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IzsákiHírekHírek
Főtéri gyertyagyújtás 2020November 29-én felgyúlt az 

első idei adventi gyertya fé-
nye a város közös koszorúján, 
ám most másként, mint ez az 
elmúlt bő évtizedben történt. 
Az izsákiak, a járványhelyzet 
hozta intézkedések miatt nem 
a helyszínen, hanem a Face-
bookon kísérhetik figyelemmel 
az alkalmakat. Dr. Bozóky 
Imréné főszervező, az első gyer-
tya meggyújtása alkalmával 
minderről a következő köszöntő 
gondolatokat mondta: „A 2020-
as évre mint egy rendhagyó és 
nehéz évre fogunk emlékezni. 
A koronavírus hatásai próbá-
ra teszik mindennapjainkat, 
így a karácsonyi készülődés, a 
várakozás, az advent is sajnos 
magán viseli ennek a rendhagyó 
évnek minden rossz velejáróját.
Az elmúlt tizenkét évben ilyen 

még nem volt, hogy csak néhá-
nyan állunk itt a koszorúnál. Ha 
esett, ha fújt, ha nagyon hideg 
volt, mindig sokan voltunk. 
Szép, szívmelengető pillana-
tokat éltünk át. Számomra az 

egyik legemlékezetesebb az volt, 
amikor megfogtuk egymás kezét 
és együtt énekeltük az ismert 
sláger refrénjét: „Szeressük 
egymást gyerekek” – ekkor úgy 
éreztem, hogy a karajaim meg-
nyúlnak és átölelek mindenkit, 
átölelem a világot!

Szeressük egymást gyere-
kek – igen, szükségünk van 
a szeretetre, különösen most, 
ebben az acsarkodó, zavaro-
dott, vírussal teli világban. 
Tudjuk szeretni önmagunkat, 
másokat, mert aki tud szeret-
ni, az tisztelni, megbecsülni is 

tud. Aki tud szeretni, annak az 
élet is szebb. 
A szeretet jegyében született 

meg az a gondolat, hogy ha a 
szigorító rendelkezések miatt 
Önök nem jöhetnek ide, akkor 
menjünk el mi Önökhöz, ott-
honukba. Így minden adventi 

vasárnap szerény körülmények 
között, szerényebb műsorral, 
egy verssel, egy áldással, egy-egy 
szép gondolattal jelentkezünk 
online, innen a közös adventi 
koszorútól.
Szintén a szeretet, az összetar-

tozás, a karácsonyvárás jegyében 
született meg az az ötlet, hogy 
városunk lakói is csatlakoznak 
az „Élő adventi kalendárium-ab-
lak” országos kezdeményezés-
hez. December 1-24-ig kidíszített 
ablakok jelzik majd az adventi 
időszak múlását, karácsony 
jövetelét.
Kívánok mindenkinek csendes 

várakozást, szeretetteljes szép 
adventet. Vigyázzunk magunk-
ra, vigyázzunk egymásra!”
A közös főtéri adventi koszo-

rút Bédi Henrietta díszítette 
fel. Ugyancsak ő készített egy 
kisebbet a városháza előterébe. 
Mindkettő szép lett!
Az első gyertya meggyújtá-

sa alkalmából Antal Ildikó, 
György Viktória Klára Ad-
vent… című versét mondta el.

Tisztelt Izsákiak!Segítőszándék

Szerte az országban népszerű az 
a kezdeményezés, amelynek kere-
tében, szívet formázó műanyag-
kupak-gyűjtőket helyeznek el köz-
területeken. A Tegyünk Izsákért 
Egyesület kezdeményezésére és 

vállalkozói felajánlásból Izsákon 
is elkészült, s kihelyezésre került 
két kupakgyűjtő. A kupakok felvá-
sárlási árából összegyűlő pénzzel, 
rászoruló családokat támogatnak 
majd. 

Ők már legyőzték a 
koronavírust!

A koronavírus-járvány máso-
dik hulláma kapcsán immár 
valamennyiünknek szembe 
kell néznie a rideg ténnyel: 
bárki, bárhol és bármikor 
megfertőződhet közülünk is. 
Míg a tavaszi első hullámban 
izsáki fertőzöttről nemigen 

hallottunk, addig a mostani 
időszakban egyre több nálunk 
is az érintett.
Azt viszont örömteli tény-

ként rögzíthetjük, hogy már 
számos izsáki kigyógyult a 
fertőzésből. 
Folytatás a 2. oldalon.

A 2020-as év végéhez érkez-
tünk, eljött az összegzés ideje. 
Sajnos most rendhagyó összeg-
zésre, évzáróra készül a világ, 
az ország és mi itt Izsákon is, 
hiszen nagyon rendhagyó lett ez 
a hamarosan magunk mögött 
hagyott esztendő. Tavaly ilyen-
kor még senki sem gondolta, 
hogy mennyi megpróbáltatást, 
eddig ismeretlen problémát, 
hoz elénk a még előttünk álló 
év. Akkor, a karácsony és az év 
vége közeledtével a megszokott 
reményekkel készült mindenki 
az ünnepekre és az új esztendő 
várható kihívásaira. De sajnos 
olyan kihívásokat hozott a bekö-
szönő új év, amilyenekre senki 
sem számított. Már az év elején 
lehetett hallani, hogy nagy bajok 
vannak Kínában a koronaví-
rus-fertőzés miatt, aztán február-

ra és tavaszra a világ többi részén, 
köztük nálunk is megjelent a baj. 
Karantén, rendkívüli helyzet 
jött, gyakorlatilag megtorpant 
az élet. Az első sokkból a nyár 
megérkeztével ocsúdott fel a 
világ, de sajnos az ősz második 
felére megérkezett a járvány 
második hulláma. Most ezt szen-
vedjük mi is itt Izsákon. Eddig 
nem látott számú fertőzöttünk 
van, és sajnos a járvány miatt 
elhunytjaink is vannak már. Az 
ő hozzátartozóiknak ezúton is 
együttérző részvétemet fejezem 
ki, a képviselő-testület nevében is.
A néhány nap múlva mögöt-

tünk hagyott év nekünk izsáki-
aknak annyiban is rendhagyó 
volt, hogy szeptemberben időközi 
polgármester-választásra került 
sor, ahol ismét bizalmat kaptam, 
amit ezúton is megköszönök. Ez 

a szavazatszámban is meggyőző 
mértékű bizalom nagyon fele-
melő érzés számomra, amely 
sok erőt ad a további munká-
hoz, egyben kötelez is! Az újabb 
rendkívüli helyzet kihirdetésével 
az önkormányzat működése is 
módosult.  
Folytatás a 3. oldalon.

Folynak az egészségház kialakításának munkálatai
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Ők már legyőzték a 
koronavírust!

Folytatás az 1. oldalról.
Közülük kértünk meg né-

hányat, osszák meg tapasz-
talataikat az olvasókkal, hi-
szen valamennyiünk számára 
hasznosak lehetnek az általuk 
elmondottak. Különösen az, 
hogy miként terelődött a 
gyanújuk kellő időben a ko-
ronavírus-fertőzésre. Ez az 
információ akár életmentő is 
lehet mások számára.
Füredi Márta, az október 

23-ai hosszú hétvége utáni 
hétfő reggelén kezdte – ahogy 
fogalmazott – furcsán érezni 
magát. Az első tünet a nála 
egyáltalán nem jellemző foko-
zatosan erősödő fejfájás volt. 
Estefelére aztán elkezdtek az 
ízületei, majd később mindene 
fájni, s komoly hőemelkedés is 
jelentkezett. Ezek a tünetek 
különböző intenzitással két 
napig tartottak, majd enyhül-
tek, ekkor influenzára gyana-
kodott. A megkönnyebbülés 
azonban nem tartott sokáig, 
mivel hamarosan köhögni 
kezdett, fájt a torka, majd 
bedugult az orra, időnként 
gyengének érezte magát. Ezek 
a tünetek naponta váltogat-
ták egymást. Aztán az ötödik 
napon szűnni látszott a baj, 
ám végül kiderült mégsem, 
mert a hatodik napon egyik 
pillanatról a másikra elvesz-
tette az ízlelési és szaglási 
képességét. Ekkor már nem 
volt kétség, mivel áll szemben. 
Jelentkezett a háziorvosnál, 
a kórházban letesztelték. Po-
zitív lett. Tíz napos karantén 
következett. Ez idő alatt fájt 
a mellkasa, a háta, gyakori, 
kisebb fokú nehézlégzése volt, 
fáradékony lett. Utóbbiak vol-
tak a legaggasztóbb tünetek. 
Noha a család együtt volt a 
karanténban, illetve előtte is, 
párja és fia nem fertőződött 
meg, viszont a leányuk igen. 
Neki is hasonló tünetekkel in-
dult el és zajlott le a betegség, 
mint Mártinak, de érdekes 
módon nála valamivel erőseb-
ben jelentkeztek a tünetek. A 
karantén letelte után igazolt 
három napos tünetmentesség 
után nyilvánították őket gyó-
gyultnak.
Szinte meghatódva mesélte 

Márti, hogy édesanyján kí-
vül is mennyien segítettek a 
napi életvitelükben a karan-
tén ideje alatt. Kerítésüket 
csomagok lepték el. Kaptak 
disznótorost, friss, házi sütésű 
kenyeret, kész lángostésztát 
(nekik csak meg kellett süt-
niük), gyümölcsöt, édességet.
Vargáné Pál Kláránál is 

az október 23-ai hosszú hét-
végéhez köthető a fertőzés 
megjelenése. 25-én, vasárnap 
kisebb szúró jellegű fájdalmat 
érzett a mellkasában és a 

hátában, majd estefelére be 
is lázasodott, 38,5 fokos láza 
lett. Másnap, hétfőn jelezte 
a tüneteket a háziorvosnak, 
aki tesztet javasolt (egy a 
rokonságukba tartozó orvos 
ugyancsak), amit csütörtökön 
végeztek el nála Kecskemé-
ten. Ekkor már nem érzett 
sem szagokat sem ízeket. A 
pozitív eredményt három nap 
múlva kapta meg. Összesen 
tíz napos karantént kellett az 
egész családnak letöltenie. Ez 
idő alatt Klárinak erős tünetei 
nem voltak. Amint Füredi 
Mártinál, nála is naponta 
változtak a jelek. Egyik nap 
torokfájása volt, a másikon 
eldugult az orra, máskor 
kisebb szúrásokat érzett hol 
itt, hol ott. A szaglása, ízle-
lése kb. nyolc nap múlva állt 
vissza teljesen. A családi fer-
tőzöttségi arány náluk is 2:2 
lett. Noha ők is valamennyien 
együtt éltek a karantén alatt, 
férje és leányuk negatív volt, 
míg ő maga és a fiuk pozitív. 
Zsombornál kisebb torok- és 
mellkasi fájdalom, valamint 
szaglásvesztés jelentkezett 
tünetként. Nehézlégzés, fá-
radtságérzés náluk nem volt 
jellemző. Lázas állapot is csak 
egy-két napig állt fenn. Mint 
Klári elmondta erősen aggó-
dott amiatt, hogy a minta-
vétel túl kellemetlen, esetleg 
fájdalmas lesz, ám pozitívan 
csalódott. Este 6-kor került rá 
sor a kórházban. Kiderült, a 
mintavételt végző férfiasszisz-
tens addigra már száz feletti 
beavatkozáson volt túl, mégis 
olyan nagy odafigyeléssel és 
óvatossággal végezte azt, hogy 
semmi kellemetlenséget nem 
okozott. A családi karantén 
ideje alatt Klári édesanyja, va-
lamint Kullai Saci (barátnő és 
munkatárs), Prikidánovicsné 
Orsika s néhány ismerős vá-
sárolt be nekik, látták el őket 
a szükséges dolgokkal.
Gréczi Gábor és felesége 

