Ami 
külön döbbenetessé teszi 
a szereplő és az őt megfor-
máló színész találkozását 
az az, hogy Váry Károly 

életében is volt egy hason-
ló törés. 1998-ban, tehát 
hét évvel később, mint 
ahogyan a drámát játszani 
kezdte, az ő kislánya, majd 
felesége is meghalt. Maga 
pedig teljesen lecsúszott 
hajléktalanná vált, a pilisi 
erdőben egy sátorban élt 
évekig. Korábban a legna-
gyobb magyar színészek 
között tartották számon. 
Végül egy segítőnek kö-
szönhetően került Kecs-
kemétre, s rendeződött 
élete.                              -te-

Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi 

nyolcadik rendkívüli ülését 2020. október 26-án tartotta 
meg. 
Egyetlen napirendi pontként az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 

0394/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshul-
ladék-lerakó, egységes környezethasználati engedélykérel-
méről szóló tájékoztató anyagot tárgyalta meg a testület.
Névszerinti szavazással az alábbi határozatot fogadta el a 

Képviselő-testület: 
42/2020.(X.26.) számú Kt. határozat:
Véleménynyilvánítás az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 

hrsz. alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshulladék-le-
rakó, egységes környezethasználati engedélykérelméről
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon 
tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó, egységes környezet-
használati engedélykérelméről szóló eljárással kapcsolatban 
észrevételként jelzi, hogy Izsák Város Önkormányzata a 
zöldhulladék helyben történő kezelésének megoldása érde-
kében komposztáló létesítmény, valamint a hasznosítható 
anyagok mennyiségének növelése, ártalmatlanításra ítélt 
hulladék mennyiségének csökkentése céljából települési 
szilárd hulladék válogatását végző válogatóüzem építését 
támogatja, az eddigi településeken felüli további települé-
sek hulladéklerakását Izsák Város Önkormányzata nem 
támogatja. 
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyúttal felkéri Izsák Város Jegyzőjét, hogy az eljáró szak-
hatóságnál az Önkormányzatot ügyfélként jelentse be a 
közigazgatási eljárásba és az eljáró szakhatóság részére 
határidőben küldje meg az elfogadott észrevételt.
Név szerinti szavazás eredménye: Mondok József igen, 

Rézműves Mihály igen, Rácz Sándor nem, Góhér Zoltán 
nem, Szabó József igen, Dr. Bozóky Imre igen, Tetézi Attila 
igen, Varga István nem, Végh Tamás nem.

Magyarország Kormánya a 478/2020 (XI.03.) Kormány 
rendeletében 2020. november 4. napjától 15 napra ve-
szélyhelyzetet hirdetett ki, melynek 90 nappal történő 
meghosszabbítását kérte a Parlamenttől. A veszélyhely-
zet ideje alatt képviselő-testületi ülés nem tartható, a 
polgármesternek egyedül kell meghozni a döntéseket. A 
veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri hatá-
rozatokról és rendeletekről továbbra is beszámolunk mind 
az Izsáki Hírekben, mind az Önkormányzat honlapján a 
www.izsak.hu oldalon.                     

Bak Nándor jegyző
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Személyi 
változások

November 1-jével dr. Nagy Attila Egon jegyző, 
a Kecskeméti Kormányhivatal állományába 
távozott. Ezen időponttól kezdődően ismét Bak 
Nándor Izsák jegyzője. A városháza titkárságán 
újra Krasznai Istvánné (októbertől) és Németh 
Nikolett (november 1-től) látják el a feladatokat. 
A városüzemeltetési munkálatok koordinálását 
októbertől a korábbiaknak megfelelően, Bátri 
Krisztián végzi.

Adventi gyertyagyújtás 
Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, 

hogy a vírusjárvány miatti óvintézkedések 
szellemében, a főtéri gyertyagyújtás idén 
nem a megszokott módon történik. Advent 
vasárnapjainak estéin csendesen, közönség 
részvétele nélkül gyúlnak fel a közös adventi 
koszorú fényei.

A világ egy szubjektív objektíven át... 

