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Polgármesteri
megbízólevél
átadás
Szeptember 29-én tartotta az időközi polgármester
választás utáni első ülését
a városi képviselő-testület,
melynek kezdetén Juhász
Zsolt, a Helyi Választási
Bizottság tagja ismertette a szeptember 20-i
választás eredményét.
Elmondta, az érvényesen
leadott szavazatok száma
2526 volt. Mondok József
1491, míg Varga István
1035 szavazatot kapott. A
választás lebonyolításával
kapcsolatban ismertette, hogy a kampányidőszak alatt a választási
bizottságnak, különböző
kifogások miatt, öt határozatot kellett hoznia,

míg a szavazás napján
rendkívüli események
nem történtek, így akkor
nem kellett döntést hozniuk. Aláhúzta, a választás rendben, a törvényes
előírásoknak megfelelően
került lebonyolításra.
Ezt követően átnyújtotta
a megbízólevelet Mondok
József polgármesternek,
aki letette esküjét. Az esemény zárásaként Juhász
Zsolt a választási bizottság
nevében elismerését és köszönetét fejezte ki a szavazást segítők munkájáért.
A megválasztott polgármesternek jó egészséget,
erőt és sikeres munkát
kívánt.

Tisztelt Izsákiak!
Mindenekelőtt köszönetet mondok mindazoknak, akik szeptember
20-án elmentek szavazni,
tanúságot téve arról,
hogy változást szeretnének Izsákon. Azoknak
külön is megköszönöm
részvételüket, akik rám
adták voksukat.
Igen, valóban nagyon
sürgős változásokra van
szükség városunkban,

mert a tavaly október
után elindult folyamatok nagyon rossz irányt
vettek. Az általunk elindított, de már befejezni
nem tudott beruházásokkal kapcsolatban tett valótlan állításokkal, téves
lépésekkel (piaccsarnok
és környezete), valamint
újabb pályázatok benyújtásának elmulasztásával
komoly hátrányba kezd-

tünk kerülni. Ezen kell
sürgősen változtatni.
Folytatás a 2. oldalon.

Önkormányzati hírek

- A képviselő-testület
szeptember 29-én tartotta első ülését, amelyet a szeptember 20án megválasztott polgármester vezetett.
A testület döntött
a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

rendszerhez való ismételt csatlakozásról.
Az önkormányzat már
régóta igénybe veszi
ezt a támogatási lehetőséget, amivel a
hátrányos helyzetben
lévő, szociálisan rászoruló, felsőoktatásban résztvevő fiatalo-

kat támogat. Az ösztöndíjrendszer kettős
összetevőjű. Egyrészt
az önkormányzat adja
a saját a támogatását,
míg ugyanennyi ös�szeget az alapítvány
tesz hozzá.
Folytatás a 2. oldalon.

Időközi polgármester választás

Városunk történetében eddig egyedüliként, szeptember
20-án időközi polgármester választásra került sor, mivel a tavaly
októberi választáson
39 vokssal győzedelmeskedő Kutas Tibor
júniusban lemondott
polgármesteri tisztéről.
Már a kampány elejétől látható volt, hogy
ez a rendkívüli helyzet
sokakat meg fog moz-

Fotó: internet

gatni Izsákon. Így az is
valószínűsíthető volt,
hogy az időközi választásokon országosan

jellemző alacsony részvételi arány nálunk
másként fog alakulni.
Folytatás a 2. oldalon.

A Városi Vegyeskar őszi
hangversenye

A város őszi kulturális
programjainak rég megszokott és várt eseménye
a Vegyeskar katolikus
templomban tartott hangversenye. A megszokott
gyakorlat szerint a Sárfehér Napok megrendezése

esetén annak keretében,
ha nem önálló eseményként zajlik a hangverseny.
A mostani koronavírusos
helyzetben a városi fesztivál elmaradt, de Berta
István karnagy és az énekkar tagjai úgy döntöttek,

Fotó: Faragó Gábor
hogy hangversenyüket
megtartják. Jó döntés volt,
hiszen a megszokott magas színvonalú előadásban
gyönyörködhetett, a rendkívüli helyzet ellenére is
szép számban megjelent
közönség.

IZSÁKI Hírek

2. oldal

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról.
- Dr. Szántó Ágnes október
1-ig látta el a 3-as körzet háziorvosi feladatait. Gyermekorvosi
körzetének ellátását azonban
továbbra is végezni fogja. Az ügy
kapcsán Mondok József polgármester elmondta, ő csak most
szembesült a gonddal, így csupán néhány nap állt rendelkezésre, hogy találjanak megfelelő
új orvost. Gyors utánajárással
sikerült dr. Kokrehel Hajnalkát
megtalálni, aki jelenleg Bócsán
háziorvos. Előbb helyettesítéssel,
majd remélhetőleg ideköltözés-

sel is számolhatunk vele.
- A bejelentések között Mondok József a következőkről
szólt: Jó eséllyel megújulhat az
52-es út, Solttól az E5-ös kecskeméti feljáratáig. Szintén
nagyon indokolt az Izsáktól
Orgoványon át, az 54-es útig
vezető útszakasz megújítása
is, melyre szintén esélyünk
van. Remény van arra is,
hogy a Kisizsák-Fülöpszállás
közötti út is kiszélesítésre kerülhet és normális burkolatot
kaphat.
- Az Idősek Világnapja alkal-

mából október 3-án, szombaton délután a művelődési házban Karády Katalin dalaival és
életútját felidéző, ingyenesen
látogatható színdarabbal kedveskednek a város időskorú
lakóinak.
- Október 23-án, az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc
kitörésének évfordulójára emlékezve 10 órakor megkoszorúzzák az 56-os emlékművet.
A koronavírus-járvány miatti
védekezés okán nagyobb létszámú megemlékezést nem
tart idén az önkormányzat.

Időközi polgármester választás
Folytatás az 1. oldalról.
Ketten szálltak versenybe.
Mondok József vállaltan a Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum
támogatásával, míg Varga István függetlenként határozta
meg magát, ám a kampányában egyértelmű balliberális
hátszelet kapott, hiszen ilyen
irányultságú személyiségek és
orgánumok erősítették őt végig.
Nemcsak az időközi választás
ténye volt újdonság, hanem a
kampány is egészen másként
zajlott, mint eddig bármikor
Izsákon. Mindkét jelölt kiváló

érzékkel újított. A hagyományos információs eszközök
mellett fontos szerepet szántak
egyrészt az online térben zajló
kampányolásnak, másrészt a
kisebb létszámú fórumoknak.
Utóbbiak főleg utcafórumok,
illetve néhány fős társaságokkal
történt beszélgetések formájában valósultak meg.
Módszereik helyességét a szeptember 20-ai választás fényesen
visszaigazolta, hiszen soha nem
látott aktivitással szavaztak az
izsákiak. Nemhogy az időközin,
de még a normál szavazáson