Szilvi, gyakorlatilag egyszer-
re észlelték, hogy baj lehet, 
s ez náluk is az október 23-ai 
hosszú hétvégén (pontosan 
vasárnap) történt. Gábornál 
éjszakai hidegrázás és láz je-
lentkezett először. A szaglási 
és ízérzési képessége három 
nappal később szűnt meg, egy-
úttal többször fáradtnak érez-
te magát. Hasonlóan, szinte 
párhuzamosan történtek ezek 
Szilvinél is, bár a lefolyás 
esetében erősebb tünetekkel 
zajlott. Telefonon, jelezték 
gondjukat a háziorvosnál, 
majd tesztelés következett, s a 
pozitivitás megállapítása mel-
lett ők is otthoni karanténba 
kerültek. Gyermekeik nincse-
nek itthon, így velük nem ke-
rültek kapcsolatba, őket nem 

veszélyeztette az esetleges 
fertőzés átadás. Mint Gábor 
elmondta a negatív teszt után 
is, tehát már gyógyult állapo-
tában, érzett még néha - igaz 
csak pár másodpercre – kisebb 
égő, szúró jellegű fájdalmat 
mellkastájon.
Gréczi Gáborék is arról szá-

moltak be, hogy rendkívül jól 
esett nekik az a segítőkészség, 
amit a pedagógus kollégáktól, 
barátoktól kaptak elzártságu-
kat megkönnyítendő támoga-
tásként.
 Szerencsére az említett esetek 

mindegyikében viszonylag eny-
he lefolyású fertőzés történt. 
Vannak viszont olyan izsáki 
érintettek, akiknél komolyabb 
kórházi ellátásra, lélegezte-
tésre, sőt vérplazma kezelésre 
is szükség volt, de szintén 
felépültek, illetve felépülőben 
vannak. Amit viszont nagyon 
nehéz leírni, már izsáki halálos 
áldozatokat is követelt a kor. 
Vélhetően valamennyi izsáki 
véleményét fogalmazom meg 

azzal, hogy döbbent részvéttel 
osztozunk mindannyian az 
érintett családok fájdalmában, 
gyászában! 
Nagyon fontos, hogy gyanú 

esetén senki ne késlekedjen 
orvoshoz fordulni, hiszen a 
tesztek eredményének meg-
érkezése is időbe telik. Annak 
ellenére fontos ez, hogy az 
ismertetett esetekből kiderült, 
konkrét gyógyszeres kezelést 
nem kaptak a megfertőzöttek. 
C, D, B-vitaminokat, plusz 
nyomelemeket is tartalmazó 
immunerősítő szereket ajánlot-
tak szedni. (Ezeket egyébként 
megelőzésként is ajánlatos 
mindenkinek szednie.) Vi-
szont a betegség súlyossá-
gát csak szakemberek tudják 
megállapítani, ami nagyon 
fontos a további, komolyabb 
következmények megelőzését 
szolgáló teendőket illetően. 
A megszólaltatottak egyike 
sem tudta visszavezetni, hogy 
mikor, hol, kitől kaphatták el 
a fertőzést. Ez is azt erősíti, 

Emberségből jeles!
Mozgáskorlátozott, egyedül élő, idős asszony vagyok. A fiam és a menyem az egyetlen 

támaszaim. Ők segítenek minden ügyes-bajos dolgomban. Sajnos a fiam a járványban meg-
betegedett, kórházba került nagyon súlyos állapotban. Itt álltam tehetetlenül, nem volt, 
aki összevágja a téli tüzelőmet. Kétségbeesésemben becsengettem az egyik szomszédba és 
megkérdeztem nem vágnának-e fel legalább egy napra való fát. Nagyon sokat dolgoznak, de 
az egyetlen vasárnapjukat feláldozva jött a férj, a feleség és a nagy fiú. Fűrészelték, aprítot-
ták és helyére rakták a fát. Mikor ki akartam fizetni őket, egyetlen fillért sem fogadtak el, 
mondván emberségből segítettek. Ezúton is szeretném megköszönni önzetlen segítségüket. 
Azt mondták, bármikor szóljak, szívesen segítenek.
Köszönettel tartozom az ismerősöknek, barátoknak és a nyugdíjas klub számos tagjának is, 

akik naponta érdeklődtek és együttérzésüket fejezték ki. Nagyon jól esett! 
És köszönetet szeretnék mondani a fiam barátainak munkatársainak is, akik elvégezték az 

őszi munkákat a fiam területein. Nagyon igaz az a mondás, hogy bajban mutatkozik meg a 
barát! Nagyon jó lenne, ha sokan lennének ilyen emberek, akik nem mennek el a segítségre 
szorulók mellett. Még egyszer köszönet minden jó szándékú embernek.

Tisztelettel: Fekete Lászlóné
Somogyi B. u. 29.

hogy bárki bármikor megfer-
tőződhet, ezért nagyon fontos 
a járványügyi szabályok kö-
vetkezetes betartása: maszk, 
távolságtartás, a másokkal való 
találkozások minimalizálása, 
gyakori kézmosás, fertőtlení-
tés. Vegyük nagyon komolyan 
a gyakran elhangzó figyelmez-
tetést: Vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk egymásra!
A vírusfertőzés okozta baj 

mellett egy pozitív hozadéká-
ról is érdemes, sőt kell is szót 
ejteni. Arról a segítőkészség-
ről, amelyről minden meg-
szólaltatottunk beszámolt, 
jelezve, hogy nem csupán 
közvetlen családjuktól, hoz-
zátartózóiktól számíthattak 
segítségre, támogatásra nehéz 
helyzetükben. Sokan mások 
is beszámoltak hasonlókról. 
Izsák jól vizsgázik a bajban. 
A Somogyi Béla utcában lakó 
Fekete Lászlónétól kapott, 
alábbiakban közölt levél 
mindezt csak megerősíti.

Tetézi Lajos 

A háziorvosi rendelés rendje 
a két belvárosi körzetben

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a dr. Szántó Ágnes-féle 
I. számú háziorvosi körzetet 
2021. áprilisig dr. Vank Ágnes 
fogja ellátni. 
Az országos járványügyi 

helyzet miatt megkérjük a 
tisztelt betegeket, hogy gyógy-
szer felírási igényüket lehető-
leg telefonon (06/76-374-190) 
vagy a postaládába bedobva, 

vagy e-mailben drvanka@
gmail.com címen jelezzék. A 
következő adatok megadása 
szükséges a receptfelíráshoz: 
Név, lakcím, telefonszám, 
TAJ-szám, a gyógyszer pontos 
neve, dózisa, szedés gyakori-
sága. A receptek két napon 
belül az e-recept felületen 
lesznek elérhetők. 
Személyes vizsgálathoz 

telefonon történő időpont 
egyeztetés szükséges, hogy a 
várakozási időt a lehető legrö-
videbb időre tudjuk csökken-
teni, valamennyiünk egészsé-
gének megóvása érdekében. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 

mindenki csak a saját kör-
zetében kerül ellátásra. 
Nincs átjárás a két rendelés 
között.
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tük a megfelelő táplálékkal, 
akkor indulhat a mozi! Persze, 
az elején kis türelemmel kell 
lennünk, hiszen idő kell, mire 
a madarak felfedezik a magfor-

rást. Igen sokféle madár láto-
gathatja etetőnket, a teljesség 
igénye nélkül, a leggyakoribbak: 
szén- és kék cinege, mezei veréb, 
erdei pinty, zöldike, meggyvá-
gó, tengelic, csíz, fekete rigó, 
vörösbegy, csuszka, nagy fako-
páncs, balkáni gerle, szajkó. Az 
etetőnknél megjelenő kistestű 
madarak csapatai igen vonzó 
a ragadozó madarak számára 
is, ilyen például a karvaly, aki 
egy szempillantás alatt csap le 
közéjük. Természetközelibb 
helyeken kihelyezett etetőket 
a vörös mókus is rendszeresen 
látogat, kinek kedvenc csemegé-
je a dió és mogyoró, de azért a 
napraforgót sem veti meg.
Egy kis ízelítőnek ajánlom a 

Kolon-tó Youtube csatornáját, 
ahol több videót is találunk az 
etető vendégeiről.

Morvai Edina
Ábrám Örs

Tisztelt Izsákiak!

…az idei karácsonyi várakozás sokak szá-
mára teszi még világosabbá advent lényegét, 
vált még egyértelműbbé, hogy ez a négy hét 
valóban az elcsendesedésé, a számvetésé 
kell, hogy legyen. Nem a felszín hétköznapi 

fecsegésére, hanem a lélek mélységének üzeneteire figyelve 
szemlélni önmagunkat, szeretteinket és a világot. Tudo-
másul venni létünk mulandóságát, esendőségét. Legalább 
ilyenkor, amikor ezek jeleivel szembesülünk nap mint nap, s 
legalább azoknak, akik tényleg szeretnék megélni - s hiszik 
is - karácsony lényegét
Gondolom, ezzel az üzenettel a korábbi adventekben is 

sokan tisztában voltak. De tudjuk, a megszokott rohanás, 
rutin gyorsan tovasodor bennünket, s végül néhány futó 
gondolaton túl nemigen foglalkoztunk mindezekkel.
Gondolom, e napi rutinok sokakban megváltoztak idén. 

Sokan emlékeznek - és emlékezni fognak nagyon sokáig -, 
idén március 12-ére, amikor kihirdették a tavaszi rendkívüli 
helyzetet a koronavírus-járvány miatt. Kiürült utcák, üres 
tömegközlekedési járművek. Döbbenet. Csend. Egyszeriben 
más lett minden. Aztán jött a nyár, a vírus támadásának 
első hulláma lecsengeni látszott, s vele az első döbbenet is 
elmúlt. Ebben sokat „segített”, hogy a legtöbb településen, 
(ahogy nálunk is), alig néhány fertőzöttet tartottak számon, 
a halálozási arány is alacsony volt. Bár voltak ajánlások, 
hogy nyaralni ne külföldre induljanak az emberek, mégis 
sokan megtették. Aztán jött az ősz. Vele, és a külföldről ha-
zatérők némelyikével a járvány második, immár drasztikus 
következményekkel járó hulláma.
Gondolom, sokak számára e második hullám tette végérvé-

nyesen világossá, hogy a nyári biztonságérzet csalóka volt, 
sőt ára lett. A fertőzöttek és a meghaltak száma gyorsan 
nőni kezdett, s továbbra is nő. Izsák sem kivétel. Nálunk 
is vannak fertőzöttek, s halálos áldozatok is. Aminek örül-
hetünk, hogy a fertőzésből eredménnyel kigyógyultjaink is 
mind többen vannak.
Gondolom, mindenki egyetért abban, hogy nagyon más 

lett ez a 2020-as esztendő, mint a többi volt. A világjárvány 
átírta az életünket. Megtanított sok mindenre, köztük arra, 
hogy mennyire esendőek, kiszolgáltatottak vagyunk. Nem 
tudhatjuk, hogy mikor, hol, ki kaphatja el a vírust, s mi 
lesz annak a végkifejlete.
Gondolom, a legtöbben elfogadva a helyzetet, csendesen 

élik meg az idei karácsonyt, és az év zárását. Kívánom, hogy 
ennek a rendkívüli helyzetnek legyen elfogadott és nemcsak 
kényszerű hozadéka annak megerősítése, hogy az egymás 
iránti megbecsülés, szeretet a legfontosabb. Családon belül 
és azon túl is. Bár most egymástól elszakítva gyújtjuk meg 
a karácsonyfák fényeit, töltjük ki a szilveszteri pezsgőt, 
mégis adjunk hálát azért, mert úgy tehetjük mindezt, hogy 
vannak, akikkel összetartozunk, összefoghatunk. Közben 
gondoljunk őszinte, támogató szeretettel azokra is, akik 
ezt már nem tehetik meg. Talán éppen a járvány miatt 
elveszített szerettüket gyászolják itt köztünk...

Így segíthetünk télen a madaraknak

Folytatás az 1. oldalról.
Testületi határozatok helyett 

polgármesteri döntésekkel biz-
tosítjuk a város zavartalan 
működését. A járvány megelő-
zésére, terjedésének lassítására 

megteszünk minden tőlünk 
telhetőt. Fertőtlenítünk az ut-
cákon, a közintézményekben. 
Utóbbihoz ózonos fertőtlenítő 
berendezést vásárolt az önkor-
mányzat, amellyel az óvodát, az 

iskola ebédlőjét és az orvosi ren-
delőket fertőtlenítjük rendsze-
resen. A munkát két képviselő 
végzi, nekik külön is köszönöm 
munkájukat. Maszkhasználatot 
rendeltem el a piacon. Figye-

lemmel kísérjük, kinek kell 
segítség, ahol szükséges segít-
séget nyújtunk. Orvosainknak 
is megadjuk a nehéz helyzetben 
szükséges plusz támogatást. 
Nekik és munkatársaiknak 
köszönjük a helytállásukat. 
Ugyanezt mondhatom el a 
szociális szférában, oktatásban 
(iskola, óvoda, bölcsőde, idő-
sotthon, családsegítő) dolgozó 
kollégáinkról, a városházi, vá-
rosgazdálkodási és kulturális 
intézményi munkatársainkról.