Szentmiklósi Zoltán

Első olvasásra talán 
kissé talányosnak, el-
lentmondásosnak tűn-
het a fenti cím, de az 
írás végére remélhetőleg 
minden a helyére kerül.

Nem vagyok a Faceboo-
kon, így másoktól hallot-
tam, hogy Szentmiklósi 
Zoltán izsáki fiatalem-
ber csodás fotók sorát 
teszi közzé a közössé-
gi hálón. Nézzem meg 
én is - szólt a biztatás. 
Megtettem, s a látottak 
meggyőztek. Nem kér-
dés, hogy egy jó szemű, 
komoly tehetségű fotóst 
tisztelhetünk Zoltán 
személyében. Felvéte-
lei szűkebb környezete 
(környezetünk) iránti 
elkötelezettségéről, sze-
retetéről árulkodnak. 
Olyan érzékenységgel 
örökíti meg témáit, 
amely a nézőt is megy-

győzi, hogy a világ szép, 
amit nagyon jó, sőt hasz-
nos észrevenni, hiszen 
így a rossz napjaink is 
elviselhetőbbek lesz-
nek. Képeit szemlélve, 

ilyen és ehhez hason-
ló gondolatai támad-
nak az embernek, meg 
olyanok, hogy öröm, ha 
vannak körülöttünk, 

akik segítenek fellelni, 
s alkotásaikkal megőriz-
ni e szépségeket. Ilyen 

Szentmiklósi Zoltán, 
akit az alábbiakban mu-
tatunk be röviden.
A negyvenes éveinek 

közepén járó Zoltán 
tősgyökeres izsáki. A 
képzőművészet és ál-
talában a művészetek 
már gyermekkora óta 
érdekelték. Ez irány-
ba tanulmányokat is 
kezdett, de végül nem 
fejezte be a kurzust. 
Jelenleg a Mercedes 
gyárban dolgozik három 
műszakban. A fotózással 
a húszas éveinek elején 
ismerkedett meg köze-
lebbről. A gyógyszer-
tárral szembeni sarki 
épületben működött egy 
solti fényképész, hoz-
zá járt tapasztalatokat 
gyűjteni. A kezdetektől 
ott motoszkált benne 
a kíváncsiság, hogy ő 

maga mit is tudna kihoz-
ni a fotózásból. Végül e 
kíváncsisága indította 

el a pályán. A digitális 
fotózással 2015-ben kez-
dett ismerkedni. Első 
ilyen képeit telefonnal 
készítette. Miután egyre 
többen, köztük gyakorló 
fotósok, jelezték, hogy 
tetszenek a képei, bene-
vezett néhány pályázat-
ra is. Oda viszont már 
„illendőbb” sőt ajánla-
tosabb volt valódi fény-

képezőgéppel készített 
fotókat beküldeni, így 
megvásárolta a ma is 
használt tükörreflexes 
gépét, s a vele készített 
fotók egyre nagyobb si-
kereket hoztak számára.
Témaként a város és 

a Kolon-tó fogta meg 
igazán. Utóbbi már 
gyermekkora óta foglal-
koztatta, sokat járt oda, 
a kotrásokat, az ottani 
élővilágot érdeklődve 

figyelte. Ma is szívesen 
tölti idejét a nádasban, 
ahol egy-egy jó felvétel 
elkészítéséhez legalább 
2-3 órahosszát kell ma-
radnia. Ilyenkor érdek-
lődve figyel, közben fej-
ben komponálgatja az 
elkészítendő képet, amit 
ha végül sikerül megva-
lósítani, az az igazi öröm 
számára. Más témákat 

is fotóz, de alapvetően 
természetfotósnak tart-
ja magát.
A rangos természettu-

dományi magazin, a Na-
tional Geographic mot-
tóját vallja: „Tettekre 
indítani az embert, hogy 
őrizze meg a Földet”. 
Képeivel ezt kívánja ő 
is szolgálni. Megmu-
tatva, mire vigyázzunk 
mi, itt Izsákon és a tér-
ségben, mit őrizzünk, 