Új(ra) a régi
Kedves Olvasók!
Vegyes érzésekkel írom e so- volt a lényeg, ezért maradtam.
rokat, hiszen nem is oly régen
Az elmúlt időszakban sokan
már elköszöntem Önöktől és megkerestek azzal, hogy válaz újságtól. Történt ez azért, lalnék-e szerepet újra az újság
mert tavaly októberben egy működtetésében, a tévé visszarossz hangulatú, nehezen ér- állításában? Kategorikus nem
telmezhető, furcsa és sajátos volt a válaszom. Ennek nem
intézkedések sorával tűzdelt a – nagyon finoman fogalmazva
időszak vette kezdetét Izsákon – furcsa körülmények közötti el(amely aztán a most szeptem- távolításom volt az oka, hanem
ber 20-ai időközi polgármester az, hogy úgy gondoltam, ha már
választásig sodort bennünket). „így alakult” megkezdem nyugHirtelen mindenki gyanús lett, díjas éveimet. A megkeresések
aki korábban a közszolgálatban viszont továbbra is érkeztek,
dolgozott. Az időszak hangadói különösen a szeptember 20belakott pozíciókról, azokhoz ai választásokhoz közeledve,
görcsösen ragaszkodó szemé- majd utána még inkább. Végül
lyekről beszéltek, akiktől min- október 2-án úgy döntöttem,
denáron szabadulni akartak. hogy egy átmenetei időszakra
E szellemben aztán derekasan felvállalom az újság szerkeszneki is láttak a tisztogatásnak. tését, hogy zökkenőmentesen
Közben eszükbe nem jutott, megtörténhessen az átmenet.
hogy ezen „pozíciók” alapját (A televízió egy teljesen más
esetleg több évtizedes tisztes- kérdés. Annak visszaállítása
séggel végzett munka, s nem már nehezebb. Egyrészt az okvalakihez való ragaszkodás tóberben megválasztott vezetés
adta. 42 évnyi közszolgálati megszüntette az azt működtető
munkám során én sem egyes kft.-t /vele automatikusan a
személyek, hanem Izsák egé- tévét/, így létre kellene hozni
sze mellett köteleztem el ma- egy másik gazdasági szervegam. Minimális gondolkodással zetet, mert az önkormányzat
kisakkozhatta volna bárki, közvetlenül nem működtethet
hogy a bő négy évtized alatt televíziót. Másrészt az ITV
hányszor cserélődtek azon elavult műszaki rendszerét
személyek, akikkel együtt dol- több tíz millióból korszerűsíteni
goztam, meg azt is, hogy ebben kellene. További gondot jelent,
a képletben egyedül Izsák ma- hogy több kábelszolgáltató látja
radt az állandó. Nekem pedig ez el a várost, s nem mindegyik

is kiemelkedőnek számító 53
százalékos megjelenés mellett
mindkét jelölt szép számú szavazatot kapott. A végeredmény
szerint mindegyik körzetben
Mondok József győzött, ös�szesen 1491 vokssal. Varga
István 456 szavazattal kapott
kevesebbet, összesen 1035-öt,
ami szintén szép eredmény. A
szavazatszámok és a részvételi
arány azt mutatja, hogy kampánytechnikailag mindkét jelölt
jó úton járt – a szavazófülkékben aztán a tartalmi értékelés
is megtörtént.
-tetézipartner a helyi csatorna kínálatba tételében (nemcsak itt,
más helyeken sem), stb. Egyre
többen a Youtube csatornára
tesznek fel településükről videoanyagokat, nálunk is ez lehet a
további megoldás. (Ilyenek már
történtek is, képviselő-testületi
ülésekről, egyéb eseményekről.)
Az Izsáki Hírekkel kapcsolatos megkeresésekből az is
egyértelmű, hogy legtöbben a
régi A/3-as méretű újságot szeretnék ismét látni, ezért ebben
a formátumban jelenünk meg
újra, némi arculati változtatással. Ennek egy nem elhanyagolható gazdasági előnye is lesz,
hiszen az általam szerkesztett
korábbi újság mindig behozta
a nyomdaköltségeit, ráfizetés
nem volt. Az új formátumú lap
eddig megjelent hat számán
viszont már többszázezres a
nyomdaköltség-veszteség. Ez
semmiképpen sem folytatható.
Másik nyomdába visszük az
újságot, amely cég egyébként
az előző „új” formátumot is
olcsóbban állította volna elő.
(Mielőtt bárki vitatná, a költségekkel kapcsolatos állítást,
azt számlákkal, árajánlatokkal
tudjuk bizonyítani.)
Tisztelettel köszönöm mindazok megkeresését, akik végül
meggyőztek a folytatásról!
Kérem, olvasóként, de akár
szerzőtársként is legyenek minél többen partnerei a régi-új
Izsáki Híreknek!
Tetézi Lajos
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Tisztelt Izsákiak!
Folytatás az 1. oldalról.
Mindenekelőtt a piaccsarnok környezetének, valamint parkolási- és forgalmi
rendjének normalizálására
teszünk sürgős lépéseket.
Az egészségház és a bölcsőde
építésnek ütem szerinti végrehajtását szorgalmazzuk,
a szükséges önkormányzati
intézkedéseket megtesszük.
Amint a választási programomban is szerepel az
előttünk álló ciklusban legalább 60-80 új munkahely
létrehozásához nyújtunk segítséget. Az elkészülő egészségházban komplett orvosi
szolgáltatásokat nyújtunk.
A közbiztonság növelésére
újabb térfigyelő kamerákat
telepítünk, külterületi drónos megfigyelő rendszert
építünk ki.
A helyi nyilvánosság, párbeszéd bővítésére vállakózói klubot idős és ifjúsági
fórumot hozunk létre. Bízom abban, hogy a korábban bemutatott turisztikai
komplexumot is meg tudjuk
valósítani, amellyel komoly

vonzerőt és térségi szerepet
is kaphat városunk.
A kampányban komoly egymásnak feszülések történtek. Ez békétlenséget szült,
amit jó lenne már hátra
hagyni. Sajnos látható, hogy
néhányan nem a megbékélést keresik, hanem tovább
szítják az ellentéteket. Ne
rájuk figyeljünk! Én bízom
az izsákiak bölcsességében,
s abban, hogy a többség nem
a békétlenséget, hanem a békés munkát, az együttműködést választja. Az a bizalom,
amely a rám leadott voksokból tükröződik óriási erőt ad
nekem, egyben felelősséget
is. Olyan érzés ez, amelyet
nehéz szavakkal kifejezni,
de remélem városunk boldogulását szolgáló tettekben
annál inkább sikerül majd
megmutatni a következő
időszakban!
Még egyszer köszönöm bizalmukat, s kérem további
támogatásukat a mindennapi munkában is!
Mondok József
polgármester

COVID 19
Óvintézkedések, amelyekkel megelőzhető
a koronavírus-fertőzés
Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi óvintézkedések betartása szükséges:
* Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20
másodpercig szappannal és folyóvízzel, vagy tisztítsa meg
alkoholos kézfertőtlenítővel!
* hazaérkezés után
* ételkészítés előtt és közben
* étkezés előtt
* WC használatot követően
* tüsszentés, köhögés, orrfújás után
* beteggel érintkezés előtt és után
* állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után
* Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően!
* Szellőztessen rendszeresen!
* Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett felületeket
rutinszerűen (például: asztalok, ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok, mosogatók
és mobiltelefonok)!
* Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket!
* Kerülje az érintkezést betegekkel, aki köhög, tüsszög,
lázas – legyen bármilyen okból a betegsége (influenza,
bakteriális fertőzés, egyéb)!
* Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papír zsebkendőt, amit használat után azonnal dobjon el! Amennyiben
erre nincs lehetősége, ne a kezébe köhögjön, illetve tüs�szentsen, hanem a behajlított kar könyökhajlatába!
* Amennyiben Ön beteg, tartson távolságot másoktól!
* tartózkodjon a másokkal történő szoros fizikai érintkezéstől
* lehetőleg használjon külön WC-t és mosdót
* használjon külön étkészletet
* használjon külön törülközőt
* Mindenki viseljen maszkot ott, ahol azt jogszabály
előírja (de nyugodtan egyéb helyeken is), illetve azokon
a zsúfolt helyeken, ahol másoktól a védőtávolság nem
tartható.

IZSÁKI Hírek
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Izsáki művész kerekegyházi kiállítása

„Impressziók” címmel Ziegler Németh Ferenc
festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a kerekegyházi Katona József Művelődési Házban. A
tárlat anyagát Ferenc elmúlt évben készült alkotásaiból válogatta össze. Kerekegyházához egyre
több köze van az alkotónak, egyebek mellett azzal,
hogy nemrégiben az izsákihoz hasonló festőszakkört is elindított a szomszéd városban.