Ez évi számvetésként a két 
nagy beruházásunkkal kapcso-
latban (egészségház, bölcsőde) 
arról számolhatok be, hogy 
ütem szerint haladnak a mun-
kálatok. A piaccsarnok körüli te-
endők is hamarosan lezárulnak, 
s kinyithat a korszerű csarnok. 
Ezek mellett több kisebb fejlesz-
tésen is túl vagyunk, köztük a 
helyi közlekedésbiztonságot 
növelő lépéseken (fekvő rendőr 
telepítés, közlekedési tükör 
pótlás).
Az új esztendőre való előrete-

kintésben a rendkívüli helyzet 
miatt vannak bizonytalanságok, 
de ezzel együtt is a két nagybe-

ruházás lezárását, a térfigyelő 
kamerarendszer- és a közvi-
lágítás bővítését, s a város és 
intézményeinek zökkenőmen-
tes működésének biztosítását 
tekintjük prioritásnak. Bízunk 
abban, hogy a járvány miha-
marabb lecseng, s közéletünk, 
csakúgy mint mindannyiunk 
magánélete is visszatérhet a 
megszokott, normális mederbe.
Mindezek reményében kívá-

nok minden Izsákinak békés 
karácsonyi ünnepeket és egész-
séget, megnyugvást hozó új 
esztendőt!

Mondok József
polgármester

Az ózongenerátoros fertőtlenítést két képviselő végzi

A bölcsőde beruházás decemberi állása

Sárgafejű királyka

Vörös mókus

A hazánkban költő madarak 
nagy része télen, tőlünk álta-
lában délebbre található telelő-
helyeikre vonulnak, egy részük 
viszont nálunk tölti a telet, 
akikhez az északi régiókban 
költő madarak is csatlakoznak. 
Azt hihetnénk, hogy a hideg, 
fagyos, havas tél a madarak 
számára komoly megpróbálta-
tást jelent. Ám gondoljunk csak 
az egyik legkisebb madárra, 
a sárgafejű királykára, ki a 
maga 4-7 grammjával fákon 
ücsörög a mínuszokban, míg 
mi a meleg szobában forró teát 

kortyolgatunk. A madarak igen 
jól alkalmazkodtak a hideg, téli 
időszakhoz, tollruhájuk nagyon 
jó hőszigetelő, és testzsírjuk 
is megnövekedik. Lábaik vé-
konyak, sőt ereik igen közel 
helyezkednek el egymáshoz, 
így a test felé áramló hideg vért 
felmelegíti a lábak felé irányuló 
meleg.

De mi a helyzet a táplálékkal?
A lakókörnyezetünkben gyak-

ran előforduló madarak emberi 
segítség nélkül is átvészelnék 
a telet, ugyanis a szántókon, 
parlagokon és gyepeken megta-
lálják azokat a növényi, magas 
olaj- és zsírtartalmú magvakat, 
melyekre szükségük van. A 
kertben kihelyezett madáre-
tetőkkel azonban segíthetjük 
őket, hiszen így biztos magfor-
rást nyújthatunk számukra. 
Az etetést az első fagyok bekö-
szöntével kezdhetjük, és egész 
áprilisig folytathatjuk. Fontos, 
hogy ha elkezdtük az etetést, ne 
hagyjuk abba, mert a madarak 
számítanak ránk!
Az etetőkbe az alábbiakat 

tegyük:
- olajos magvak, legjobb a feke-

te színű (ipari) napraforgó,
- dió, mogyoró,
- sótlan szalonna, állati zsira-

dék, faggyú,
- félbevágott alma,
- cinkegolyó, madárkalács (eze-

ket otthon is elkészíthetjük).
Tilos az etetőbe helyezni bár-

miféle kenyér, pékáru mara-
dékot, sós ételeket, liszt- vagy 
csontkukacot.
Az etetőt érdemes, olyan ma-

gasságban kihelyezni, ahol már 
a macska nem éri el, hiszen 
ragadozóként komoly veszélyt 
jelent a madarak számára. Jó, 
ha az etetőnek van teteje is, 
hogy ne ázzon el a kihelyezett 
mag.
Ha megtaláltuk a tökéletes 

helyet etetőnknek és feltöltöt-

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
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Megújul az 52-es főút és további 
két fontos út térségünkben

Járvány és silányság
Az emberi ostobaság, 

rosszindulat, aljasság - 
röviden silányság -, nem 
újkeletű dolog, de talán 
soha nem látott mértékű 
kibontakozását a korona-
vírus megjelenése hozta 
el igazán.
Lehet a magyar kor-

mányt nem szeretni, ám 
mégis tudomásul kell 
venni, hogy jelenleg ők 
vezetik az országot. Ők 
vannak helyzetben. Az ő 
kötelességük megtenni 
mindent a bajok elhárí-
tására. Eleve nekik van 
erre lehetőségük. Ezért 
minden normális ember 
számára evidens, hogy 
e tevékenységben nem 
gátolni, hanem támogatni 
kell őket. De mit látunk 
helyette? Állítólag „fele-
lős” ellenzéki politikusok, 
a névtelen Facebookos 
fotelharcosokat is alul-
múlva hergelik az em-
bereket az intézkedések 
ellen. Mindent elkövet-
nek! Álhíreket gyártanak, 
kamuvideókat és hamis 
statisztikákat készítenek, 
rombolják a közbizalmat, 
alantas kamuikkal rá-
galmazzák megalázzák 
az egészségügyben va-
lamennyiünkért (értük 
is) emberfeletti munkát 
végzőket. Ebben az sem 
torpantja meg őket, hogy 
a kormány láthatóan 
megragad minden lehe-
tőséget a baj elhárítására. 
Folyamatosan figyeli a 
környező országok jár-
ványhelyzetét. Levonja, 
alkalmazza azok ránk 
vonatkoztatható tanul-
ságait. Ahol eredménnyel 
kecsegtető vakcina van 
kilátásban, azonnal tár-
gyalásokat kezdeményez-
nek, tételeket kötnek le 
előre. Bővítették a kórházi 
kapacitásokat, lélegeztető 
gépek sokaságát szerezték 
be. Ám a „kritikus” el-
lenzék szerint ezek mind 

rossz lépések. Ne adja 
Isten, de érdekes lenne 
megtapasztalni, ők vajon 
mit tennének, ha rájuk 
kellene most számíta-
nunk. De meg ne tudjuk, 
mert voltak már hely-
zetben, s amit egyszerű 
„békeidőben” műveltek 
az most végzetes lenne 
mindannyiunk számára!
A jelenleg döntési hely-

zetben lévőknek hozzáér-
tő szakemberek, tudósok 
adnak tanácsokat a tenni-
valókról. Az ellenzéki poli-
tikusoknak és sajtójuknak 
meg annyira futja, hogy 
laikusként felülbírálják a 
szakvéleményeket, majd 
„kikapcsolódásként” ne-
kiesnek Müller Cecília 
tisztifőorvosnak, aki a 
járvány elleni küzdelem 
egyik fő motorja. A főor-
vos esetében azért, hogy 
személyét lejárassák, fel-
készültségét, hozzáértését 
kétségbe vonják, s így is 
rombolják a járványügyi 
intézkedések iránti bi-
zalmat. Fáj nekik, hogy 
a hívő keresztény főorvos 
asszonyt az emberek nagy 
többsége hiteles szakem-
bernek tartja. Nem vélet-
len tehát, hogy őt és hitét 
többször gúny tárgyává 
teszik, karikatúrákkal, 
sunyi megjegyzésekkel.
Nem árt mindenkinek 

megjegyezni: a honi el-
lenzék ennyire képes egy 
mindenkit veszélyeztető, 
életek ezreit követelő kr-
ízishelyzetben. (Az már 
csak zárójeles „bónusz”, 
hogy Brüsszelben is folya-
matosan áztatják hazán-
kat.) Politikai cirkuszt csi-
nálnak egy nagyon súlyos 
válsághelyzetből. Kiváló 
orvosok, virológusok, ku-
tatók, a témában jártas, 
kimagasló eredménye-
ket elért szaktekintélyek 
véleményét kérdőjelezik 
meg szimpla politikai ha-
szonszerzésből. Azzal sem 

törődve, hogy eközben a 
rájuk hallgatók életével 
játszanak. Ahogy azzal 
sem, hogy a bajba jutotta-
kon ténylegesen segítőket 
alázzák meg nap mint nap.
Nagyon nemtelen dolog-

ba kezdenek, akik politi-
kai játszadozás tárgyává 
tesznek olyan ügyeket, 
amelyeket nem lenne sza-
bad. Szomorú, de szűkebb 
pátriánkban is találunk 
példát ilyen színezetű 
álhírterjesztésre, rágal-
mazásra. Vajon véletlen 
egybeesés (aligha!), hogy 
a szeptemberi időközi 
választás körüli időben 
indult az, a mára már ko-
moly „karriert” befutott 
hazug híresztelés, mi-
szerint az egyik fideszes 
színekben politizáló (vé-
letlenül sem másik oldali!) 
izsáki személyt Kiskőrö-
sön drogterjesztésen kap-
ták, autóját elkobozták, s 
eljárást indítottak ellene. 
Egyesek odáig merész-
kednek, hogy rendőrségi 
forrásból származónak 
mondják ezen informáci-
ójukat. Valójában, a mind 
nagyobbra habosított tör-
ténetből egyetlen betű 
sem igaz! Mégis vannak, 
akik kritikátlanul házal-
nak a hírrel. Bujtogatóik 
meg elégedetten csettint-
getnek, hogy milyen jól 
működik rágalomhadjá-
ratuk, hiszen pontosan 
tudják, tömény hazugság 
az egész. Tudják, hiszen 
ők találták ki! Ahogyan 
azt is tudják, ha valakit 
„kabátlopási ügybe” ke-
vernek, az gyanús lesz. 
Az írás elején az emberi 
aljasságot említettem úgy 
általában. Sajnos, Izsákon 
is akadnak, akik „méltón” 
képviselik e „nemes” jel-
lemvonást. Persze, nem 
az izsákiak többségéhez 
méltón, hanem önnön 
silányságukhoz méltón...

Tetézi Lajos

Felsős szavalóverseny

Az idei tanévben a jár-
ványhelyzet miatt külön-
leges módon rendeztük 
meg a felső tagozatosok 
részére a házi szavaló-
versenyt, amelyet Ba-
logh Józsefné Zsuzsika 
néni emlékére szoktunk 
szervezni. A gyermekek 
fantáziáját szerettük vol-
na megmozgatni azáltal, 
hogy az évfolyamonként 

megadott versről videót 
készítenek a versenyezni 
vágyó tanulók. Végül a 6. 
és 7. évfolyam tanulóit 
mozgatta meg a kreatív 
feladat, így ők lettek a 
rendhagyó szavalóver-
seny nyertesei:
I. helyezett: Mezei Már-

ton 7.a
II. helyezett: Rábaközi 

Balázs 6.c

III. helyezett: Perjés 
Etelka 6.b
Különdíjas: Vida Patrik 

Énok 6.b
IV. helyezettek: Csík 

Iringó Judit 7.a, Nagy 
Laura 6.a, Balogh Ani-
kó 6.b
A diákok tárgyjutalmat 

kaptak, az elkészült vi-
deók az iskola honlapján 
megtekinthetők.

Októberi számunkban 
még csak kérdőjellel ír-
tunk arról, hogy remény 
lehet a nagyon rossz, sőt 
néhol életveszélyes 52-
es főút Kecskemét-Solt 
közötti teljes hosszának 
megújítására, valamint a 
Kisizsák-Fülöpszállás kö-
zötti úgynevezett „kisút” 
és az Izsákot Orgoványon 
át Jakabszállással ösz-
szekötő út felújítására. 
Mindez azért kerülhe-
tett szóba, mert Lezsák 
Sándor, körzetünk or-
szággyűlési képviselője a 
nyáron Mosóczi László 

közlekedéspolitikáért fele-
lős államtitkárral közösen 
bejárta, s megtekintette a 
választókerület leginkább 
felújításra szoruló közút-
jait. Köztük az Izsákot is 
érintő három útszakaszt, 
figyelemmel az ezekkel 
kapcsolatos képviselői 
fogadóórákon és egyéb fó-
rumokon megfogalmazott 
lakossági és polgármesteri 
igényekre.
Magyarország Kormánya 

november 11-én hozott 
határozatában döntött 
arról, hogy az ország 82 
útszakasza újulhat meg a 

következő esztendőkben 
157 milliárd forint összeg-
ben. Köztük a bennünket 
érintő három útszakasz. 
A választókerületünkben 
egyébként további tizenkét 
települést érintenek az út-
felújítások, melyeket 2021-
22-ben valósítanak meg.
A számunkra örvendetes 

kormányzati döntés Lez-
sák Sándor országgyűlési 
képviselő és a választóke-
rület polgármestereinek 
sikeres együttműködése 
és közös munkája nyomán 
született meg.