őrizhetünk meg mi kö-
zösen a világ, e ránk eső 
részéből. Beszélgeté-
sünkből az is kiderült, 
hogy nemcsak Zoltán 
értékeli nagyra a Nat-
Geo-magazint, hanem 
annak szerkesztői is az 
ő munkásságát, hiszen 
októberi számukban 
megjelentették egyik 
képét.
Zoltán fotós működését 

szülei, felesége, három 
gyermeke is támogat-
ja. Örömmel veszi az ő 
biztatásukat, ahogyan 
a Neten kapott véle-
ményeket is. Némely 
közzétett fotója mellé 
pár gondolatot is szokott 
írni. Ez adta az ötletet, 
hogy a Hónap fotója 
címmel egy-egy képét, 
a hozzájuk csatolt gon-
dolataival lapunkban is 
közzétesszük a jövőben.

-tetézi-

Szalakóta  

A nap nagy fogása
 (A National Geographic-ban közölt fotó)

Egy szürke októberi reggelen

Izsáki futó az Ultrabalaton TRIAL terepversenyen
Egyre  népszerűbb 

sportág a futás Izsá-
kon, s nyilán ennek is 
köszönhető, hogy egy-
re többen vállalkoznak 
versenyeken való meg-
mérettetésre is. Köztük 
Horváth Zoltán aki egy 
különleges futószámban 
ért el nemrégiben 3. 
helyezést. Nevezetesen 
a Burger King Ultraba-
laton TRAIL terepfutó 
versenyének 109 kilo-
méteres távján.
- Mióta foglalkozol fu-

tással?
- Körülbelül másfél 

évvel ezelőtt kezdtem 
el komolyabban foglal-
kozni e szép sportággal. 
Persze előtte is futottam 
már, de akkor még csak 
hobbi szinten.
- Hogyan készültél erre a 

nem mindennapi távra?
- Hetente elég sokat 

edzettem. Ez körülbelül 
80, 100, 120 kilométeres 
heteket jelent! Mivel az 
e versenyen való részvé-
tel volt az év végi célom, 
külön is készültem több 
félmaraton távra, amit 
nagyon jó idővel sze-
rettem volna megfutni. 

Gyorsítókkal, résztávo-
zással, és fokozó futá-
sokkal edzettem, ami-
ben Cséplő Zoli segített. 
Emellett próbáltam az 
étkezésre, folyadékpót-
lásra, illetve a vitaminok 
pótlására nagyon odafi-
gyelni. Főleg a verseny 
előtti időszakban, hogy 
jól tudjon működni a 
szervezetem! A jövő évi 

célok érdekében szeret-
nék már most a télen 
nagyon sokat alapozni, 
készülni, erősödni, hogy 
jól tudjam kezdeni a kö-
vetkező szezont.
- Mi volt a fő mozgató-

rugód ezen a versenyen? 
- Legfőképpen a célba 

érés szándéka motivált, 
mivel ez volt az első 100 
km-es futásom. Min-

denekelőtt magamnak 
szerettem volna bizonyí-
tani, hogy képes vagyok 
teljesíteni e távot. Mind-
végig az járt a fejemben, 
hogy igenis, meg tudom 
csinálni! Ez vitte a lábai-
mat előre, előre és előre.
- Mi lendít tovább egy-

egy holtponton?
- Mindenekelőtt fejben 

kell rendet tenni, kü-
lönben könnyen feladás 
lehet a vége. Nagyon 
nagy akarat, kitartás, 
elszántság és szív kell 
hozzá, hogy átugord 
ezeket a holtpontokat, 
s tudj mindezek ellené-
re menni tovább. Meg 
persze a kitűzött cél is 
óriási motiváció, hiszen 
ezért mentem és dolgoz-
tam sokat.
- Miért pont a hosz-

szútávfutásra esett a 
választásod?
- Elsősorban azért, 

mert  meg akartam 
tudni, hogy milyen 10 
órán (vagy akár többön) 
át ugyanazt a mono-
ton mozgást végezni, 
és hogyan fog reagálni 
minderre a szervezetem. 
Egyrészt tehát ezért, 

másrészt a táv hossza 
miatt. Egy fél vagy akár 
egy egész maratoni táv 
viszonylag gyorsan meg-
van. Én egy picit mást 
akartam, ezért nevez-
tem be erre a versenyre.
Érdemes volt ezt a 

„picit mást” akarnia 

Zolinak, hiszen óriási 
eredményt ért el. Már 
a táv 30. kilométerének 
környékén sikerült a 3. 
helyet beállítania, végig 
ottmaradnia, s 11 óra 48 
perces idővel a dobogó 
harmadik fokára állnia. 