Elhunyt Marosi Hermina
93 éves korában Kecskeméten elhunyt Marosi Hermina, szüleink,
nagyszüleink, valamint
korosztályom és a korosztályom-közeli egykori
ministráns fiúk és kisénekkaros lányok szeretett Herminke nénije, aki
nélkül mi akkoriban el
sem tudtuk képzelni a plébániát, ahogyan a hétköznapreggeli miséket sem.
1956-ban került Izsákra,
Marosi Izidor egykori
izsáki plébános, későbbi
váci megyéspüspök házvezetőnőjeként, akivel
unokatestvérek voltak.
Huszonegy évi izsáki szolgálatuk után plébánosunkat Kecskemétre helyezték, majd segédpüspök,
végül váci megyés püspök
lett. Nyugdíjba vonulá-

TETÉZI LAJOS

Gondolom...

… mindazok számára, akik figyelemmel kísérték a szeptember 20-ai időközi
polgármester választás kampányát
teljesen világossá vált (kivéve ha már
eddig is világos volt), hogy ma már az
online tér felhasználása kikerülhetetlen egy-egy komolynak szánt kampányban. Természetesen, a hagyományos
papíralapú nyomtatott szóróanyagok, újságok sem
elhanyagolhatók, de tudomásul kell venni, hogy van
egy jelentős réteg, amely nem ezeket, hanem az online
megszólalásokat részesíti előnyben. Ahogyan azt is el kell
fogadni, hogy a korosztályváltásokkal nem az előbbiek,
hanem az utóbbiak száma növekszik folyamatosan.
Gondolom, az online világot figyelőkben az is megfogalmazódik, hogy technikailag és tartalmilag is egészen
más ez a világ! Mely tényből önkéntelenül egy újabb
kérdés következik, vajon jobb-e, vagy rosszabb-e ez a
világ? Nyilván a helyes válasz az is-is lehet. Ami pozitív,
hogy az online térben azonnali üzenetváltásokra van
lehetőség, a véleménycsere pikk-pakk megtörténik. Ez a
dolog technikai oldala, egyben a papír alapú eszközökhöz
képest behozhatatlan előnye is. Tartalmilag viszont már
nem ilyen egyértelmű a kérdés.
Gondolom, mindenki sejti, hogy miért? Tartalmilag
valóban előnyként értéklehető, hogy rövid, pár mondatos
üzenetek jönnek-mennek, s így sok információ cserélhet
gazdát rövid időn belül. Ami viszont aggályokat vet fel, az
az a módszer, amelyet sokan alkalmaznak. Nevezetesen
álnéven, arctalan kamuprofilokon írogatnak valótlan,
sértő, nemritkán rágalmazó véleményeket.
Gondolom, akik az izsáki kampány online fórumait
követték igazi (kamu)gyöngyszemekre bukkantak,
ahogyan én is. Nyilván sokan, különösen az érintettek,
bosszankodtak a megjelentetett blődségeken, de egyfajta
derültséget is tudtak okozni. Nekem a legjobb pillanatokat azok szerezték, akik valós profiljukon tett bejegyzéseiket, az ugyancsak általuk működtetett álprofilon saját
maguk erősítgették, bizonygatva mennyire igaza van a
„kollégának”. Aki figyelmesen olvasgatta a bejegyzéseket,
bizonyos szófordulatok, fogalmak, s pláne helyesírási
hibák alapján könnyen beazonosíthatott egyeseket.
Gondolom, a megrágalmazottak azért nem ilyen vidáman vették, veszik a dolgot, s valójában nekik van igazuk.
Engem is ért némi atrocitás. Némelyek kampányhevületükben engem, illetve az újságot is témává próbálták
tenni, ám rosszul tették, mivel minden állítást tényekkel
tudtam cáfolni. De vannak, lehetnek vádak, amelyeket
nehéz megcáfolni, hiszen megfoghatatlan állításokat
fogalmaznak meg. Sajnos számosan űzik e „sportot”.
Nos, ez az, ami nagyon nem jó ebben az új világban...
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sa után Kecskeméten a
Mária utcai házukban
éltek Herminke nénivel
egészen 2003. november
14-én bekövetkezett haláláig.
Herminke néni odaadó
szeretettel gondozta a
püspök urat – mindig,
mindenütt így, ilyen tisztelettel emlegette bátyját.
Azokon a beszélgetéseken is, amelyeket időn-

ként nála tett látogatásaimkor folytattunk. Jó
volt látni, hallani, azt is
milyen szeretettel emlékezett vissza az izsáki időkre, benne ránk
egykori ministránsokra,
énekkaros lányokra. Név
szerint sorolt valamen�nyiünket. Ám nem csak
az emlékeket őrizte meg
rólunk, hanem egykori
fényképeket is, amelyeket hosszú évtizedeken át
őrizgetett, velük bennünket is szeretetében. Mely
szeretetet, megbecsülést
minden beszélgetésünkkor érezhettem. Ennek
jeleként pár régi képet
nekem is adott, ahogyan
a püspök úr kisebb tárgyai közül is néhányat
– emlékül a családnak
és a kisunokánknak. Az

Izsáki Hírek rendszeres
olvasója volt, szerette lapunkat, benne írásaimat
is, mondván kicsit újra
Izsákon érzi magát olvasásuk közben. Arról is
szólt, hogy a püspök úr is
szívesen olvasta a lapot.
Beszélgetéseink mindig
visszaröpítettek egykori
gyermekkorom szép világába, amikor lelkesen
álltunk az oltár körül,
vagy készültünk a húsvéti szertartásokra, s
tudtuk, hogy szép az élet,
ha van hitünk, s van, akik
ezt erősítik bennünk,
olyanok, mint Herminke
néni és a püspök úr.
Idén, a vírusos időszak
miatt nem jártam nála,
így egy búcsúbeszélgetéssel még adósai vagyunk
egymásnak, de talán egyszer majd arra is sort
keríthetünk…
Tetézi Lajos

90 esztendő
Mondok József polgármester az állam és
az önkormányzat jókívánságait tolmácsolva
köszöntötte 90 születésnapja alkalmából Mózes Lászlót, aki 1930.
október 5-én született
Izsákon. Munkaszolgálatosként tanulta ki
a kőműves szakmát,
amelyben aztán ledolgozott egy egész életet.
Előbb Újszászi Kálmán
kőműves vállalkozónál, majd a téesz építő
brigádjában dolgozva
közreműködött soksok izsáki otthon építésében. Két leányuk
született, mellettük
öt unoka és három

dédunoka teszi széppé nyugdíjas éveiket.
„Gyorsan elrohant ez

a 90 év. Volt benne sok
küzdelem, valamint
nagyon sok szép pilla-

nat is.”- fogalmazott
az ünnepelt köszöntése alkalmából.

hívásokkal küzdöttek meg
az idős korosztály tagjai
becsülettel és eredményesen, melynek köszönhetően ma van jövőnk.
Most a vírus okozta nehézségek is itt vannak,
amelyek az időseket fenyegetik kiemelten is.
Óvni és tisztelni kell a
korosztályt és segíteni.