-te-

Szociális munkások köszöntése

A szociális szférában dol-
gozókat köszöntötte a Szo-
ciális Munka Világnapján 
Mondok József polgár-
mester az önkormány-
zat nevében. A szociális 

munkások tevékenysége 
minden körülmények kö-
zött nagyon fontos, hiszen 
a valamilyen okból segít-
ségre szorulók várhatnak 
tőlük érdemi segítséget. 

A mostani vírusjárvá-
nyos időkben még inkább 
szükség van az ő segítő 
munkájukra, amelyért 
minden elismerést meg-
érdemelnek.
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  V A L L Á S

Reménnyel és  hittel indulni az 
ünnep elé

Talán sohasem volt ekkora értéke és 
tartalma az előttünk álló Ünnepnek. Az 
összetartozás, a szeretet és az önzetlenség 
megtapasztalásának, átélésének. 
Ne felejtsük el, hanem készüljünk rá már 

most és tiszta szívvel. Ne a bevásárlás, a 
boltokban vett sok drága ajándék legyen 
a cél, hanem a lelki örömszerzés. Tervez-
zük meg, hogy hogyan lehetünk lélekben 
együtt azokkal, akiket szeretünk.
Az ünnepek visszatérnek. Hozzátar-

toznak ahhoz a múló élethez, amely 
napról napra látszólag kevesebb lesz, 
de amely az idő múlásával egyre tel-
jesebbé válik. Az ünnepek mintegy 
megállítják az időt. Kiszakítanak ben-
nünket a reménytelenségből és szívün-
ket-lelkünket ünneplőbe öltöztetik.                                                                           
Visszatérnek az ünnepek, énekeikkel, 
szövegeikkel: nem lehet másként.
A karácsonyi ünnepi szentmisének az 

evangéliuma hosszú-hosszú ideje, már 
több mint ezer éve: „Kezdetben volt az 
Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt 
az Ige.” (Jn 1,1) Aki értünk, emberekért 
leszállott a mennyből. Megtestesült és 
emberré lett.
Emberré lett, hogy mi részesülhessünk 

az Isten életéből.
A véges ember és a végtelen Isten feszült-

sége jelen van az idők kezdetétől fogva 
minden mulandó ember életében, amióta 
világ a világ, amióta ember az ember. És a 
végességben szeretnénk megtapasztalni a 
végtelent – személyes életünkben. Közös 
életünkben. Közösségi életünkben. Tár-
sadalmi életünkben.
A rohanó világban megkopnak a fények, 

halványak hitek és halványak remények. 
Higgyünk a szóban, bízzunk a jóban és 
szeressünk őszintén.

Szabó Lőrinc írta a Hazám, keresztény 
Európa című versét. Ebben olvassuk:

Mi lesz, ha meg jő Krisztus és
új országot teremt a földön, 

ha el hullanak a banditák
s nem lesz több harc, se kard, se börtön,

ha égi szerelmét a földi 
szükséghez szabja ama Bárány
s újra megvált,– óh, nem a jók,
de a gonoszok vére árán.

hazám, boldogtalan Európa, 
ha túléled a harcok végét, 
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét?

Elbírod-e te még az Istent? A szeretetet 
és a békét?
Rajtunk áll, hogy befogadjuk-e az Isten 

Igéjét. Rajtunk áll, hogy valóban Istennek 
tekintjük-e az Istent, és pornak tekint-
jük-e azt, ami por.
Karácsony ünnepe valóság kell hogy le-

gyen a világban. Még nem veszett el sem 
a hazánk, sem Európa, s nem veszett el a 
világ. Mert az Isten: végtelen – az ember 
véges. És megvan bennünk, véges embe-
rekben a vágy a végtelen után.
„Egyszerű pásztor, térdeden állj, / Mert 

ez az égi s földi Király!”
De a mennyekben lévő Isten itt van 

közöttünk, itt, a földön, a legkisebb gyer-
mekben, a legelesettebb, a legkiszolgál-
tatottabb szegényben, mindenkiben, aki 
segítségünkre szorul.
Megállni egyenesen az ember előtt, és 

leborulni alázattal az Isten előtt – a kettő 
tulajdonképpen összefügg. S akkor lesz 
értelmes az életünk, ha felismerjük min-
den emberben a bennünket meglátogató, 
közénk jövő Krisztust, akinek születését 
minden karácsonykor megünnepeljük.
Adja Isten, hogy a sötétség, amely körü-

löttünk van, egyre veszítsen az erejéből.

„ Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk  

törékeny játékunkat a reményt.”
/ Babits Mihály/

Bajkó Zoltán plébános

Karácsonyra hangolódva

Az Alkony Trail csapata már évek óra 
KARÁCSONY-kor segíti a rászoruló 
családokat.
Ebben az évben sem tettük ezt más-

hogy!,Vagyis egy kis változás mégis 
történt. Az idei évben a Zomba-Paradi-
csompusztai és a Hőgyészi gyermekottho-
nokban lakó hátrányos helyzetű látás- és 
hallássérült, értelmileg akadályozott és 
autista gyerekeket, s olyanokat, akik 
nem tudnak családban nevelkedni, tá-

mogattunk. A mostani helyzet nem tette 
lehetővé a közös futást, de mindenképp 
szerettünk volna segíteni.
„Miért nem izsákiakat?” Ezt már több 

éve így tettük, s most úgy éreztük, hogy 
ezzel a kezdeményezéssel több rászoruló 
gyermeket támogathatunk! Körülte-
kintően és jól átgondolt keresgélés után 
jutottunk ezekhez az intézményekhez, 
melyek vezetőivel felvettük a kapcsolatot, 
és a velük folytatott beszélgetés után meg-
bizonyosodtunk: JÓL DÖNTÖTTÜNK!
Kérésünk az volt, hogy senki NE VÁSÁ-

ROLJON, inkább otthonról hozott ruhá-
kat, játékokat, karácsonyi apróságokat 
adományozzanak, amit a családi otthon 
melege és szeretete járt át, és így átadjuk 
nekik ezt a kis melegséget és szeretetet, 
hogy egy kicsit átérezzék ők is a gondosko-
dást, törődést, ami ezekből a családokból 
árad. Reményünk beigazolódott, sikerül 
mosolyt csaltunk a gyerekek arcára! Há-
lásan köszönjük mindenkinek, aki ehhez 
a kezdeményezéshez hozzájárult!

Mankovicsné Éva

Valami nagy – nagy tüzet kéne 
rakni…

Az Izsáki Református Egyházközség 
ünnepi Istentiszteleteire 

szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Istentiszteleteinket a templomban tartjuk. 
Kérjük, hogy orrot és szájat eltakaró 

maszkban érkezzenek.

Adventi vasárnapok: december 13.; december 20. 10 óra

Karácsonyi alkalmak: december 24. (csütörtök) 15 óra
 december 25. (péntek) 10 óra,
 Úrvacsorás Istentisztelet

Óévi Istentisztelet: december 31. (csütörtök) 16 óra

Újévi Istentisztelet: 2021. január 1. (péntek) 10 óra

 József Attila verse 
(Tél) gyakran eszembe 
jut Advent idején. A jár-
vány miatt még erőtel-
jesebben hallom a mély-
ről fakadó sóhajt; hogy 
történjen végre valami, 
ami megmelegítheti az 
embert, az életünket. 
Nem tudom, mi minden-
re gondolhatott a költő 
1922 telén, amikor a ver-
set írta; talán IV. Károly 
magyar király váratlan 
halálára, aki az akkor 
tomboló spanyolnáthá-
ban 34 évesen fejezi be 
az életét, vagy arra, hogy 
az év végére Lenin beje-
lenti a Szovjetunió meg-
alakulását; és ez nem 
maradt következmények 
nélkül ránk nézve sem. 
Közel száz éve annak, 
hogy 1918–22 között 
átélte népünk az akkori 
járvány, ahogyan akkor 
nevezték a „24 órás be-
tegség” pusztító erejét. 
Hosszú idő volt, több 
hullám, ahogyan ma is. 
A számok most is egyre 
nőnek, és nem látjuk, 
hogy a második hullám 
közel hatezer embernyi 
vesztesége még meddig 
emelkedik. Nem tudjuk 
azt sem, mikor teszünk 
jót, ha bezárjuk az ajtó-
kat magunk körül, vagy 
ha megéljük a napot, 
amit ajándékba kap-
tunk. 
Igen, nagy–nagy tüzet 

kéne rakni… „Ráhány-
ni mindent, ami antik, 
ócska, Csorbát, töröttet s 

ami új, meg ép…”, mert 
egészen bizonyos, hogy 
valamit nem tanultunk 
meg, amit talán már 
régen tudnunk kelle-
ne, vagy valamit nem 
hallottunk meg, amit 
pedig sokszor elmondtak 
nekünk. Ilyen az a jó hír 
is, ami az első Karácsony 
óta hangzik: „Megtartó 
született ma nektek, 
Aki az Úr Krisztus…” 
(Lk 2,11) 
Még nem tudjuk, ho-

gyan hangozhat majd 
ezen a Karácsonyon a 
régi–új örömhír, hogy 
emberré lett az Isten. 
Nem tudjuk meghall-
hatjuk–e a temploma-
inkban az angyali éne-
ket „Dicsőség a magas-
ságos mennyekben az 
Istennek, és e földön 
békesség, és az embe-
rekhez jóakarat.” (Lk 
2,14) Mindeddig sokszor 
hallhattuk és sokan hal-
lottuk együtt. Mégsem 
járta át úgy az életün-
ket, hogy felmelegítette 
volna annyira, hogy elég 
lenne egy veszélyhely-
zetben is mindenkinek. 
Az egész teremtettségre 
kiáradó örömhír bezárva 
maradt Júdea pusztá-
jába, bezárva maradt a 
fülekbe és nem keltette 
életre a szíveket. 
Sokan próbálunk bé-

kességben és jóakarattal 
élni. Vannak kitartó em-
berek, akik makacsul ra-
gaszkodnak ahhoz, hogy 
senkit meg ne bántsa-

nak. Vannak, akik csak 
jót akarnak a másik em-
bernek akkor is, ha ezért 
semmit nem kapnak 
viszont. És ez nem attól 
függ, hogy ott lehetünk-e 
templomainkban Kará-
csony ünnepén. Nem is 
a lehetőségeinktől függ, 
és nem egészségtől vagy 
betegségtől, nem is az 
életkorunktól, hanem 
egyedül attól, hogy meg-
hallottad–e; hogy Meg-
tartó született, Aki a 
Krisztus. Aki érted is 
született, Aki érted is 
vállalta azt az életet, 
amivel nagy árat fizetett.
A názáreti Jézus azért 

jött, hogy megmelegítse 
megbocsátó szeretetével 
a szíveket. 
Azért jött, hogy báto-

rítson: kelj fel és járj! 
(Jn 5,8) Cselekedd a jót 
és megmaradsz! (Zsolt 
37,27) A kétezer éves 
örömhír mindenkié, és 
akihez eljut, annak újjá 
születik az élete ebben 
az Adventben, ezen a 
Karácsonyon. 
„Azt a tüzet, ó jaj, meg 

kéne rakni…”, mert nél-
küle csak dideregni tu-
dunk, és nem élni. 
Ezen a Karácsonyon ad-

jon Isten szívig hallatszó 
örömüzenetet, ami bá-
torrá tesz az Új Évben új 
emberként újat kezdeni. 
Áldjon meg ezzel az Atya 
Fiú Szentlélek Isten!

Magyarné 
Balogh Erzsébet 

helyettes lelkipásztor
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Irányultság

Az  állatok  vírusai  sem  pihennek…
A madárinfluenzáról

Az emberiség törté-
nelmében bizonyára 
többször előfordult az 
az elbizonytalanodás, 
amelyben keresték a 
megbízható tanácsot 
adót arra a kérdésre: 
„Ugyan, most aztán 
merre tovább!?” Van 
egy „dokumentum”, 
amely pontosan kétezer 
évvel ezelőttről meg-
maradt. Azt olvassuk 
benne, hogy a szegény-
ségben, megszálló hata-
lom uralma alatt élve, 
sok betegségben és lel-
ki háborúságban lévő 
népnek egy kis csoport-
ja,- vezetőjük igazságát 
elfogadva, -nyilatkozott 
így: „Uram, kihez me-
hetnénk máshoz, /-hogy 
tanácsot kérjük, -/ örök 
életre vezető a te taní-
tásod!” /János evangé-
liuma 6:68./ Ez a kis 
csoport, - és utána sok 
millióan – el is kezdték 
járni a Mesterük által 
kijelölt utat, amely biz-
tos célba juttat, - úgy, 
hogy az - egészen máig 
mintegy „értékké” vált. 