-te-a-
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A falugazdász tájékoztatója

 Temetkezés
Jóindulat 

Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
az izsáki alsó és felső katolikus 

temetők üzemeltetője

Irodáink: 
Izsák, Béke u. 3. 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

MEGEMLÉKEZÉS
Megemlékezés 

GRIJNOVITZ SÁNDOR 
halálának 2. évfordulóján. 

Ott pihensz, ahol már
nem fáj semmi.
S nyugalmad nem
zavarja senki.
Életed elszállt
mint a virágillat.
De emléked ragyog
mint a fényes csillag.

Szerető feleséged és családod

MEGEMLÉKEZÉS
Megemlékezés 

RENDEK MIHÁLY 
halálának 

4. évfordulóján
Nincs a napnak egyetlen órája,
Hogy ne gondolnánk fájó szívvel Rád!
Tudjuk, hogy nem jöhet,
De mi mégis várjuk, enyhíti hiányát,
Ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
Hogy mi is egyszer elmegyünk,
Ahol Ő van, oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig, könnyes
Szemmel emlékezünk!

Őstermelő és a 
családi gazdasági 
rendszer reformja
Számos egyeztetés 

és jelentős előkészí-
tő munkát követően 
a kormány elfogadta 
a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara által 
kezdeményezett, me-
zőgazdasági ősterme-
lőről, az őstermelők 
családi gazdaságáról és 
a családi mezőgazdasá-
gi társaságokról szóló 
törvénytervezetet.
Már az Országgyűlés 

elé került és a követ-
kező hetekben a kép-
viselők megvitatják a 
törvényjavaslatot. Az 
új szabályok a tervek 
szerint 2021. január 
1-jén léphetnek ha-
tályba.
A tervezet célja, hogy 

a 21.századi elvárások-
nak megfelelő működé-
si környezetet teremt-
sen, elősegítve az ag-
rár-és élelmiszeripari 
gazdaságok fejlődését 
és fejlesztését, csök-
kentve az adminisztrá-
ciós terheiket, miköz-
ben kedvező adózási 
környezetet teremt.

A tervezet legfonto-
sabb elemei

Az őstermelőkre vo-
natkozó szabályok ter-
vezett változása rövi-
den:
Kibővül az ősterme-

lők tevékenységi köre, 
összhangban a föld-
forgalmi törvényben 
meghatározott mező-, 
erdőgazdasági és kie-
gészítő tevékenységek 
körével (pl. mezőgaz-
dasági bérmunka, fa-
lusi és agroturizmus 
tevékenységekkel). Az 
őstermelő az ősterme-
lői tevékenysége tekin-
tetében nem folytathat 
egyéni vállalkozói tevé-
kenységet.
Az őstermelő bevéte-

lében a kiegészítő te-
vékenységből származó 
bevétel is megjelenhet 
a teljes őstermelői be-
vétel legfeljebb 25%-
áig.
Évi 600 ezer forintról, 

az éves minimálbér 
felére nő (966 ezer fo-
rint) azon értékhatár, 
amelyet el nem érő 
éves bevétel esetén a 
mezőgazdasági őster-
melőnek nem kell jöve-
delmet megállapítania, 
azaz nem keletkezik 

személyi jövedelem-
adó-kötelezettsége.
Az őstermelők két-

féle adózás közül vá-
laszthatnak: a tételes 
költségelszámolás és 
az átalányadózás. A té-
teles költségelszámolás 
módja nem változna. Az 
átalányadózással kap-
csolatosan azonban szá-
mos újdonság várható.