Az önkormányzat ezért
létre fog hozni egy konzultációs szervezetet, az
Idősek Fórumát, amellyel
közös gondolkodásra hívja
időseinket. Mindenkinek
megvan a maga feladata
az életben. Mindenkire
ott van szükség a világban,
ahol van. Az idős generáció
tagjaira is – zárta köszöntő

gondolatait a képviselő.
A köszöntést követően a
kecskeméti Pótszék Társulat nagyszerű zenés
előadásában követhették
figyelemmel a résztvevők
az egykori díva, Karády
Katalin élettörténetét,
gyönyörködhettek örökzöld dalaiban.
-te-

Idősek Világnapja Karádyval
Október 3-án a művelődési házban rendezett
Karády Katalin életét és
dalait bemutató előadással köszöntötte az önkormányzat és az intézmény
az időseket. Dr. Bozóky
Imre képviselő köszöntő
beszédében Sütő András
gondolatát idézte. „Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ
nem vele kezdődött”. Igen,
- folytatta a gondolatot -,
a mai idősek sok nehézséggel küzdöttek meg,
hiszen viharos történelmi
időszak volt az elmúlt
60-70 esztendő. Világháború, azt követő zűrzavar,
diktatúra, forradalom,
rendszerváltás. Az ezek
okozta nehézségekkel, ki-
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Megújulhat az 52-es főút

Bizonyára valamennyi
izsáki és környékbeli autós
örömmel veszi a hírt, mely
szerint hamarosan megújulhat az 52-es számú
főút! Aki egyszer is járt
már ezen a nagy forgalmú, a régiót a Dunántúllal összekötő úton tudja,
hogy rendkívül leromlott
állapotban van, külön is
annak Fülöpszállás-Solt
közötti szakasza. Itt már
az sem túlzó állítás, hogy
egyes részeken kimondot-

tan életveszélyes a közlekedés. Óriási kamionforgalom, töredezett burkolat, mély – esőzések idején
vízzel telt - vályúk, az út
szélére magasra túródott
bitumen. Ezek külön-külön is komoly veszélyforrások, hát még összeadódva!
Egyszóval igen kívánatos
lenne az 52-es mielőbbi
felújítása. Ahogy már sok
évvel ezelőtt is aktuális
lett volna!
Országgyűlési képvi-

selőnk, Lezsák Sándor
nemrégiben Mosóczi László közlekedéspolitikáért
felelős államtitkárral járta
be térségünk felújításra
szoruló útszakaszait, ahol
az 52-es felújítása mellet
szó esett a Kisizsákot Fülöpszállással összekötő kis
út, valamint az Izsákot
Orgoványon át az 54-es
úttal összekötő szintén felújítást kívánó út belátható
időn belüli megújításáról is.
-te-
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Tánccal az Alzheimer kór
ellen!

Könyvtári Napok
Immáron 15 éve kerül
megrendezésre az Országos Könyvtári Napok,
amely a könyvtári szakma legátfogóbb, az egész
országot megmozgató
rendezvénysorozata. Az
évente változó, de egymásra épülő tematika, a
különböző korosztályok
eltérő igényeire és érdeklődésére, a bennünket körülvevő gyors változásokra figyelés tette a szakma
legjelentősebb, legtöbb
érdeklődőt megmozgató
programsorozatává ezeket az októberi napokat.
A Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk
együtt! - projekthez városunk könyvtára, az Izsáki Szily Kálmán Városi
Könyvtár is - szokásához
híven - csatlakozott.
A rendkívüli helyzetre
való tekintettel, legtöbb
programunk online került megvalósításra.
„Könyvtáram és én”
címmel rajzpályázatot
hirdettünk az általános
iskola tanulóinak. A nagy
érdeklődésre és sikerre
való tekintettel a közel-

jövőben az óvódás korú
gyerekekre gondolva tervezünk hasonló pályázatot. A rajzok díjazásban
részesültek.
„Küldj #konyvszelfit„
programunk megmozgatta a város lakosait,
szép számmal érkeztek a
könyvvel készített fotók.
Volt, aki könyvtárunkba
jött be a fénykép elkészítéséhez. A program
támogatói: Sufni papírés kreatív műhely, Saci
virágüzlet.
Mindkét program alkotásai és fotói online megtekinthetőek a könyvtár
facebook oldalán (Izsáki
Szily Kálmán Könyvtár).
„Mesék örökmozgóknak” játékkal egybekötött interaktív mesés
délelőttre látogattak el a
második évfolyamos tanulók. Ahol Bálint Ágnes
a Pösze nyuszi történetével vidám, aktív, mozgásos formában találkozhattak, Kullai Sarolta
könyvtáros segítségével.
Ezután a könyvtárral ismerkedtek, játékos keresés, böngészés keretében,

Vargáné Pál Klára Rita
könyvtáros vezetésével.
„Én ajánlom” címmel
új rovat indult a könyvtár honlapján (konyvtar.
izsak.hu) Az Országos
Könyvtári Napok keretében kétnaponta bemutattunk egy helyi ismert
embert és az általa ajánlott könyveket. A rovatot
továbbra is fenntartjuk,
ahol olvasóink ajánlását
olvashatják.
Novemberben szeretnénk elindítani a könyvbarátoknak szánt olvasókört, ahol havi szinten
oszthatják meg egymással olvasmány élményeiket az érdeklődő tagok.
Továbbra is szeretettel
várunk mindenkit.

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

Kerékpárok
a nemzeti parkoknak
Október 9-én 20 E-bike kerékpárt adtak át
a Kiskunsági Nemzeti
Park igazgatóságának
Izsákon.
Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési
Központ 150 milliós

beruházással 211 darab elektromos rásegítéssel rendelkező
kerékpárt szerzett be,
amelyekkel valamen�nyi magyarországi
nemzeti parkban elérhetővé válnak vezetett

kerékpáros túrák. A
KNP- nek juttatott 20
biciklinek köszönhetően Izsákon is lesz erre
lehetőség. A túrákra a
Kiskunsági Nemzeti
Park honlapján lehet
regisztrálni.

Izsáki Horizont
Az Izsáki Televízió
megszüntetésével keletkezett űrt kitöltendő,
Izsáki Horizont név
alatt lesznek láthatók
a jövőben videóanya-

gok a város Facebbok
oldalán, helyi eseményekről, képviselő-testületi ülésekről. Így a
korábbi televíziós feldolgozásokhoz, megje-

lenésekhez képest szűkebb kínálattal bár, de
továbbra is elérhetők
lesznek mozgóképes beszámolók, információk
a város életéről.

Szeptember 21-én délután öt órakor vidám
hangulatú táncos társaság lepte el a művelődési ház előtti térséget,
hogy kifejezzék együttérzésüket az Alzheimer betegségben szenvedőkkel, és az őket
ápoló családtagokkal,
valamint megmutassák
az időskori demencia
megelőzésének és késleltetésének az egyik
leghatékonyabb módját.
A szeptember 21-i
Alzheimer Világnapot 1994-ben indította
útjára a Nemzetközi
Alzheimer Társaság
(ADI) az Egészségügyi
Világszervezet (WHO)
támogatásával, és napjainkra már több mint
80 ország vesz részt
benne, melyhez Magyarország 2011-ben
csatlakozott. Az idei
évben a Szenior Örömtánc Magyarország táncosai egy közös akció
keretében, az ország 50
településén pontosan
17 órakor kezdtek el
táncolni. Izsákon, Antal
Ildikó szeniortánc-oktató és az Izsáki Táncsics
Mihály Művelődési Ház
közreműködésével létrejött rendezvényen hét
település (Izsák, Páhi,
Orgovány, Kiskőrös,
Fülöpszállás, Szabadszállás és Kerekegyháza) mintegy 120 táncosa
vett részt. Megnyitó
beszédében Szabó József, a KözművelődésiOktatási és Sport Bizottság elnöke, nagyra
értékelte, hogy Izsák is
csatlakozott az országos
kezdeményezéshez.
Az Alzheimer betegség (időskori szellemi

elbutulás), a mai tudásunk alapján, még
nem gyógyítható, mert
a betegeket túl későn
kezdik kezelni. Az Alzheimer-kór már több
mint egy évtizeddel a
tünetek megjelenése
előtt megtámadja az
agyat, ezért szükséges
a megelőzésre fektetni
a hangsúlyt. Különböző fizikai és szellemi
aktivitást igénylő tevékenységek segítségével
a betegség kialakulása
és elhatalmasodása késleltethető. Tudományos
kísérletek azt igazolják,
hogy ezek közül a leghatékonyabb a rendszeres
táncolás.
A Szenior Örömtáncnak azért van különösen nagy jelentősége,
mert a könnyed mozgás és öröm mellett
az agyat is tornáztatja. Javítja a memóriát,
a koncentrációt és az
orientációt, ugyanakkor semmilyen táncos
előképzettséget nem
igényel. A szenior örömtánc foglalkozásokhoz
bármikor lehet csatlakozni. A derűs hangulatú, teljesítménykényszertől mentes
örömtáncórák oldani
tudják az idős emberek
élethelyzetéből adódó
esetleges elmagányosodást és erősítik szociális
kapcsolataikat.
A Szenior Örömtánc
jelszava: MOZGÁS –
ÖRÖM – AGYTORNA,
pontosan kifejezi annak valódi tartalmát. A
tánc, a zenére történő
ritmusos mozgás serkenti a szellemi és fizikai aktivitást, javítja a
koordinációs készséget