Ez út kijelölés és ennek 
a célnak meghatáro-
zása nem járt együtt 
kötelezettséggel. Ajánlat 
és tanács volt csupán, 
de ha valaki hűségesen 
követte, számára va-
lóban értékké vált, így 
vált - számunkra is az, 
IRÁNYULTSÁG-ként. 
Abból a lehetőségből és 
szabadságból eredően 
válik értékké, amely az 
ember számára a terem-
tés terve szerint adatott. 
Lényege segít választ 
adni arra a kérdésre 
az elbizonytalanodások 
idején: Merre tovább? A 
helyes „mértékek” alap-
ján felmért helyzetünk-
ből kiindulva – mintegy 
hegycsúcson állva, - ki-
tűzhetjük magunknak 
a célt. – De vigyázzunk 
egy veszélyre, amit az 
ifjúkori túravezetőnk 
fedett fel, amely arra vo-
natkozott, hogy a csúcs-
ról kitűzött cél könnyen 
elvéthető, mert pár „fo-
kot” változtatva az irá-
nyon, egészen máshova 
jutunk el. Szükséges 

tehát a szüntelen kap-
csolattartás a vezető-
vel, aki segíteni mindig 
kész. Nagy találmány 
és lehetőség a Globális 
Helymeghatározó Rend-
szer /GPS/, amely abban 
különbözik az irányult-
ságunkat meghatározó 
Erőtől, hogy nem tűz 
ki számunkra célt, csak 
segíti a mi döntésünket. 
Az ember döntése, elha-
tározása szabad. Veszély 
csak az, hogy legtöbb 
esetben nem oda érkezik 
igyekezetével, ahova kí-
vánkozott, állhatatlan-
sága és engedetlensége 
miatt. Az irányultság 
olyan meghatározott 
szemlélet, gondolkodás, 
életmód, amely nélkül 
csak tévelygők vagyunk 
a világban. Az irányult-
ság „irányt vesz”, -és 
sajnos, sokféle „irány” 
van!
Ezekből az irányokból 

válogathat az ember – 
szabad akarata szerint, 
természetesen vállal-
va a rossz döntésekből 
származó kudarcokat. 

Az irányultságot ér-
téktémaként tárgyalni 
azért időszerű, mert 
újra megjelent –a már 
nagyon régen „izmusok-
ként” működő gonosz 
hatalom, amely nor-
mátlanságokat kötelező 
irányként szab meg. 
Ördögi ravaszsággal le-
rombolja ez eddig biz-
tonságot jelentő életke-
reteket. Újakat ajánl, 
amelyekben a rendszer-
telenség, a szabadosság 
és a bizonytalanság a 
jellemző. Számára nem 
elfogadható a teremtés 
rendje szerinti értékek 
sora, mert önző érdekét 
nem élheti ki bennük. 
Célja elérése érdeké-
ben adósságcsapdát állít 
fel, elkötelezettséget 
alakít ki személyek és 
csoportok esetében, sőt, 
- egyesek félelme szerint 
- még új lehetőségként 
a chipes megjelölést is 
alkalmazná, hogy minél 
jobban magához kösse a 
tőle függőket. /Ez utóbbi 
mintha a Bibliában leírt 
jóslat megvalósulását 
mutatná, - mintegy az 
emberiség utolsó ideje 
jeleként. A Biblia utolsó 

„könyve”,/ a Jelenések 
könyve/ 13. részében 
a „fenevad bélyegét” 
felvevők erős gazdasági 
ellenőrzés alatti álla-
potát ábrázolja, a 14. 
részben pedig a megbé-
lyegezettek büntetését 
irányozza elő./
Rátérve az irányult-

ság értékének gyakor-
lati fontosságára csak 
néhány kérdést kell 
megvizsgálnunk, amik 
a legfontosabbak: Arra 
irányítod az életed, hogy 
kifizethetetlen adósság-
ban szenvedj mindig? 
A válasz Nem! Szeret-
nél választani valakit, 
akivel családot alkotsz, 
de mindketten szaba-
dok vagytok bármire? A 
válasz: Nem! Célod - a 
szülés fájdalma miatt, 
hogy nem lesz gyerme-
ked és idős korodra majd 
egy öregek otthonában 
fogsz meghalni? A vá-
lasz: Nem! Teljes sza-
badságban fogod nevelni 
gyermekeidet, és majd ők 
eldöntik, kiben akarnak 
hinni és milyen neműek 
akarnak lenni? A válasz: 
Nem! Szép hazánkra, 
nemzetünkre és azok 

jövőjére, amelyért „hős 
Árpádnak hadai” is küz-
döttek , - úgy gondolsz, 
mint amely nem érték, 
hiszen a két költőóriás – 
látnoki tehetséggel már 
úgyis megjósolta a jövő-
jét! Kölcsey a Hymusz 5. 
versszakában: „Hány-
szor támadt tenfiad Szép 
hazám, kebledre, S lettél 
magzatod miatt Magza-
tod hamvvedre?” Vörös-
marty pedig a Szózat 12. 
versszakában: „S a sírt, 
hol nemzet sűlyed el Né-
pek veszik körül…”? Né-
pek maradnak, csak mi 
pusztuljunk? A válasz: 
Nem! Közös „irányult-
ságunk” egyik fontos 
alkotó eleme: harcolni 
megmaradásunkért! - Ha 
a világban mindenhol, 
mindenki fel is adja öna-
zonosságát, a mi múltun-
kat tisztelve, harcainkat 
értékelve és a kegyelmes 
Isten eddigi megtartó 
erejéért hálát adva to-
vábbra is legyen célunk 
a megmaradás! Éljünk 
az irányultság értékével 
helyesen és bátran! 
Izsák, 2020. 11. 23. 

Bérces Lajos
ref. lelkész

Miközben még javában 
terjed az embereket súj-
tó koronavírus-járvány, 
kapjuk a hírt, hogy „az 
Országos Főállatorvos is-
mét elrendelte a baromfik 
zártan történő tartását a 
fenyegető madárinfluen-
za miatt.” Az évszakok 
váltakozásaival együtt 
járnak a madárvonulások, 
a veszély elsősorban innen 
eredhet. A lázas, náthás, 
orrmelléküreg duzzanatot 
mutató enyhébb esetektől 
a súlyosabb idegrendszeri 
elváltozásokat mutató 
állatokig a tünetek asze-
rint változhatnak, hogy 
milyen erőteljes az éppen 
támadó vírus-törzs. Az 
enyhébb vírus-törzsek 
különösen vadmadarak-
ban nem okoznak tüne-
teket. Az erősebb fertőző 
képességű (és ezáltal sú-
lyos tüneteket produkáló) 
törzsek akár 100 %-os 
elhullást is okozhatnak. 
A vadmadaraknál említett 
részbeni tünetmentesség 
házi baromfi esetén is 
előfordulhat, úgy, hogy 
eleinte inkább csak a to-
jástermelésük csökken, 
és az elhullások száma 
nem nagyon haladja meg 
az 5 %-ot. A fertőzés tova-
terjedése szempontjából 
persze pont az ilyen egye-
dek-állományok a legve-
szélyesebbek, hiszen az 
állatok betegsége ezáltal 
csak megkésve válik nyil-

vánvalóvá… A nagyüzemi 
baromfitartási módszerek 
egyébként eleve zárt tar-
tást írnak elő, a felhasz-
nálandó takarmányt és 
alomanyagot is beleértve. 
Azonban a háztáji ba-
romfitartás sokféle körül-
ményeit végiggondolva 
már a fenti rendelkezés 
maradéktalan betartása 
az állattartók részéről is 
komoly együttműködési 
készséget igényel.
A madárinfluenza olyan 

fertőző betegség, amely 
ellen sem konkrét gyógy-
szer, de még vakcina is 
csak részben áll rendel-
kezésre. Ezért a betegség 
fölléptekor hazánkban 
egyéb, hatósági módszere-
ket kell alkalmazni. 
Állatorvosi jelentősége 

csak az ún. „A  típusú 
influenzavírusoknak” 
van. A különböző állat-
fajok (és az ember) influ-
enza-A altípusai elvileg 
bármelyik állatfajban elő-
fordulhatnának, mivel a 
különböző fajokból izolált 
vírustörzseken azonos 
H- és N-antigéneket mu-
tattak ki. A sertésinflu-
enza esetekből a H1N1 
törzseket izolálták, sőt 
az 1918-as „spanyolnát-
ha” járványt is ez okozta 
(köztudottan sokkal több 
áldozatot követelve, mint 
maga az I. világháború). A 
madarak influenzavírusai 
mutatják a legnagyobb 

változatosságot. Az influ-
enzavírusok mutációja a 
madarakban következik 
be leggyakrabban, majd 
ezt követően terjed át más 
állatfajokra, vagy akár az 
emberre. A fertőzöttség 
az egész világon előfordul.
Az influenzavírusok 

iránt nagyon fogékonyak 
a tyúkfélék, valamivel ke-
vésbé a kacsa, liba, hattyú 
és jóval kevésbé a vad-
madarak. A madarakban 
előforduló vírustörzsek 
bejuthatnak az emlős-
fajokba is, tüneteket is 
előidéznek, nagyobb jár-
ványokat azonban ez ideig 
nem észleltek. A fertőző 
betegségek megelőzése 
érdekében általában vak-
cinákat alkalmaznak. (A 
vakcinák olyan gyöngített 
vagy elölt fertőző anyagot 
tartalmaznak, amelyek 
betegséget már nem okoz-
nak, viszont a szervezetbe 
juttatva ellenanyag-ter-
melést váltanak ki, s ez-
által védettséget biztosí-
tanak.)
A világon bizonyos orszá-

gokban a vakcinák hasz-
nálatát a madárinfluenza 
esetében is engedélyezték. 
Leggyakrabban H5N7 
altípusú oltóanyagokat 
alkalmaztak. A vakcinák 
használatának azonban 
ebben az esetben meg-
vannak a hátrányai is. A 
vakcinázott állományok 
védettsége ugyanis nem 

száz százalékos, tehát az 
ilyen állományok az im-
munizálás ellenére is újra 
fertőződhetnek, sok állat 
vírushordozóvá válhat, a 
nehezen meghatározható 
eredetű ellenanyagaik 
miatt pedig nehéz lenne 
eldönteni, hogy a vakcina 
okozta védettségről vagy 
az „utcai vírusról” van- 
e szó. Nem szerencsés, 
ha oltott és oltatlan állo-
mányok egymás mellett 
vannak tartva, mert ez a 
vírusok állandó jelenlétét 
eredményezné. Mindezek 
figyelembe vételével ná-
lunk a madárinfluenza 
elleni vakcinázás nem 
engedélyezett. A betegség 
bejelentési kötelezettség 
alá tartozik, zárlati és 
egyéb hatósági módsze-
rekkel az ilyen fertőzött 
állományok fölszámo-
landók, s a vírusok meg-
semmisítésével a további 
járványok megelőzhetők.
Az eddigiek is alátá-

masztják, hogy ezzel a 
vírussal nem lehet együtt 
élni. Ezért is nagyon fon-
tos, hogy a baromfikat eb-
ben a vészterhes időszak-
ban zárt térben tartsuk, 
és fokozottan ügyeljünk 
arra, hogy az etetésük so-
rán se kerülhessenek kap-
csolatba vadmadarakkal, 
beleértve takarmányukat 
és az alomanyagot is.

dr. Faragó Balázs
állatorvos

Hálás szívvel köszö-
nöm meg mindazok 
együttérzését, akik 

édesapám, 
HORNYÁK JÓZSEF 
temetésén részt vet-
tek, sírjára virágot 
hoztak és érte gyer-

tyát gyújtottak.

Lenténé Hornyák Ágnes

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Búcsú 
Hornyák Józseftől

Családtagjai, barátai, ismerősei egy Hornyák Jó-
zsef által írt, s október 29-e óta immár szomorúan 
aktuális, de a benne megfogalmazottak alapján 
mégis egy vidám búcsúkacsintásnak tűnő verssel 
köszönnek el tőle.                             

ELMÚLÁS
Szemem tükre rég a múlté
az is lehet, hogy nemsokára meghalok.
Ha meghalok a lelkemet 
a menybe viszik az angyalok.
Fenn a mennyben az Úr Jézust
térdre hullva kérem én:
engedje meg, hogy ott is 
sofőr legyek a Göncölszekerén.
Abban fogom vinni a sok fehér lelkeket,
az Úr Jézus is megcsodálja, hogy mennyi szép
tiszta lélek érkezett.
Ha majd fenn a mennyben, úgy
mint lent a földön, véget érnek a fuvarok,
visszajövök majd újra,
mert itt vannak a rokonok.
Csinálunk a tesókkal
egy pár túlvilági görbe estét,
éjfél tájban megkísértünk
egy-két csalfább menyecskét.