Az átalányadózás 
szabályai

A jövőben az áta-
lányadózást 10%-os 
jövedelem és 90%-os 
költséghányaddal lehet 
alkalmazni. Jelentős 
kedvezmény, hogy a 
mezőgazdasági kister-
melő bevételi értékha-
tára évi 8 millió forint-
ról az éves minimálbér 
ötszörösére, megközelí-
tőleg 10 millió forintra 
emelkedik 2020-as mi-
nimálbér értéken szá-
molva. Az átalányadó-
zást az éves minimál-
bér tízszeresét, azaz 
megközelítőleg a 21 
millió forintot el nem 
érő bevétellel rendel-
kező mezőgazdasági 
őstermelők választ-
hatják. A minimálbér 
alapul vétele amiatt is 
előny, mert így annak 
éves növekedésével fo-
lyamatosan emelkedik 
a kedvezményes adózá-
si értékhatár.
Az éves minimálbér 

ötszörösének, 2020-
as minimálbérértéken 
megközelítőleg 10 mil-
lió forintnak megfelelő 
éves, támogatás nélküli 
bevételig az őstermelők 
adómentesek marad-
hatnak, az ebbe a ka-
tegóriába tartozó őster-
melők nem fizetnének 
szja-t és szocho-t.
Azon őstermelők, akik 

a minimálbér ötszö-
rösét meghaladó, de 
annak tízszeresét, azaz 
2020-as értéken kb. 21 
millió forintot meg nem 
haladó éves támogatás 
nélküli bevételt érnek 
el szintén kedvezmé-
nyes szabályok szerint 
adóznak. Nekik a 10 
millió forintot meg-
haladó bevétel 10%-a 
után kell személyi jöve-
delemadót fizetni.
Az őstermelői tevé-

kenységgel összefüg-
gésben folyósított tá-
mogatások nem mi-
nősülnek bevételnek, 
így azok adómentessé 

válnak. Eszerint azo-
kat sem a bevételi ér-
tékhatár, sem a jöve-
delem számítása során 
nem kell figyelembe 
venni.

Őstermelők családi 
gazdasága (ŐCSG)
A magánszemélyek 

számára jelenleg két 
működési forma is ren-
delkezésre áll a mező-
gazdasági tevékenység 
közös folytatására. Az 
egyik a közös őster-
melői tevékenység, a 
másik pedig a családi 
gazdaság. Tekintettel 
a két működési forma 
közötti átfedésre, a ja-
vaslat értelmében a 
közösen tevékenykedő 
hozzátartozók számára 
a jövőben ezek egyesí-
tett formája, az őster-
melők családi gazdasá-
ga állna rendelkezésre, 
ami által egyszerűbb és 
átláthatóbb működési 
struktúra alakítható 
ki.
Ezen működési forma 

a közös őstermelői te-
vékenység és a jelenlegi 
családi gazdaság mű-
ködési formák össze-
vonásával jöhet létre. 
Új ŐCSG alapítása 16 
éven felüli őstermelő 
tagokkal történhet az-
zal a kedvezménnyel, 
hogy a jelenlegi családi 
gazdaságok 16 éven 
aluli tagjai az ŐCSG-
ben is tagok marad-
hatnak.
Az ŐCSG-k adózása 

a jelenlegi családi gaz-
dasághoz hasonlóan 
történne, az ősterme-
lőknek nyújtott adó-
zást többszörözi, azzal, 
hogy a kedvezményes 
adózás felső értékha-
tára nem haladhatná 
meg a 4 főre számított 
átalányadózás érték-
határát, ami kb. 83,5 
millió forint.