és a térbeni orientációt.
A szenior örömtáncban,
eltérően a klasszikus
társastánctól, minden
alkalommal új, 3-4 lépésből álló koreográfiát alkalmaznak, ami
a rövid távú memória
használatát, és olyan
idegpályák és agyi területek aktivizálását
igényli, amit egyébként
hétköznapokban ritkán
használunk. És attól
öröm igazán ez a mozgásforma, hogy derűs
hangulatban, mindenféle teljesítménykényszer nélkül lehet tenni.
Ráadásul nem kell párban érkezni, így egyedül
élőként is részt lehet
venni, ami a társas kapcsolatok fenntartását,
és a közösséghez való
tartozást erősíti.
Így volt ez az izsáki
rendezvényen is. A zömmel lilába, az Alzheimer
világnap színébe öltözött, lila színű masnis karkötőt (a férfiak
nyakkendőt) viselő táncosok, örömtől sugárzó
arccal táncolták végig a
kedvelt koreográfiákat.
A rendezvény hangulata a nézőket, köztük
a gyerekeket is táncra
csábította. A közösséghez való tartozás igazi
példájaként értelmezhető az is, hogy az izsákiak megvendégelték a
szomszéd települések
táncosait.
Antal Ildikó csoportjai
hetente tartják táncóráikat, ahová bármikor
lehet csatlakozni. Izsákon, kedden (18 órakor)
és szerdán (15 órakor)
vannak a foglakozások.
-fg-
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Izsák új háziorvosa
Mint arról önkormányzati híreinkben is olvashatnak, dr. Szántó
Ágnes október 1-ig látta
el a 3-as körzet felnőtt
betegeit, ezt követően
csak a gyermekorvosi
praxisát viszi tovább. A
megüresedett háziorvosi posztra dr. Kokrehel
Hajnalkát kérte fel az
önkormányzat. Vele beszélgettünk.
- Mikor és hol szerzett
orvosi diplomát?
- A Szegedi Orvostudományi Egyetemen végeztem 1986-ban, 1997-ben
szakvizsgáztam háziorvostanból, valamint természetgyógyászatból és
fitoterápiából is sikeres
vizsgát tettem.
- Jelenleg Bócsáról jár
át, ahol szintén rendel.
Tervez-e áttelepülést, bár
lehet, hogy túl korai még
a kérdés.
- A megüresedett izsáki
körzet helyettesítésére
kértek fel, amit elfogadtam. Nehéz tervezni,
mert az egészségügy gyökeres átalakítása folyik
napjainkban. Minden
nap változik valami,
minden nap új utasításokat kapunk. Ami tegnap 100 éves kőbe vésett
szabály volt, mostanra
bizonytalanná vált.
Ha kikristályosodik,
hogy mit szeretne a törvényhozó és az hogyan
működik a gyakorlatban

is, akkor beszélhetünk
tervekről.
- Milyen időbeosztással
fogadja az izsáki betegeket?
- A rendelési idő kialakítása még folyamatban
van. Egyelőre kedden,
szerdán 13-16 óráig, valamint pénteken szintén
13-16 óráig rendelek a
Kossuth téri rendelőben.
- Bő egy hete kezdett
Izsákon, így még csak
ismerkedik a várossal, a
betegekkel.
- Igen, és szeretném is
mielőbb megismerni a
körzetbe tartozó embereket, viszont a jelenlegi
világjárványos időszak
nem nagyon kedvez e

szándéknak, hiszen a
fertőzések megelőzése
érdekében fontos a személyes találkozásokat
minimálisra csökkenteni. Ezért ajánlatos az
állandó gyógyszereket
telefonos bejelentkezés
útján, vagy a kihelyezett
postaládában elhelyezett
igényléssel felíratni. Panaszaikkal is először
telefonon jelentkezzenek
betegeink, mert így be
tudjuk osztani, hogy a
váróban háromnál többen ne tartózkodjanak
egyszerre. Fontos szabály az is, hogy minden
esetben kötelező a maszk
szabályos viselése.
Ugyancsak nagyon fon-

Eredményre várva…

Végre, vége lesz már a kampánynak! Ez a (facebook)
bejegyzés még választás idején íródik, és az eredménytől
függetlenül van némi tanulsága…
Ez egy profin kivitelezett kampány volt mindkét jelölt részéről, sok igényes írásos anyaggal és személyes
találkozásokkal. Ez idáig rendben is volna, csak azon
csodálkozom, minek ez a sok kirakott fénykép a város
utcáin. Ez egy kisváros, szinte mindenki ismer mindenit, de főleg azt, hogy ki a Varga Pista meg a Mondok
Jóska, és mára már úgy is mindenki eldöntötte, kire
fog szavazni…
Alapvető dolog, hogy itt a végeken nem az ígéreteknek
(bocs: elképzeléseknek) van igazán értéke, hanem annak, hogy az itt élőknek mitől lesz élhetőbb ez a város.
Azok a grandiózus tervek, amelyekben nincs benne az
itt élők egyetértő támogatása, mit sem érnek. Amit nem
érez magáénak a lakosság (nincs rajta Isten áldása), annak nem viseli gondját, ráadásul attól nem lesz élhetőbb
a város számukra. A kérdés az, hogy a két jelölt közül
melyik veszi komolyan ezt a gondolatmenetet? Főleg
azt, hogy ezt hogyan, mi módon kívánja kivitelezni?
A képviselő-testületet azért választja a közösség, hogy
egy időre ők ülnek a kormányhoz és vezetik a „járgányt”.
Mi meg bízunk abban, hogy ezt balesetmentesen, a szabályokat betartva, a büntetéseket elkerülve teszik úgy,
hogy minél hamarabb érjünk el a kitűzött célunkhoz.
Az a helyzet is nagyon fontos körülmény, hogy bár a
kormánynál ők ülnek, de nem ők mondják meg: hova
tartsunk? Az „utasok” határozzák meg a célt és fizetik
a költségeket (még a büntetéseket is), és a testületnek a
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tos, ha valaki lázas, gyengének érzi magát, köhög,
először mindenképpen
telefonon jelentkezzen,
s ha felmerül a gyanú,
hogy akár koronavírus
fertőzés is lehet a panaszok hátterében, akkor
otthon kell maradnia. Mi
megrendeljük a tesztelést, amelyet az országos
mentőszolgálat végez
el. Ha a tünetek között
nehézlégzés, fulladás és
olyan magas láz is jelentkezik, amely lázcsillapítókra sem szűnik, akkor
a tesztelés kórházban
történik, ahová szintén
a mentőszolgálat szállítja be a pácienst, a mi
telefonos előszűrésünk
alapján.
- Közeleg a „normál”
influenzaszezon is. Híradásokban hallható, olvasható, most nagyon
fontos, hogy aki csak
teheti oltassa be magát,
mert ezzel egyszerűsödik
az esetleges koronavírus-fertőzés kiszűrése,
mivel az oltás felvételével
jó eséllyel zárható majd
ki, hogy a megszokott
influenza okoz-e gyanús
tüneteket, vagy az új vírus.
- Valóban fontos erre
figyelemmel lenni. Az
influenza elleni védőoltásokat október 19-én
délután kapjuk meg a
Népegészségügytől, s
október 20-tól rendelési
időben be is adjuk az azt
igénylőknek.
-tetézi-