 Hornyák József
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Önkormányzati hírek

V É R A D Á S 
Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy 

2020. december 28-án 9-12 óráig 
az Izsáki Művelődési Házban 

VÉRADÁST tartunk.

A véradásra hozza magával személyi igazolványát, TAJ és 
lakcímkártyáját.

Magyar Vöröskereszt

Magyarország Kormánya a 478/2020 (XI.03.) Kormány rendeletében 2020. 
november 4. napjától 15 napra veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az Országgyűlés 
a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. 
évi CIX. törvény alapján 90 nappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet 
2021. február 8. napjáig. Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képvi-
selő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja a kataszt-
rófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján. A Miniszterelnökség és a 
Belügyminisztérium közös állásfoglalása alapján sem a képviselő-testület, sem 
a bizottságok ülésének az Önkormányzati törvény szerinti összehívására nincs 
lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyako-
rolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Mivel az 
Önkormányzati törvény alapján a közmeghallgatás a nyilvános testületi ülés 
egyik különleges esete és a tényleges képviselő-testületi működéshez kötődik 
ezáltal a polgármester egyszemélyben nem tarthatja meg a közmeghallgatást, 
az eddig esetlegesen követett hibás gyakorlat ellenére sem.
Tájékoztatom a Tisztelet Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt 11 db. 

polgármesteri határozat és 2 db. polgármesteri rendelet megalkotására került 
sor, az előterjesztések és a döntések a www.izsak.hu oldalon megtekinthetők, 
az alábbiakban kivonatos formában kerülnek ismertetésre: 

Határozatok: 
- 12/2020. (XI. 09.) határozat Izsák város településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatáról.
2021. december 31. napjáig jogszabályi kötelezés alapján az Izsáki Rendezési 

Tervet és Helyi Építési Szabályzatot összhangba kell hozni az új jogszabályokkal 
és a Megyei Rendezési Tervvel. Mivel ez a folyamat legalább 1 évig tart, ezért 
döntést kellett hozni a folyamat megindításról, hogy a határidőt be tudjuk 
tartani. 
- 13/2020. (XI. 09.) határozat sebességcsökkentő bordák telepítéséről az Izsák, 

Szily Kálmán utcában és az Izsák, Hunyadi utcában: Lakossági igény alapján 
új fekvőrendőrök kihelyezéséről született döntés. 
- 14/2020. (XI. 09.) határozat a központi orvosi ügyeleti díj módosításáról: 
A MorrowMedical Zrt. 2020. május 1. és 2020. szeptember 1. napjával fele-

melte az orvosi ügyeleti díjat. Erről szerződés nem került aláírásra, emiatt 
az Önkormányzatnak 5.616.008 Ft elmaradása volt, ezért volt szükséges egy 
visszamenőleges döntéssel jóváhagyni a szerződésmódosítást.
- 15/2020. (XI. 09.) határozat a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köt-

hető közterület-elnevezések megváltoztatásáról: 2019 áprilisában törvényességi 
észrevételt kapott az Önkormányzat a közterületek elnevezése kapcsán, mivel 
a 2019-ben az Európa Parlament, majd az Önkormányzati választás miatt a 
jogszabály nem engedte meg a közterületek névmódosítását, ezért most került 
sor a folyamat elindítására. A javasolt utcanevek: 
- a Gorkij utcát    Madarassy László utcára,
- a Rózsa Ferenc utcát   Kovács Gyula utcára
- a Fürst Sándor utcát    Mihala Ferenc utcára
- a Ságvári Endre utcát   Rácz Sándor utcára
- Izsák 37; 38; 36; 39/2; 39/1 hrsz. Marosi Izidor térre javasolja átnevezni.
- 16/2020. (XI. 10) határozata alpolgármester megválasztásáról: SZMSZ mó-

dosítása miatt 2020. november 10. napjától két alpolgármester kinevezésére 
van lehetőség. Dr. Bozóky Imre alpolgármester lett megbízva a polgármester 
általános helyettesítésével. 
- 17/2020. (XI. 10.) határozat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítá-

sáról: 
A társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja 269.200 Ft-ban, 

havi költségtérítése 40.400 Ft-ban lett megállapítva. 
- Végh Tamás alpolgármester feladatait a polgármester 2020. november 09. 

napjától teljeskörűen írásban megvonta a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 77. § foglalt jogköre alapján. A feladatkör 
megvonását követően alpolgármesterként, a helyi önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjával azonos mértékű díjra jogosult, Izsák Város Önkormányzat az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.04.) 
önkormányzati rendeletének 49. §-ának (2) bekezdése a) pontja alapján. 
- 18/2020. (XI. 10.) határozata az OTP Bank Nyrt. tulajdonát képező, 6070 

Izsák, Szabadság tér 1. szám alatti ingatlanrész megvásárlása: Az OTP részére 
vételi ajánlatot tett az Önkormányzat 9 millió Ft összeg 5 részletben történő 
megfizetésével.
- 19/2020. (XI. 10.) határozat szándéknyilatkozat megadásáról az Izsák 

030096068 azonosító számú fogorvosi körzet tekintetében Dr. Nyíri-Szabó Ist-
ván részére:  Dr. Nyíri-Szabó István fogorvos 2020. december 1.-től főállásban 
csak Izsákon dolgozik, ehhez szükséges döntések meghozatalára került sor. 
- 20/2020. (XI. 17.) határozat a 030096068 és a 030096069 azonosító számú 

fogorvosi körzetek feladatainak megbízással történő ellátásáról, emelt óra-
számban: Az előző döntéshez kapcsolódó az emelet óraszámról szóló döntés 
meghozatalára került sor. 
- 21/2020. (XI. 17.) határozat a XX. századi önkényuralmi rendszerhez köthető 

Ságvári Endre elnevezésű utca módosításáról: Rácz Sándor családja tiltako-
zása miatt a Ságvári Endre utcára vonatkozó javaslat Csukás András utcára 
módosult. 
- a Gorkij utcát    Madarassy László utcára,
- a Rózsa Ferenc utcát   Kovács Gyula utcára

- a Fürst Sándor utcát    Mihala Ferenc utcára
- a Ságvári Endre utcát   Csukás András utcára
- Izsák 37; 38; 36; 39/2; 39/1 hrsz. Marosi Izidor térre javasolja átnevezni.
- 22/2020. (XI.19.) határozat Illésné Király Mária védőnő vállalkozói jogviszo-

nyának megszüntetéséről: Mivel a védőnő nem kívánja vállalkozóként ellátni 
a védőnői feladatokat, ezért közalkalmazotti pályázat került kiírása a védőnői 
feladatok ellátására. 
- 23/2020. (XII.01.) határozat Dr. Bíró Sándor fix összegű finanszírozási ké-

relme: Dr. Bíró Sándor kérelmezte, hogy az Izsák, Bercsényi u. 13. szám alatti 
orvosi rendelő működtetésével kapcsolatos 2020. január 1. – 2020. december 
31. közötti időszakra kieső fix összegű finanszírozás összegét térítse meg az 
Önkormányzat. Mivel ez minden évben így működött eddig, ezért a kérelem 
jóváhagyásra került. 
Rendeletek: 
- 13/2020.(XI.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.04.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról: A polgármester és az alpolgármester helyettesítési rendje meg-
változott, akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületi ülés összehívását és 
vezetését a Közművelődési- Oktatási és Sportbizottság elnöke látja el. A képvise-
lő-testület tagjai közül kettő fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
- 14/2020. (XII.01.) önkormányzati rendelte az IZSÁKI HÍREK című önkor-

mányzati újság hirdetési díjszabásáról szóló 5/2020 (V.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról: Az Izsáki Hírek hirdetési bruttó díjszabása az alábbiak 
szerint módosul: 

Hirdetések díja a vállalkozások számára:
a) apróhirdetés 10 szóig 1.800 Ft
b) minden további szó 70 Ft
c) 1/16 méretű keretes hirdetés 4.700 Ft
d) 1/8 méretű keretes hirdetés 6.600 Ft
e) ? méretű keretes hirdetés 8.600 Ft
f) ? méretű keretes hirdetés 19.800 Ft
g) 1 oldal terjedelemben 40.000 Ft 

Hirdetések díja a lakosság számára:
a) apróhirdetés 10 szóig 1.500 Ft
b) minden további szó 60 Ft
c) köszönetnyilvánítás 2.400 Ft
d) 1/16 méretű keretes hirdetés 3.600 Ft
e) 1/8 méretű keretes hirdetés 5.200 Ft
f) ? méretű keretes hirdetés 6.800 Ft
g) ? méretű keretes hirdetés 16.000 Ft
h) 1 oldal terjedelemben 32.000 Ft 

 Bak Nándor jegyző

Kis vers egy régi dallamra
Életjáték,
életjáték
hamvad a tűzben,
s mint a mesében
fénylik a reggel, 
jön seregekkel
a hajnal,
száll a sok angyal
a földre,
vizekre:
ez a legszebb
álom,
túl a halálon…

2020. szeptember 14.
Budai Kulcsár János
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Ötven esztendő jóban-rosszbanHat évtized, együtt

A HÓNAP FOTÓJA

Gyakorta találkozha-
tunk olyan megnyilatko-
zásokkal, hogy a házas-
ság intézménye már rég 
túlhaladott dolog, egy 
a múltból ránk maradt 
formaság. Egy papíros, 
ami nélkül nagyon is 
jól együtt lehet élni. 
Valóban nem a papírtól 
lesz jó egy életközösség, 
hanem attól az életre 
szóló vállalástól, ami jó 
esetben mögötte van.
Vélhetőleg Fóris Sán-

dor és neje Irénke is 
hasonlóképpen gon-
dolkodik minderről, s 
számukra sem csupán 
egy papír megszerzését 
jelentette, amikor 1960-
ban összekötötték éle-
tüket. Mi sem bizonyít-
ja ezt ékesebben, mint 
hogy immár a hatodik 
ikszbe lépett közös éle-
tük, s a vírusjárvány mi-
att ugyan csendesebben, 
de boldogan és örömmel 
ünnepelték meg 60. há-
zassági évfordulójukat 
novemberben.
A jeles évforduló al-

kalmából egy rövid em-
lékidéző beszélgetésre 
kértem őket. Nekem ve-
lük kapcsolatban, az az 
1970-es évek elején tör-
tént első találkozásunk 
jut eszembe először, 
amikor azzal tiszteltek 
meg mindketten, hogy 
tegeződjünk. Ez azért 
maradt meg bennem 
ilyen pontosan, mivel ők 
voltak az elsők a nálam 
idősebb korosztályból 
valók közül (családtag-
jaimon kívül), akikkel 
ilyen megtisztelő nexus-
ba kerültem.
Akkor már bőven há-

zasok voltak, hiszen 

1959-ben ismerkedtek 
meg, s rá egy évvel ké-
sőbb házasodtak össze. 
Marosi Izidor volt az 
eskető papjuk. Az Izsá-
ki FMSZ-nél dolgoz-
tak mindketten. Irénke 
bolti eladóként, Sanyi 
gépkocsivezetőként. Az 
1970-es évek vége felé 
építették meg a Nagy-
híd melletti divatáru 
butikjukat, amely az 
első ilyen volt Izsákon. 
Majd miután „kinőtték” 
azt, a mai Vino-épület 
szélső szárnyába költöz-
tek át. A kereskedelmi 
munka mellett a szőlő 
is komoly szerepet ját-
szott életükben. Sanyi öt 
hektár saját telepítésű 
szőlőbirtokot művelt. 
Közös hobbijuknak is 
vehető a méhészkedés, 
amelybe szintén bele-
vágtak. Ám ez idővel jó-
val több is lett számuk-
ra, hiszen volt amikor 
ötven méhcsalád mézét 
értékesítették. Sándor 
komoly méhészszakmai 

elismerésként a mézlo-
vagi rangot is megkapta.
A Fóris család komoly 

baráti társaságával, 
köztük a vadásztársa-
ság tagjaival gyakran 
jött össze jó hangulatú 
tanyai és egyéb progra-
mokon. Sanyi 33 éven át 
a Hubertusz Vadásztár-
saság gazdasági vezetője 
volt. 
Irénke és Sándor min-

dig is barátságos, vidám 
emberek voltak, ma is 
azok. Koruk és a jár-
vány miatt mostanában 
ritkábban lehet velük 
találkozni, de nem vál-
toztak. Mint visszate-
kintő beszélgetésünkkor 
elmondták, az egymás 
iránti tiszteletük, meg-
becsülésük, támogató 
szeretetük tartotta őket 
össze e hosszú időn át, 
s tartja össze őket ma 
is. Mit is kívánhatnák 
mást mint, hogy legyen 
ez még így hosszú évekig 
erőben, egészségben!

