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10 ÉVES A VÁROSI VEGYESKAR

„Mindenik embernek a lelkében dal van”
Éppen 10 évvel ezelõtt alakult

meg az Izsáki Városi Vegyeskar Bíró
Jánosné vezetésével. Kezdetben az ál-
talános iskola tanárai alkották a peda-
gógus énekkart, ám néhány év eltelté-
vel már, mint városi kórus állhattak a
nagyérdemû elé. 1997 óta nemcsak a
nevük, hanem õk maguk is sokat vál-
toztak, fejlõdtek. Ezt jónéhány hivata-
los eseményen való szereplésük és
nagyszerû hangversenyek is bizonyít-
ják. Izsák kulturális életének szerves
részévé váltak; minden évben megren-
dezésre kerül a katolikus templomban
a karácsonyi hangverseny, valamint a
Sárfehér Napok programjából sem hi-
ányozhatnak.

Bíró Jánosnéval beszélgettem kar-
vezetõi pályafutásának kezdetérõl és
az énekkar megalakulásáról.

- 1996-ban iratkoztam be a ka-
posvári Tanárképzõ Fõiskolára ének-
zene szakra, ott kezdtem tanulni a kar-
vezetést. Megtetszett ez a munka és
már akkor felmerült bennem a gon-
dolat, hogy szervezni kellene egy fel-
nõtt kórust. Aztán 1997-ben –amikor
településünk városi címet kapott– fel-
kértek, hogy az ünnepségre valami
különleges produkcióval jelentkez-
zünk. Ekkor szóltam egy-két kollégá-
nak és megtanultunk két dalt. Késõbb
egyéb szakmákban dolgozók is csat-
lakoztak hozzánk. Fontos kiemelnem,
hogy ez egy teljesen amatõr kórus (so-
kan hallás után tanulják meg a dalo-
kat). Idõközben a tagok nagy része
kicserélõdött, rengeteg új hang jött és
nagyon sokan el is mentek.

- Sikerült-e a terveit valóra váltani?
- A kórushoz fûzött remények

szerencsére beteljesültek. Nagyon sze-
retem és azt gondolom, hogy szakmai
pályámnak egyik legnagyobb öröme és
csúcspontja ez az énekkar. A 10. év-
fordulón a Sárfehér Napok keretében
rendezünk egy hangversenyt a kecske-
méti GAMF zenekarral karöltve, akik-
kel egyébként már évek óta együtt sze-
repelünk. Mindenkit szeretettel vá-
runk, szeptember 28-án este 7 órára a
katolikus templomba!

Megkérdeztem a kórustagokat,
hogy ki miért csatlakozott az ének-
karhoz, melyik volt eddig a legemlé-
kezetesebb fellépésük. Mindannyian az
éneklés szeretetét említik elsõként, il-
letve azt, hogy milyen jó közösséghez
tartozni és együtt énekelni. A többség
a 2001-es egri kórustalálkozót emeli
ki, ahol elõször kapott az énekkar
arany minõsítést.

- Az alapító tagok egyike vagyok
– meséli Balogh Rita. Ének-zene tago-
zatos általános iskolába jártam, nagyon
szeretek énekelni, megnyugtat, kikap-
csolódás a rohanó mindennapokban.
Leginkább a reneszánsz és barokk
mûveket kedvelem.

Szintén alapító tag dr. Bozóky
Imréné Mónika, aki több szólamot is
énekelt már, most az altban van. 12
évig járt a Kodály Zoltán Általános Is-
kolába és Gimnáziumba, ahol –mint
mondja– az ember lételemévé válik az
éneklés, a kottaolvasás.

- Megtanították, hogy tegyünk
különbséget zene és zene között, ez a
mai napig hatással van a saját életem-
re. Az iskolában is tagja voltam a kó-
rusnak, amivel Európa számtalan or-
szágát bejártuk. Olyan barátságok ala-
kultak akkor és most is, amik egyéb-
ként nem valószínû, hogy létrejöttek
volna.

- 2000 óta vagyok az énekkar tagja
– idézi fel Rigó Mónika. Ágasegyházán
az általános iskolában Szilvike kóru-
sának tagja voltam, amikor Izsákra
költöztem, az ittenihez csatlakoztam.
Számomra a legemlékezetesebb fellé-
pésünk 2001-ben, a Mûvészetek Völ-
gyében volt.

Árvai Zoltánné Marika 2002-ben

kezdett énekelni.
- A megalakulása óta figyelem-

mel kísértem a kórus munkáját, sze-
rettem volna jönni, de pár évig nem
szántam rá magam. Megbabonázott,
a zene bearanyozza az ember életét. E
nélkül -úgy érzem– nem is lehetne élni.
A karácsonyi koncertekre történõ ké-
szülés meghatározza a decembert, a
hangulat pedig az ünnepet.