dolga meg az, hogy ezt az „utasok” legnagyobb megelégedésére tegye. Az is tény, hogy a városvezetők számára
nyűg a lakossággal való állandó egyezkedés, de ha ez
már az elindulás előtt tisztázva lett, sokkal biztosabb
a célba érés.
Az is biztos, hogy bármelyik jelölt is nyer, vegyes
összetételű lesz a képviselő testület. Vajon a kampány
során, az elmúlt időszakok elkövetett hiányosságainak,
sértegetésig kiélezett egymás fejéhez vágása, mennyiben
szolgálta a jövő érdekében történő ki/megegyezést?
Vajon milyen lesz az eljövendő testületi üléseknek a
hangulata? Feszült, beszólásokkal tarkított értekezleteken nem igazán lehet megegyezésre jutni.
A kampánynak azért volt pozitív hozadéka is. Az utcafórumokon nemcsak a célok meghallgatása történt,
hanem elhangoztak hozzászólások is. A háborgáson és
a beszólogatáson túl voltak építő jellegű megszólalások
is. Főleg azért is, mert nem egy személyes meghallgatáson történt, hanem a közösség előtt. A megszólaló,
ha jót mondott, érezhette a támogató jelenlétet, ha meg
butaságot mondott rájött, jobb, ha hallgat. Szerencsére
mindkét polgármester-jelölt hasznosnak értékelte az
utcafórumokat. A kérdés az, hogy a megválasztásuk
után milyen lesz a folytatás?
Reménykedem, hogy a kampány elültével viszálykodásmentes lesz városunk közélete és végre elkezdhetünk azon dolgozni, hogy az utcafórumokon is fellelhető
közösségteremtő lelkület ne hunyjon ki…
Izsák, 2020. szeptember 20. - valamikor 19 óra előtt…
Faragó Gábor

Ebösszeírás határidő október 30.
Az összeírás célja a
jogszabályban előírt
ebrendészeti feladatok
ellátása és a veszettség
elleni járványvédelmi
megelőzés. Kizárólag az
Izsákon tartott kutyák
adatait kell bejelenteni
egy adatlap kitöltésével,
amit a város honlapjáról
is le lehet tölteni, vagy
személyesen kérni a polgármesteri hivatalban,
majd ugyanitt kell leadni a kitöltött adatlapokat, illetve elektronikus
úton is elküldhető az

izsak@izsak.hu e-mail
címre. A szabályozás kitér arra is, hogy minden
négy hónapnál idősebb
eb csak transzponderrel
(microchippel) megjelölve tartható, így a még
meg nem jelölt kutyusokat szíveskedjen mindenki az állatorvosnál
megjelöltetni. Az adatszolgáltatás törvényi
előírás szerint kötelező,
aki elmulasztja, vagy
nem megfelelően teljesíti, állatvédelmi bírsággal büntethető.

KIHŰLT VILÁG
Szólanék! – T’án nincs is szükség szóra.
Világ tengelyén úgy forog Európa,
hogy megtartja a forgásban magát,
új arcot ölt, olyant, mint a világ.
Körülmények hatalma az útja,
célirányát, se súlyát nem tudja.
Forgásban szedett újat megkevert,
engedelmes kis országa mind modern.
Olyan modern, mint nem volt még soha,
vallása nincs, főkönyve biblia.
Tartása volt, ma már nincsen hite,
s nem felelős senkiért senki se!
Új jogot írt, oltára az üzlet,
Vonzások, eszmék, vajh’ hova tűntek?
Még, álló oszlopba kapaszkodom,
muszáj forognom, hát csodálkozom.
Nézem az Új rend új arculatát,
és borzongok: tán’ kihűlt a Világ?
Tele van minden üzenetekkel,
s nem ért belőle semmit az ember.
Hány elemével a Föld is üzen,
nem lehet, hogy nem hallja senki sem.
Az Ember boldog lenni szeretne,
csúf hernyó nélkül nem lesz a lepke.
Új szellem – jelek: mind az arra jó,
hogy eligazít majd a változó!
Szeretni késztet a csillag, ha ragyog,
bús az Isten, aki tud Holnapot!
Magyar Gyuláné
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Átadták az Innosped Kft.
korszerű baromfinevelő telepét

2020. október 21.

Izsáki futók
a XIV. Ultrabalatonon

A ZoZo Team

860 milliós beruházás
keretében, a legkorszerűbb technológiával
üzemelő baromfinevelő
telepet adtak át szeptember 19-én Izsákon.
Az átadó ünnepségen
részt vett Lezsák Sándor képviselő és Feldman Zsolt államtitkár.
A bekerülési költségből
500 millió a vidékfejlesztési program támogatása, míg 360 millió
az Innosped Kft. saját
ereje volt. A kivitelezés 2018 októberében
indult, s az elmúlt év
novemberéig tartott.
A hatósági engedélyek
beszerzése után idén
nyáron a végleges használatbavételi engedélyt
is megkapták.
A korszerű telepen
három, egyenként 1200
négyzetméteres nevelőistállóban egyszerre
70 ezer darab baromfit
nevelnek. Ez éves szinten 420 ezer kibocsátott
baromfit jelent. Az istállókban a legkorszerűbb automata etető,
itató, fűtési és hűtési
technológiákat alkalmazzák. Nemcsak a
nevelőtér, hanem a hozzájuk tartozó kiszolgáló
és szociális helyiségek
is korszerű létesítmények.
Az átadó ünnepségen
Páli Dénes, az Innosped

Kft. ügyvezető igazgatója köszönetet mondott Lezsák Sándornak
és Feldman Zsolt államtitkárnak, a telep
létrehozásához nyújtott
biztatásukért és segítségükért. Mint fogalmazott, mindvégig támogatták és bátorították
őket arra, hogy modern,
korszerű technológia
mellett igenis van értelme baromfitartással
foglalkozni, még ilyen
zavaros, madárinfluenza-járvánnyal sújtott
időszakban is.
Feldman Zsolt az Agrárminisztérium államtitkára – aki, mint
tudjuk, Izsákra hazajön
- köszöntőjében arról
szólt, hogy a magyar
mezőgazdaságban közel
félmillió ember dolgozik
a termelésben, a feldolgozásban, a takarmányiparban, és az ezekhez
kapcsolódó szektorokban, friss, egészséges
élelmiszert előállítva.
Kiemelte, hogy a baromfihúsfélék a harmadik legfontosabb
exportcikkünké váltak.
A további fejlődéshez
tőkét és pénzt kell az
ágazatba tenni, hiszen
az eredmények egyértelműen indokolják ezt.
Ebben a kormány továbbra is partner lesz.
Lezsák Sándor, az Or-

szággyűlés alelnöke,
városunk országgyűlési képviselője arról
szólt, hogy az elmúlt 10
évet úgy élte meg, hogy
újra aranykorát érleli
a nemzet. „Ennek vagyunk részesei, akár e
mostani ünnepség keretében is. Mert lehet
itt madárinfluenza,
túltermelési válság,
koronavírus, ezek ellenére igenis rendíthetetlen a hitünk abban,
hogy ez az ország, ez
az aranykorát érlelő
nemzet ezt képes a
legnehezebb, válságosnak tűnő helyzetből
is kihozni. Bízhatunk
abban, hogy jó törekvéseinkben továbbra
is ott lesz mellettük a
kormányzati empátiakészség, mert ez is kell
a fejlődéshez, nem csak
költségvetés”. Az izsáki időközi polgármester választásra utalva
így fogalmazott: „Remélem, hogy Izsák lendülete nem fog megtörni. Bízom a választás
sikerében, mert Izsák
olyan fejlődési pályára
került, amelynek egyik
példázata lehet ez a
vállalkozás is”.
A szalagátvágás előtt
Bajkó Zoltán plébános
megáldotta az elkészült épületeket.
-te-