Családi mezőgaz-
dasági társaság 

(CSMT)
Egy új minősítő ka-

tegória jönne létre a 
társasági formában 
működő gazdaságok 
számára. A minősítést 
azon gazdasági társa-
ság, szövetkezet, vagy 
erdőbirtokossági társu-
lat kaphatja meg, ami-
nek tagjai egymásnak 
hozzátartozói, vala-
mint kizárólag mező-, 
erdőgazdasági és kie-

gészítő tevékenységet 
folytat. A minősítést a 
Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara végzi.
A CSMT a számviteli 

kötelezettségeinek a 
jelenlegi szabályok sze-
rint tesz eleget, azzal, 
hogy a tervezet alapján 
nem lenne adóköteles 
az az összeg, amely 
nem haladja meg:
- a társaság által a 

tulajdonosnak a termő-
föld bérletéért fizetett 
összeget; 
- a normatív támoga-

tásként kapott, tagnak 
átengedett összeget; 
- azt az összeget, amit 

a CSMT azért fizet ki, 
hogy a magánszemély 
földtulajdonos azt a 
földvásárlással kapcso-
latos jelzáloghitel-tör-
lesztésre fordítsa; 
-  azt az összeget, 

amelyet a CSMT ad a 
tagjának olyan termő-
föld vásárlására, amit 
a CSMT legalább 15 
évig használ.
Az ilyen módon men-

tes í tett  jövedelem 
ugyanazon gazdaság 
esetén adóévenként 
nem haladhatja meg 
az 50 millió forintot. A 
mentesített jövedelem 
viszont a jövőben nem 
csak a CSMT, hanem 
minden vállalkozás 
számára elérhető lesz.
Forrás:NAK.hu
Kárenyhítő juttatási 

kérelmek benyújtása
A 2020-as kárenyhíté-

si évben bekövetkezett 
mezőgazdasági károk 
/fagykár/ után a ká-
renyhítő juttatás iránti 
kérelmet azok a káro-
sultak nyújthatják be a 
Magyar Államkincstár 
oldalán, akik a 2020. 
évi kárenyhítési idő-
szakban bejelentették 
kárukat.
A kérelem - a benyújtási 

határidőn belül - ak-
tualizálva többször is 
benyújtható, de a Kincs-
tár és az agrárkár-meg-
állapító szerv a 2020. 
november 30-án, 24:00 
óráig utolsóként benyúj-
tott kérelmet veszi figye-
lembe. A kárenyhítő jut-
tatás iránti kérelemről 
legkésőbb 2021. március 
végéig születik döntés, 
az igazoltan károsult 
gazdák eddig kapják meg 
a kárenyhítő juttatást.
További információ: 

Mikus Anikó 
falugazdász

Tájékoztató szőlő-
termesztőknek

Szerkezetátalakítási támogatás
A szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási 

támogatása keretében ismét lehetőség nyílik az ültet-
vények korszerűsítésre. Az egyéni tervek benyújtási 
időszaka várhatóan november hónapban nyílik meg. 
– 2020. évtől kizárólag elektronikus ügyintézés 

működik.
– A támogatási kérelem részét képező újratelepítési 

engedélyek kiadása 3-4 munkanapot vesz igénybe 
ezért kérjük időben keresse fel irodánkat.
– A kivágási műveletet, amennyiben támogatást 

szeretnének rá igényelni az egyéni terv benyújtását 
követően kezdjék meg.
A szőlőültetvények korszerűsítését szolgáló támo-

gatásra a 2020-2023 közötti időszakban várhatóan 
16 milliárd forint áll rendelkezésre.
Szőlő származási bizonyítványok igénylése
A 127/2009 FM rendelet értelmében a szüretet kö-

vetően 8 napon belül, de legkésőbb november 30.-ig 
kell kérelmezni a szőlő származási bizonyítványt. 
Kérem, aki még nem tette meg a szüreti jelentést 
haladéktalanul pótolja.
Eredményes gazdálkodást!