Tetézi Lajos

A cím második felének 
vége, vagyis a „rosszban” 
vélhetőleg egyáltalán nem 
stimmel Szekér Istvánék 
együtt töltött öt évtizedét 
illetően, hiszen ismerve 
Erzsikét és Pistát, s az ő 
példás kapcsolatukat tu-
dom, hogy ők az esetleges 
rosszban is a jóra fordítható 
tanulságokat látták min-
dig. Soha nem bánkódtak 
emiatt, inkább építkeztek 
belőle. Így tesznek ma is, 
de nemcsak önmaguk és 
családjuk életét, sorsát 
formálják ilyen pozitívan, 
hanem őszinte önzetlen-
séggel segítenek másoknak 
is. Vélhetőleg azért is „mű-
ködnek” így, mert nem csu-
pán e véges anyagi világban 
gondolkodnak, hanem az 
azon túli spirituális valóság 
felé is őszinte nyitottsággal 
fordulnak.
Bizonyára ennek az élet-

szemléletnek köszönhető, 
hogy idén augusztusban 
ünnepelték ötvenedik há-
zassági évfordulójukat. 
Azt az örömteli és példa-
adó tényt, hogy öt évtize-
den át kitartottak egymás 
mellett. Az imponálóan 
hosszú időszakból néhány 
évtizednek magam is ta-
núja voltam, hiszen Pis-
tával együtt dolgoztunk 
az ITV-nél és a kábeltévé 
műszaki vezetőjeként is 
akadtak közös ügyeink. 
Egyebek mellett az ő saját 
készítésű berendezései 
tették lehetővé, hogy a 
képviselő-testületi ülése-
ket és stúdióbeszélgeté-
seket élőben közvetíthette 
az Izsáki Televízió.
Erzsike elhívatott óvó-

nőként sok izsáki kisgyer-
mek nevelője, segítője volt 
évtizedeken át. Termé-
szetgyógyászként és lelki 
segélyt nyújtóként is so-
kan ismerték és elismer-
ték. Az Izsáki Hírek olva-
sói azt is tudhatják róla, 

hogy kiváló verseket írt, 
hiszen közülük számos 
megjelent lapunkban is.
Talán nem túlzás állíta-

ni, hogy mindkettőjüket 
szinte minden izsáki is-
merte, hiszen munkájuk 
kapcsán sokakkal talál-
koztak nap mint nap. 
Hogy ez manapság már 
nincs így, annak az az oka, 
hogy nyugdíjba vonulásuk 
után Dunántúlon élő leá-
nyuk és családja közelébe, 
a festői környezetben fek-
vő Csókakőre költöztek. 
Ennek immár jó tizenöt 
éve, de ha nem is gyakran, 
azért telefonon keresztül, 
ritkábban személyes talál-
kozással is, ápoljuk a régi 
barátságot. 
Így „kerültünk képbe” 

jubileumukkal kapcso-
latban is. Örömmel me-
sélték, hogy ünneplésük 
szervezése a legnagyobb 
titokban történt. Mónika 
lányuk és családja, vala-
mint Pista húga voltak 
az „összeesküvők”. Au-
gusztus 15-én került sor 
az eseményre. Az ünne-
peltek csak a helyszínre 
érkezve szembesültek 
azzal, hogy hová és mire 
is érkeztek valójában. Új-
raesketésük a keszthelyi 

református templomban 
történt, majd Várvölgyön 
a Szent Domonkos Étter-
memben volt a „lakodal-
mi” ebéd. Végül a sármel-
léki repülőtérről indulva 
egy Balaton feletti séta-
repülés koronázta meg 
a napot. Mindezekben 
szeretteik ajándékaként 
részesültek. Mint Erzsi-
ke és Pista elmondták, 
igazi meglepetés volt min-
den számukra. A családi 
„konspiráció” tökéletesen 
működött, ők valóban 
nem tudtak semmiről. 
Gondolom, mindenki 

egyetért abban, hogy jó 
ilyen példákkal szem-
besülni. Az Istvánék ál-
tal megélt házastársi és 
családi szeretet ékesen 
bizonyítja, hogy az eze-
ket az értékeket manap-
ság mind hangosabban 
elvetni akarók milyen 
szegényes úton járnak, 
hiszen az egyetlen biztos 
életben tartó erőt jóban is, 
rosszban is, az őszinte sze-
reteten nyugvó, egymást 
elfogadó és mindenben 
támogató emberi és csa-
ládi kapcsolatok adják. 
Erzsike és Pista közös 
élete is erre példa.

Tetézi Lajos

Egy kis szerencsével a téliesre forduló időjárás beköszöntével számos cinegeféle 
mellett néhány őszapó is feltűnhet madáretetőink közelében. Nekem is sikerült 
egyet lencsevégre kapni.

Szentmiklósi Zoltán

Jótékonysági akció

Mint arról már mi is beszámoltunk Korom Erika tavaly elindította Izsákon is 
a „Hagyj el egy mikuláscsomagot” jótékonysági akciót. Idén nemcsak folytatja 
ezt a kezdeményezést, hanem ki is bővítette. Legújabb felhívása önmagáért 
beszél: „HA FÁZOL, VÁLASSZ EGY KABÁTOT ÉS VIDD HAZA
Kedves Ismerőseim! December 1-jétől mindennap megtalálható lesz egy állvány 

a könyvtár előtt kabátokkal, meleg ruhákkal! Akinek szüksége van egy meleg 
ruhadarabra, bátran válasszon belőle! Akinek van felesleges, megunt, használ-
ható, tisztára mosott kabátja, pulóvere, az tegyen oda egyet! Mert adni jó!!!”
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Elfogadta a Parlament 
az őstermelői, családi gazdasági 

rendszer és az agráradózás 
reformját

Jövő évtől  kedve -
zőbb  működés i  é s 
adózási környezet-
b e n  f o l y t a t h a t j á k 
tevékenységüket az 
őstermelők, a csalá-
di gazdaságok és az 
agrárvállalkozások.
A Parlament 2020. 

november 17-én 174 
igen szavazattal, 6 
tartózkodással,  el -
lenszavazat nélkül 
elfogadta a Nemzeti 
Agrárgazdasági Ka-
mara  (NAK)  á l ta l 
kezdeményezett, az 
Agrárminisztérium-
mal, a Pénzügymi-
nisztériummal és az 
Igazságügyi Minisz-
tériummal közösen 
kidolgozott törvény-
tervezetet, amely új 
alapokra helyezi  a 
mezőgazdasági mű-
k ö d é s i  f o r m á k a t , 
megreformálja a csa-
ládi  gazdaságokat, 
egyszerűsíti ,  és az 
eddiginél is kedve-
zőbbé teszi az adózá-
si rendszert. 
A törvény 2021. ja-

nuár 1- jén lép ha -
tá lyba.  Jövő  évtő l 
három szervezeti for-
ma mentén alakul a 
családi gazdaságok 
szabályozása. Ezek 
az  ős termelők ,  az 
őstermelők családi 
gazdaságai (ŐCSG) 
és a családi  mező -
gazdasági társaságok 
(CSMT).
Őstermelők
Kibővül  az  őster -

melők tevékenységi 
köre,  összhangban 
a földforgalmi tör-
vényben meghatáro-
zott mező-, erdőgaz-
dasági és kiegészítő 
tevékenységekkel . 
Az ezekből származó 
bevétel a teljes őster-
melői bevétel 25%-át 
teheti ki.
Évi 600 ezer forint-

ról az éves minimál-
bér felére,  megkö-
z e l í t ő l e g  1  m i l l i ó 
forintra nő azon ér-
tékhatár, amelyet el 
nem érő éves bevétel 
esetén a mezőgazda-
sági  őstermelőnek 
nem kell jövedelmet 
megállapítania, azaz 
nem kel l  személyi 
j ö v e d e l e m a d ó  b e -
val lást  készítenie. 
Ezen értékhatáron 

felül  az őstermelők 
kétféle  adózás – az 
áta lányadózás  és  a 
tételes költségelszá-
molás – közül választ-
hatnak.
Átalányadózás ese-

tén az eddigi 8 millió 
for intos  kvázi  adó -
mentes határ az éves 
minimálbér ötszörö-
sére, megközelítőleg 
10 millió forintra nő. 
A következő lépcsőfok 
ennek a kétszerese, a 
jelenlegi minimálbér-
rel számolva körül-
belül 20 millió forint 
– eddig van lehetőség 
kedvezményes  á ta -
lányadózásra. Ennél 
nagyobb árbevételnél 
már tételes költségel-
számolásra kell áttér-
ni. Kedvező változás, 
hogy  az  adómentes 
sáv átlépése esetén 
csak az afeletti ösz-
szegre  vet í tve  ke l l 
megfizetni az adót. Az 
őstermelői tevékeny-
séggel összefüggésben 
folyósított támogatá-
sok nem minősülnek 
bevételnek, azok adó-
mentessé válnak.
A kistermelői rende-

let hatálya alatt tevé-
kenykedők is része-
sülhetnek az ősterme-
lők számára nyújtott 
k e d v e z m é n y e k b ő l . 
Esetükben őstermelői 
(nem kiegészítő) tevé-
kenységnek minősül 
a termékfeldolgozás 
– így nem számít majd 
bele a 25%-os bevételi 
korlátba –, ha saját 
maga dolgozza fel a 
sa ját  gazdaságában 
előállított alapanya-
got, és az a kisterme-
lői rendeletben szabá-
lyozott mennyiséget 
nem haladja meg. 
Őstermelők családi 

gazdasága (ŐCSG)
A jelenlegi közös ős-

termelői tevékenység 
és a családi gazdaság 
egyesített formája az 
ős termelők  csa lád i 
gazdasága, jövő évtől 
ez a működési forma 
ál l  rendelkezésre a 
közösen tevékenykedő 
hozzátartozók számá-
ra. Adózásuk az őster-
melőknél megszabott 
értéket többszörözi 
a résztvevők számá-
val, a kedvezményes 
adózás  fe lső  érték -

határa viszont nem 
haladhatná meg a 4 
személyre számított 
összeget, tehát jelen-
leg a megközelítőleg 
80 millió forintot. 
Családi mezőgazda-

sági társaság (CSMT)
Ú j  m i n ő s í t ő  k a -

tegória jön létre a 
társasági formában 
működő gazdaságok 
számára. A minősí-
tést azon gazdasági 
társaság, szövetke-
zet ,  vagy  erdőbir -
tokossági  társulat 
kaphatja meg, ami-
nek tagjai egymás-
s a l  h o z z á t a r t o z ó i 
láncolatban állnak, 
valamint kizárólag 
mező- ,  erdőgazda -
ság i  és  k iegész í tő 
tevékenységet foly-
tatnak. A minősítést 
a NAK-nál kell majd 
kérelmezni .  A CS -
MT-k tagjai számára 
a termőföld-adásvé-
teleknél és -haszon-
bérleteknél kedvező 
elővásárlási, illetve 
előhaszonbérleti le-
hetőség biztosított.
A gazdasági társasá-

gokból – függetlenül 
attól,  hogy rendel-
keznek-e CSMT-mi-
nősítéssel vagy sem 
- adófizetés kötele-
zettsége nélkül ki-
vehető a normatív 
támogatásként ka-
pott összeg, a saját 
földért kapott bér-
leti díj, és a társa-
ság által legalább 15 
évig  használt  fö ld 
vételára vagy tőke-
törlesztése. Az ilyen 
módon mentesített 
jövedelem ugyana -
zon gazdaság esetén 
a d ó é v e n k é n t  n e m 
haladhatja meg az 
50 millió forintot.
Az egyes működési 

formákról és adózá-
sukról bővebb infor-
máció a NAK portál-
ján érhető el.
A NAK online ren-

dezvényekkel, emel-
lett a közeljövőben 
kiadvánnyal, külön 
honlappal,  videók -
kal, kalkulátorral se-
gíti tagjai tájékozó-
dását, eligazodását, 
hogy megtalálják a 
számukra legkedve-
zőbb működési for-
mát.