Október első hétvégéjén rendezték meg a
tizennegyedik, magyar
tengert megkerülő futóversenyt, az Ultrabalatont. A kihívást Izsákról két csapat vállalta.
Egyik a ZoZo Team,
amelynek a 18-szoros
Ironman Cséplő Zoltán
volt a vezetője, s persze
futó tagja is. A csapatot
alkotó további kiváló
futók: Horváth Zoltán,
Bálint Zoltán, Hevér
Zoltán, Lukács Norbert és a jakabszállási
Szalai Ottó. Az Ultrabalaton versenyzőinek
segítőkre is szükségük
van, hiszen a felszereléseiket és a váltókat
is el kellett juttatni a

váltópontokra. Mindebben Nyúl Csilla, Varga
Árpád, Bencze Erika, és
Hevér Szilvia nyújtottak segítséget. A futók
és segítőik közös erőfeszítése dobogós helyet
hozott, mivel a hatfős
férfiváltók kategóriájában a ZoZo Team a
harmadik helyet szerezte meg, 15 óra 53
perccel. Összetettben
az 1200 csapatból ez az
időeredmény az előkelő
14. helyet jelentette.
A másik izsáki csapatot a Kolon Futóklub
állította ki, Horváth
Nóra, Horváth Krisztina (Orgovány), Kocsis Krisztián, Tóth
Enikő, Deák Zoltán,

Deákné Éva, Bencze
Judit, Kuti Andrea,
Sörös István, és Major
Balázs személyében.
Ők 20 óra 39 perc alatt
futották körbe a Balatont, ami szintén
elismerésre méltó és
kiváló teljesítmény, hiszen ezzel összetettben
a középmezőny első
harmadában végeztek.
Az ő segítőik, Birkás
Csilla és Bognár Béla,
kerékpárral követték
őket.
A két izsáki csapat
mellett egy vegyes csapatban további izsáki
résztvevők – Kürtösi
Lilla, Huszta Denisz
és Mankovics Misi - is
versenybe szálltak.

A Kolon Futó Klub csapata

Ismerkedés az iskolával

Gyermekzsivajtól volt
hangos augusztus 26-án
a hónapok óta elhagyatott
iskola. Az izgatott kis elsősök és szüleik gyülekeztek
az ajtóban.
Hosszú évek hagyománya már, hogy a tanévkezdés előtt játékos ismerkedésre hívjuk a kis elsősöket. Így szeptember 1-jén
már bátrabban, a helyet,
társaikat és a tanító nénit
ismerve kezdik meg isko-

lás életüket. Most sem
volt ez másként.
A közös udvari játék
után mind a három osztály bejárta az iskola épületét, amely ekkor csak
az övék volt. A kezdeti
bátortalanság után, vidáman, feloldódva játszottak, énekeltek, hamar
megbarátkoztak egymással és a tanító nénikkel.
Ismerkedtek a tanteremmel, tanultak mondókát,

ízlelgették az iskolások
életét. A délelőtt folyamán az intézmény vezetői
is ellátogattak hozzánk, a
gyerekeket kis ajándékokkal lepték meg.
Így az első napon már
64 mosolygó kis elsős tanuló lépett be az iskola
kapuján, aki boldogan
kereste osztálytársait,
tanító nénijét.
1. osztályos
tanító nénik
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A köszönet és a hála
Több mint négy éve
írtam „Köszönöm”
címmel arról, hogy mi
sok minden van, amiért hálásan meg kell
nyilatkoznunk – nem
csak az ajándékozó
felé, hanem mert életünkben a háládatosságnak megelégedettséget, boldogságot adó
érzésének elnyerése
is fontos szá-munkra,
szemben a szüntelen
elégedetlenség boldogtalanságával. Újra elő
kell venni ezt a témát,
mert magyarázatot ad
közös életünknek egy
fájdalmasan átélt zsákutcába jutás okának
magyarázatára.
Egy kisváros elmúlt
évének fontos tanulságát hadd adjam elő,
akkor is , ha sokan
nem értenének vele
egyet, ami a világ mai
lelkületét ismerve,
természetes is, mert
megköszönni valamit
/egymásnak/, vagy hálásnak lenni – szinte
mindenért! – /Istennek/, nem „divatos”.
Az ilyen magatartásból
erednek azonban azok
a zsákutcás és kacskaringós mellékútra
térések, amik kiszámíthatatlan sok erőt
vesznek el akár egy
közösségtől is.
Úgy kezdődött ez,
hogy városunkban
megépült a szép, modern iskola, teljesen
új piaccsarnok, a főtér
minden köve is teljesen kicserélődve új
alakzatot öltött - /a
világ alaptermészetéből eredően egyik sem
teljesen hiba nélkül!,/
- de ezeket a felsorolt
beruházásokat figyelmen kívül hagyva - a
közel egy éve történt
önkormányzati választásokon – a felsorolt
munkákat végbevivő tisztségviselők leváltásáról döntött a
lakosság. Nem érezve semmi elismerést,
semmi örömöt, semmi
köszönetet.
Fontos volt ezeket
– nem felhánytorgatásként – leírni, de ebből eredően szeretnék
eljutni mondanivalóm
lényegéhez: miért fontos a köszönet és a
hálaadás az egészséges lelkületű ember
életében. Mintegy „di-

vatossá” téve a témát,
úgy is tekinthetünk
ezekre, mint amelyek
a manapság érvényességükben meggyengült
, igazi európai, konzervatív értékekhez
tartoznak, szemben a
mesterségesen kreált
„európai uniós értékekkel” szemben.
A kezdethez, a születéshez kell visszatérnünk a téma megértését segítve, és már
itt nyilván-valóvá lesz
a köszönetnyilvánítás, ugyanis az életet
úgy kapjuk. Nem az
édesanyától, hanem
az egyedül életet adni
tudó Istentől, és ha
tőle kaptuk, neki kell
megköszönnünk! Ne
szégyelljük ezt rögzíteni elménkben, de
szívünkben is! Ne szégyelljük elmondani
az ajándékba kapott
gyermekeinknek, de
unokáinknak is, hogy
ti Istentől kapott ajándékaink vagytok! Nem
csak úgy, véletlenül,
vagy akaratunk által lettetek, és nem
a biológiai törvényszerűségek által adott
lehetőségekből eredően csupán, hanem
annak akaratából, Aki
a törvényszerűségeket
bölcsen megtervezte,
és Aki uralja is ezeket
a testi, a szellemi és a
lelki törvényszerűségeket, - úgy, hogy ti
mindannyian életeteket a teremtő Istentől
kaptátok! Ezt kell
tartanunk a konzervatív, keresztyén értékek közül az elsőnek,
mert ebből indul ki
minden, - /a többi érték is, amikről majd
– reménység szerint
a továbbiakban lesz
szó/. Az „ajándék” is a
legnagyobb, hiszen Jób
könyve 2. része 4. versében olvashatjuk az
ördögnek elismerő véleményét: „..az ember
az életéért mindent
odaad,” ezért akarja
magának megnyerni
ezt a legértékesebbet:
az ember életét.
Még az állat is,- ha valami jót kap, - „megköszöni” ragaszkodással
és engedelmességgel.
Az embertől vagy semmi, vagy ha tanítgatták erre, – egy-egy kis
„Köszi!” kijár. Arra