Damásdi Gábor Hk. elnök
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Beatangrock Band

Születtek: Orbán Lejla Veronika (anyja neve: Orbán 
Veronika), Patai Szelina Röné (anyja neve: Patai Ale-
xandra), Kniesz Kiara (anyja neve: Lenkes Andrea), 
Tóth Hunor (anyja neve: Vida Evelin), Ács Zsófia (anyja 
neve: Ábel Andrea Erika)
Házasságot kötöttek: Balázsi Ádám – Grijnovitz 
Szandra, Pauna Adrián Zoltán – Borsodi Fanni Anna-
mária, Tamás Gábor Ferenc – Farkas Zsófia
Elhunytak: Pintér Gábor Antalné sz: Hajma Emília 
(77 éves) volt izsáki lakos, Kormos Jánosné sz: Gács 
Erika (79 éves) volt izsáki lakos, Varga István (78 éves) 
Aradi utca, Farkas László (87 éves) Nap utca, Sáfár 
Ferencné sz: Csernák Sára (69 éves) Kecskeméti út, 
Csősz Ferencné sz: Juhász Ilona (74 éves) Kisizsák, 
Reviczky utca, Krasnyánszki Béláné sz: Huber Julianna 
(84 éves) Gödör utca, Hornyák József (82 éves) Kölcsey 
utca, Vikor László (59 éves) Kisfaludy utca
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ÜGYELETEK
A HÁZIORVOSOK ÜGYELETI 

ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől csütörtökig 12-16 óráig, 

pénteken 12-13 óráig hívható 
az ügyeletes háziorvos 

a 06-70-210-9769-es telefonszámon.

A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
ELÉRHETŐSÉGE

Hétfőtől-csütörtökig 16 órától másnap 
reggel 8 óráig

Pénteken 13 órától másnap reggel 
8 óráig

Munkaszüneti napokon 
és ünnepnapokon

8 órától másnap reggel 8 óráig 
SZABADSZÁLLÁS, Mindszenty tér 5.

Telefonszám: 76/353-324
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 

06-80/811-911
Rendõrség: 06-78/501-400

Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423
Polgárőrség: 06-30-621-6071

Állatsegély-Kecskemét: 20/476-9693 (aki 
kidobott, rosszul tartott kutyát, macskát lát 
hívja ezt a telefonszámot. Bejelentés a helyi 

jegyzőnél is tehető.)

 Őszi évadnyitó koncert a ZÖREY-ben

A ZÖREY Klub – a pan-
démia miatt rövidebbre 
sikerült – tavaszi szezonját 
a Beatangrock Band zárta. 
2020. október 17-én, az 
őszi szezon nyitánya szin-
tén a Beatangrock Band 
koncerttel indult, ezúttal 
a H-TURUL formációval 
együtt. 
A H-TURUL formáció ve-

zetője már nem ismeretlen a 
ZÖREY Klub vendégei előtt. 
Cserny Kálmán (az egykori 
Mozaik-Max gitárosa) ta-
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valy tavasszal meglepetés 
vendégként, még dob és 
basszus playback-kísérettel 
lépett fel. Ezúttal viszont a 
Beatangrock Bandból, Sze-
les Zoltán (basszusgitár), és 
Frankó Zoltán (dob) közre-
működésével élőben adták 
elő saját szerzeményeiket 
és természetesen Jimmi 
Hendrix és Deep Purple 
számokat. Játékuk igazi 
rock csemegeként alapjai-
ban határozta meg a buli jó 
hangulatát. 

A Beatangrock Band im-
máron hatodik alkalommal 
lépett fel a ZÖREY-ben, az 
idén tavasszal bemutatott 
felállásban: Balogh Lász-
ló (énekes), Mirity Attila 
(szólógitár), Szeles Zoltán 
(basszusgitár), Machács 
Gábor (billentyűk), Frankó 
Zoltán (dob). A classic roc-

kot játszó csapat hozta a tő-
lük megszokott színvonalat 
beatang-jóvá fokozva az est 
hangulatát. Bár a rock-ked-
velő vendégek ezúttal kissé 
visszafogottan, de belülről 
felszabadulva adták át ma-
gukat az élő koncert hami-
sítatlan élményének.            

-fg-

H-TURUL formáció

Lapzárta utáni hír: Október 31-én a Lucky Men 
Zenekar és az Álomút Együttes koncertjeivel foly-
tatódott az őszi koncertszezon, és sajnos zárult is, 
hiszen a koronavírus-járvány második hulláma 
miatti intézkedések okán törölni kellett a tervezett 
további programokat. 