Szekér Nóra történész előadása 
báró Atzél Edéről

Dr. Szekér Nóra PhD, a 
Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának oktatója, 
az Állambiztonsági Szol-
gálatok Történeti Levél-
tára és a Rendszerváltás 
Történetét Kutató Inté-
zet és Archívum mun-
katársa tartott előadást 
október 17-én, Izsákon, 
az IKEM szervezésében. 
 2019-ben az erdélyi 

származású Szent-Iványi 
Domokosról (1898-1980), 
a harmincas-negyvenes 
évekbeli „két pogány 
közt” manőverező ma-
gyar nemzeti ellenállás 
diplomatájáról, szerve-
zőjéről, a ’44-es moszkvai 
fegyverszüneti delegá-
ció egyik tagjáról tartott 
emlékezetes előadást. 
Most, a szintén elfeledett 
hőseink közé tartozó, 
1906-ban született báró 
Atzél Edét mutatta be 
lenyűgöző felkészültség-
gel, egyetemi szinten. 
Hallhattuk, hogy Atzél 
Ede a tősgyökeres erdélyi 
arisztokrácia sarjaként, 
rokona volt szinte min-
den hasonló családnak, 
Wass Albertnek éppen 
unokatestvére. Kora 
gyermekségétől torná-
zott, sportolt, vadászott. 
Legendás testi erőre, 
ügyességre, bátorságra 
tett szert. Br. Bethlen Be-
átával kötött házasságot. 
Hat gyermekük érte meg 
a felnőttkort. Hazai és né-
metországi agrár- és köz-
gazdasági tanulmányai 
után mezőzáhi birtokán 
mintagazdaságot épített 
ki. A birtokon kisfiait is 
bevonta a munkába, vall-
va, hogy a kétkézi mun-
kát meg kell ismerniük. 
Mindemellett fáradha-
tatlanul járta az erdélyi 
falvakat, szervezve és ve-
zetve az Erdélyi Gazdák 
Egyesületét. Teleki Pál 
földrajztudós-miniszter-
elnök politikus köreihez 
tartozva, a harmincas 
években az értő erdélyi 
gazdálkodókat, polgáro-
kat arra szervezte, hogy 
cselekvőképes, felkészült 
hálózatot alkothassa-
nak minden történelmi 
helyzetre, Erdély talpon 
maradásának megőrzése 
érdekében. Létrehozta 
és vezette a Wesselényi 
Lövészegyletet, amely a 
céllövőversenyeken túl, 
szintén a titkos háló-
zatépítés eszköze volt. 
Nehézségeit jól mutatja, 
hogy miközben kapcso-
latot tartott a magyar 
katonai titkosszolgálat-

tal, ugyanakkor a hátuk 
mögött is szervezkedett, 
tartva attól, hogy a né-
metbarát katonai vezetés 
kiszolgáltatja a néme-
teknek. (A német állami 
vezetés Erdély ügyével 
igyekezett sakkban tar-
tani két szövetségesét: 
Magyarországot és Ro-
mániát.) Mindeközben a 

román titkosszolgálat is 
figyelte. 1940-ben nagye-
nyedi látogatása során, 
a román titkosszolgálat 
provokátorai utcai vere-
kedésbe rángatták bele, 
amelynek ürügyén őrizet-
be vették, s készek voltak 
halálra is ítélni. Márton 
Áron gyulafehérvári püs-
pök hathatós fellépésével 
azonban elérte szabadon 
engedését. Atzél Ede nem 
hirdette azt, hogy Erdély-
nek minden államtól füg-
getlennek és semlegesnek 
kellene lennie. Véleménye 
szerint ilyen önálló Er-
délynek nem sok törté-
nelmi esélye van. Erdélyt 
a magyar állam keretén 
belül tartotta életképes, 
jövőképpel rendelkező gaz-
dasági-földrajzi-kulturális 
egységnek. Nem tartotta 
jónak a német és a szovjet 
irányvonalat sem. 
1944 őszén egyike volt 

annak háromfős, teljesen 
titkos csapatnak, amely 
regénybe illő, s majdnem 
tragikus események so-
rán át eljutott Moszk-
vába és leegyeztette a 
fegyverszüneti küldöttség 

(Szent-Iványi Domokos, 
Teleki Géza, Faragho Gá-
bor) útját. 1944. december 
3-án a magyar kormány-
zat megbízásából Buda-
pestről a gödöllői szovjet 
főparancsnokságra ment 
tárgyalni, hogy Buda-
pest minél kisebb áldo-
zatokkal szenvedhesse el 
a harcokat. Onnan már 
nem tért vissza, s Vörös 
Fenevad gyakorlatának 
megfelelően, nincs is hi-
teles adat további sorsá-
ról… Valamelyik szovjet 
fogolytáborban, szovjet 
vagy román börtönben 
gyilkolhatták meg. Az 
ötvenes évek elején a Ko-
lozsvárról Budapestre 
menekült feleségét kulák-
ká nyilvánították, bár tal-
palatnyi földje sem volt, s 
kitelepítették Tiszaroffra.
Atzél Ede gyakorlati mó-

don művelte a szervezést, 
világnézettől függetlenül 
mindenkivel összefogott, 
aki az összmagyar érde-
kekért kívánt tenni. A 
nemzeti érzelmű erdélyi 
kommunista fiatalok-
kal is kapcsolatban állt. 
(A moszkvai küldetés-
ben egyik társa az ilyen 
körökbe tartozó Dudás 
József volt, aki aztán 
kiábrándult a román és 
magyar nemzetközi kom-
munistákból, megszen-
vedte börtöneiket, hogy 
aztán ’56-ban fegyvert 
fogjon a szabadságért, s 
legyen a kádári megtorlás 
első kivégzettje ’57-ben.)
Aztél Ede 1939-ben vé-

kony füzetben tette közzé 
gondolatait az összma-
gyarságon belüli erdélyi 
érdekekről, Honfoglalás 
címmel. Ebből most csak 
egy mondatot idézünk, 
amely akkor is, ma is te-
litalálat: „Ha az Isten egy 
népet el akar pusztítani, 
elég, ha megvakítja saját 
létkérdéseivel szemben.”

Kenyeres Tibor 

Báró Atzél Ede
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Születtek: Cseh Dominik (anyja neve: Varga Anett), 
Lukács Zorka (anyja neve: Bencze Erika)
Házasságot kötöttek: Jáger István – Gréczi Lilla, 
Pashley Andrew John – Csorba Erika, Viczián Krisztián 
– Palásti Kitti
Elhunytak: Izsák Sára (83 éves), Hajnák Károlyné sz: 
Németh Katalin (70 éves) Kinizsi utca, Varga Sándorné 
sz: Tuba Lídia (87 éves) volt izsáki lakos, Bacsa István 
(87 éves) Erkel Ferenc utca, Szabó Istvánné sz: Sóvágó 
Erzsébet (73 éves) Hunyadi utca, Asztalos István (80 
éves) Mező utca, Árvai Andrásné sz: Csepela Ilona (81 
éves) Mátyási József utca, Mayer Mihály Mártonné (70 
éves) Kecskeméti út, Kamasz Ferenc (78 éves) volt izsáki 
lakos, Eszik Istvánné sz: Kozma Judit (81 éves) Ságvári 
Endre utca, Seres Ferencné sz: Kukucska Irén (89 éves) 
volt izsáki lakos, Faragó Józsefné sz: Virág Valéria Mária 
(84 éves) Mária utca, Farkas István (91 éves) Árpád utca

- Otthoni munka! Címkézések, csomagolások, ösz-
szeállítások, egyebek. Elérhetőségek: 06-90- 603-610 
(635 Ft/perc), (audiopress.iwk.hu 0620/496-3980)
- ELADÓ Izsákon 4,2 ha jó minőségű szántó és 

1,4 ha gyep a Kiskőrösi és az Orgoványi út közötti 
részen. Érd: 06/30/515-8041
- ELADÓ 2 mázsás HÍZÓ. Izsák, Kada Elek utca 

7. Petrányi Lajos 

APRÓHIRDETÉSEK

 
Szeretném megköszönni kedves  

 
ügyfeleimnek a bizalmat,  

 
és 2021 évben is számíthatnak  

 
     rám, ingatlan ügyeik intézésében. 
 
     BÉKÉS ÜNNEPEKET kívánok 
 

minden kedves ismerősömnek. 

                      

Lenténé Ági 
                            +36-70-6096-418  

hornyak.agnes@dh.hu 
 

SÜRGŐSEN eladó házat keresek                             
kiemelt vevőim részére! 

 

Hívjon bizalommal !!! 
 

DUNA HOUSE 20 éve az ingatlanpiacon 
 

Keresési paramétereim: 
- 50-100 m2 ház 
- kicsi telek 
- jó szomszédság 
- minimum 2 szoba 
- garázs 
- lehetőség szerint 3 hónap alatti kiköltözés 

 
 

S mindezt rejtett költségek nélkül!!! 

                      
 

                                  Lenténé Ági  
+36 70 6096 418 

   hornyak.agnes@dh.hu 
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Könyvtári hírek
A kialakult járványügyi 

helyzet november 11-től 
könyvtárunk bezárását 
hozta magával, bizonytalan 
ideig. Ennek ellenére szol-
gáltatásaink nem szünetel-
nek, csak alkalmazkodva 
a jelenlegi helyzethez más 
formában működnek.
- „Kölcsönzői ajtó”: Az ol-

vasóval egyeztetve (telefon, 
e-mail és ajtón való kopog-
tatás) a dokumentumok 
összekészítése és kiadása 
történik.
- „Házhoz megy a könyv” 

projektünk a tavaszihoz 
hasonlóan működik, aki 
igényli ott megoldjuk az 
olvasnivaló házhoz szállítá-
sát, kérjük bátran éljenek a 
lehetőséggel!
- Ismételten működnek 

a „válassz, vigyél és vissza 
sem kell hoznod” dobozok, 
a könyvtár elé kihelyezett 
folyóiratok, DVD-k szaba-
don elvihetők.
- „Gondolatok a könyv-

tárban: Mondj egy verset!” 
címmel a könyvtár Face-
book oldalán (Izsáki Szily 
Kálmán Könyvtár) helyi 
lakosok tolmácsolásban 
egy-egy verset hallgathat-
nak meg az érdeklődök, 
továbbra is várjuk a lelkes 
jelentkezőket!
- Karácsonyi kvízjátékra 

invitáltuk olvasóinkat, ahol 
4 szép könyvet nyerhetnek 
a pályázók, a kvíz szintén a 
könyvtár Facebook oldalán 
található.

- „Én ajánlom” rovatunk 
a könyvtár holnapján 
(konyvtar.izsak.hu) olvas-
ható, ahol kedvenc olvas-
mányélményüket ajánlják 
közismert izsákiak és vár-
juk azon olvasni szerető 
emberek jelentkezését, 
akik szívesen megosztanák 
velünk azokat az olvasmá-
nyaikat, amelyek rájuk 
nagy hatást gyakoroltak. 
- Könyvtárunk idén is 

csatlakozott Izsákon Ko-
rom Erika által összefo-
gott országos akcióhoz, a 
„Hagyj el egy mikuláscso-
magot” programhoz. 
- „Élő adventi naptár 

Izsákon” az Izsáki Városi 
Vegyeskar szervezésében 
induló eseményhez csat-
lakozva a könyvtár abla-
kában december 20-án 
gyúlnak fel a fények.
Mindezekmellett lázas 

munka folyik a könyv-
tárban, több mint 270 új 
könyv érkezett, vásárlás, 
olvasói ajándék, és pályá-
zati úton. Az új könyvek 
feldolgozása mellett a régi 
elavult dokumentumok 
selejtezése, és az állomány 
rendezése, felkészítése tör-
ténik az állomány-ellenőr-
zésre. 
Elérhetőségeink:
Telefon: 06/76 374-764                                                 
 E-mail: izsakkonyvtar@

gmail.com
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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.)

 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

Fénytávírón – 
üzenet

A Mindenségnek tág terében
súlyos az idő mutatója,
vadmadarak húznak az égen
baljóslatún ketyeg az óra.
Rendelkezik az értelem
a szétválasztó tenyerével,
kapaszkodik a félelem,
halált szór egy parány az éjben.
Csillag sejlik fenn az Étheren
szétkuszált felhők közt az égen,
s fény ragyog át a félelmeken;
üzenet jön úgy ahogy régen:
„A lelked ablakát kitárjad, 
és a szíved ajtaját nyisd meg
az én jöttömet ma is várjad;
jövök, s letörlök minden könnyet!
És hozok olyan békességet
Amelyet nem tud senki adni,
vigasztalást és reménységet;
segítek élni, s megmaradni!
Nem hatás leszek – örömperce,
az én ölelésem mert – örök;
emlékezzél, hogy megígértem,
hogy: Másodszor is eljövök!”
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