mutat ez a lelki szegénység, hogy a megajándékozott csak arra
néz, csak azt értékeli, amit kapott, pedig
minden „mögött” ott
van az ajándékozó. /
Emléktárgyaink értéke sem elavuló anyagukban mért, hanem
abban, hogy kitől kaptuk!/ A köszönet valójában nem első renden
az ajándékot értékeli,
hanem annak adóját.
A köszönetben ott van
az öröm, de ott van
az érzelem is, de az
ajándékozót, nem az
ajándékot célzóan.
A köszönet az ajándékért, a hála az ajándékozóért születik meg
agyunkban, szívünkben. Át-gondoljuk, például: Milyen jó, hogy
szerető, gondoskodó
szüleink vannak, …
hogy milyen jószívű a
nagymamánk, …hogy
bölcs és felelősségteljes a minket irányító vezetőség,… hogy
ígéreteiben igaz, a teremtettség csodáiban
megmutatkozó erős
Istenünk van, aki irántunk való szeretetét
naponként megmutatja! A köszönet gyorsan
kimondott szó, a hála
szüntelen szívünkben
él, és meghatározza
az ajándékozó iránti
szeretetünket és hűségünket.
Ezzel szembeni az
úgynevezett „európai
uniós érték”, amelynek egyik tételében
sincs értéke az életnek,
az élet által adott tiszta
lehetőségeknek, ragadományként, szabadelvűen uralja a Teremtő
ajándékait, figyelmen
kívül hagyva a szeretettel adó szándékát.
Minden tételében a
normátlanság miatti
zűrzavar okozás erejét
látjuk. Annak érdekében, hogy ennek hatása alá ne kerüljünk,
- még akkor se, hogy
ha erőltetik! – gyermekeinket tanítsuk meg
a köszönetmondásra,
teljes egyéni, családi,
városi, nemzeti közösségünkben pedig legyünk példamutatóan
háládatosak!
Izsák,2020. 10. 07.
Bérces Lajos nyugalmazott lelkész
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MACSKÁK ÉS A VÍRUSOK
A macskák fertőző (vírusos) gyomor- bélgyulladásáról

Miközben az emberek
hónapok óta nap mint
nap kénytelenek szembesülni egy súlyos vírusos járvánnyal, az állati
fertőzéseket okozó vírusok sem pihennek,
e cikk aktualitását az
utóbbi hetekben egy
ugrásszerűen megszaporodó fertőző macskabetegség – szaknyelven
a pánleukopénia adja. (
A görög-latin elnevezés
a fehérvérsejtek számának csökkenésére
utal).
Házi kedvencünk betegsége nem új keletű.
A kórokozó egy parvo-vírus, amelyre a „
kicsi a bors, de erős”
szólás illik. ( A latin
parvus szó kicsit jelent.) Kutyatulajdonosok körében nem
ismeretlen a parvo-vírus fogalom: optimális
esetben csak mint védőoltás félét ismerik,
kedvezőtlen esetben
egy súlyos – és sajnos
sok esetben tragikus
kimenetelű fertőző betegséggel találkoztak…
Most azonban térjünk
vissza a macskákra. A
tünetek részben mérgezéshez hasonlók: hányás, híg véres jellegű
hasmenés, elesettség
– apátia, láz, teljes étvágytalanság és a folyadékfelvétel elmaradása, következményes
kiszáradás a hastájék
fájdalmassága a legjellemzőbbek. A bevezetőben említett szakszó
(pánleukopénia) a fehérvérsejtek jelentős
csökkenése egyúttal az
immunrendszer működési zavarát jelenti, tehát jelentősen csökken

a szervezet ellenálló
képessége. A vírus elsődleges ’csapásiránya
’ a vékonybélfal, e mellett a szívizomzat és a
vesék is károsodnak.
A fertőzés következtében a vemhes macskák
elvetélnek vagy koraszülés következik be,
magzatelhalással. Élő
magzatok is lehetnek,
azonban a kölykök agyi
(kisagyi) fejlődési zavart szenvedhetnek,
ami sok esetben a normális táplálkozást lehetetlenné teszi… A
gyógykezelés lényege:
mindenekelőtt folyadékpótlás többször infúzióval, szájon át tű
nélküli fecskendővel,
fájdalomcsillapítók,
görcsoldók, hányáscsillapítók, antibiotikum
(ami nem a vírusok,
hanem a baktériumos
szövődmények miatt
kell) adása – szóval az
ilyen betegségbe esett
állat kezelése, ápolása
nem egyszerű feladat!
Aki dolgozik, jobb ha
szabadságot vesz ki, ha
erre nincs mód, akkor
olyan állatklinikára
kell vinni a cicát, ahol
egész napos betegellátást vállalnak!... Persze
ennek költségvonzatai is vannak… Azt
mindenképpen figyelembe kell venni, hogy
a legyengült állatok
sokszor képtelenek a
szokásos macskaalmuk
fölkeresésére, s ezáltal
a lakás szennyeződik
a hasmenéstől. Fekvőhelyét ezért egyszer
használatos eldobható
anyagokkal célszerű
kibélelni, egyúttal tisztítsuk meg a macskát

is. A macskák különben
is nagyon szenvednek,
ha a saját ürülékükben
kell feküdniük, hiszen
amúgy tisztaságszerető
állatok. Hamar feladják az életért folytatott
küzdelmüket, ha úgy
érzik: magukra hagyták őket… A szennyeződések eltávolítása
- fertőtlenítése sem
egyszerű, a parvo-vírusok a különösen ellenálló kórokozók közé
tartoznak! A szokásos
tisztítószerek nem elegendőek, hatékony viszont a klórlúg( HYPO)
3dl/9-10 L víz arányban. A szabadba került
vírus heteken, hónapokon át megtarthatja
fertőző-képességét. A
kijáró macskák főként
egymástól fertőződhetnek, különösen így van
ez a nem ivartalanítottaknál. Az állandóan
lakásban tartott állatok esetében sem lehet
kizárni a kórokozóval
történő találkozást, mivel a cipőnkkel is haza
hozhatjuk a vírusokat.
Tehát mit lehet tenni
a megelőzés érdekében? A jó hír az, hogy
e betegség megelőzésére hatékony vakcina
áll rendelkezésre: a
kölyök macskákat 8-9
hetes korukban kell
először, majd 3-4 hét
múlva kell még egyszer
oltani, majd a továbbiakban évente egyszer.
(A védőoltás egyébként
a szinte naponként előforduló macskanátha
vírusai elleni vakcinákat is magába foglaló
kombinált oltóanyag.)
dr. Faragó Balázs
állatorvos

8. oldal
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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.)

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Németh Fanni (anyja neve:
Tóth Éva), Zetkó Nikolett (anyja neve: Nagy
Mária), Onjin Milana (anyja neve: Pulacsek
Mónika), Molnár Rares Lucas (anyja neve:
Molnár Camelia Adél), Halasi Franciska
(anyja neve: Heibl Anna Franciska)
Házasságot kötöttek: Miklovics Máté –
Sebők Edina, Tőzsér Ármin – Csernák Ibolya, Bernáth Roland – Virág Lola, Beszedics
Ferenc – Gellér Judit Bettina
Elhunytak: Hajnák Erzsébet (54 éves) Kossuth Lajos utca, Torma Istvánné sz: Szarapka
Julianna (91 éves) volt izsáki lakos, Briglovics
Tamás Zoltán (66 éves) Dózsa György tér

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

Önkormányzati hírlap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +36/76/568-060
Megbízott főszerkesztő: Tetézi Lajos
Szerkesztőség: 6070 Izsák, Kossuth tér 4.
Tel.: +36/76/374-230
e-mail: itv@vitae.hu
Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri Hivatal titkársága
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +36/76/568-060
Tördelés és nyomdai munkák:
Halasi Média és Kulturális
Nonprofit Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D
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