Juhász Edit 1998 óta folyamato-
san tagja az énekkarnak.

- Az erdélyi látogatás
(Sepsibodok) és a tavalyi szarvasi kó-
rustalálkozó a legkedvesebb emlékem.
Amikor a kiskunhalasi kórussal „ka-
pásból” együtt énekeltünk, az szívme-
lengetõ volt.

Dr. Turainé Lakatos Edit alapító tag,
számára azért kedves az egri minõsí-
tõ, mert úgy gondolja, akkor derült ki
igazán, hogy mennyire képzett a kó-
rus, illetve törekvõ abban, hogy kép-
zetté váljon.

- A csütörtök este már nagyon
furcsa lenne kóruspróba nélkül.

- Egy évvel késõbb kezdtem, mint
alapító kórustársaim – eleveníti fel a
kezdeteket Csabanyiné Jolánka. Hallot-
tam õket a Sárfehér Napokon énekel-
ni, az volt az elsõ fellépésük. Magával
ragadott a produkciójuk és úgy dön-
töttem, én is csatlakozom. Nem
könnyû egy-egy fellépésre idõben fel-
készülni, de hiányérzetem támad, ha
nem vagyok itt.

Dr. Turai József szerint:
 - Ez egészen más tevékenység,

mint amit nap mint nap végzek, ezért
üdítõ és pihentetõ. Számomra a leg-
nagyobb élményt az izsáki fellépések
jelentik, az amikor a templomban a

saját törzsközönségünknek énekelünk.
- Összehozza az embereket a kul-

túra, ezen felül sok közös gondolat van
bennünk – véli Nagy Lászlóné Gyöngyi-
ke és Stégermajerné Anikó. Amikor az
ember fellép, az nagyon nagy öröm.
Az eltelt 5-6 év alatt még inkább
összekovácsolódtunk.

A Perjés házaspár, Etus és Zoli 2000
szeptemberében hallották a kórust és
csatlakoztak. Zoli szülõvárosában Ba-
ján is énekelt, így nagyon örült, hogy
itt is folytathatja.

- Szeretjük a zenét, de fõleg a tár-
saság miatt járunk az énekkarba. Úgy
gondoljuk, hogy aki éneklésre adja a
fejét, rossz ember nem lehet.

És hogy miért fontos énekkarba
járni? Erre talán Juhász Lajos tudja leg-
inkább a választ:

- Mert azt mondják, hogy tudok
énekelni. És én is szépen lassan egyre
inkább úgy érzem, hogy tudok. De az
egészben az a legcsodálatosabb, hogy
az ember része egy 20-30 tagú több-
szólamú hangszernek, amin Szilvike
játszik.

Az Izsáki Városi Vegyeskar tag-
jai: Antal Ildikó, Antal Melinda, Árvai
Zoltánné, Ázsóth Ilona, Balogh Rita,
Bérczes Lajos, Bíró János, Bíró
Jánosné, Dr. Bozóky Imréné, Csabanyi
Istvánné, Geiszt István, Izsák
Károlyné, Juhász Edit, Juhász Lajos,
Mondok Józsefné, Nagy Lászlóné,
Rigó Mónika, Perjés Zoltán, Perjésné
Kiss Etelka, Simon Csaba, Stégermajer
Károlyné, Tercsiné Hetényi Viktória,
Dr. Turai József, Dr. Turainé Lakatos
Edit, Zsákainé Bérczes Edit

  Felföldi Anna

Tavasz a vonaton
Utaztam Budapestre. A fülkében

álmos, novemberi csend ült. Viszont
Székesfehérváron betoppant hozzánk
a Tavasz.

A Tavasz egy bájos, 20 év körüli
lány volt. Belépett, s az addig mozdu-
latlan levegõ vibrálni kezdett. A ké-
nyelmesen elterpeszkedõ idõs asszony
rámosolygott a lányra. Az ablak mel-
lett ülõ nyugdíjas sorstársam letette a
szemüvegét. Fiatalember szomszé-
dom elsimította a szunyókálásban
összeborzolódott haját. A fülke abla-
ka ragyogni kezdett. Az ajtó simáb-
ban csukódott. A vasúti kocsi puháb-
ban gördült. Még az ülések fölötti tü-
kör is fényesebben csillogott.

A leányka táskáján két “R” betû
villogott. A betûk juttatták eszembe,
hogy ki õ. Hát persze! Rézmûves Ró-
zsika, akirõl sokat hallottam a fiam-
tól. S most szemben ülök vele. Gon-
doltam, megtréfálom.

- Látom a tankönyveirõl, hogy or-
vostanhallgató. Mondja, hisz abban,
hogy az ember tenyere rengeteget elárul
az emberrõl? Hisz a tenyérjóslásban?

-  Nem hiszek.
- Tegyünk egy próbát! Mutassa a

tenyerét!
Nyújtotta felém.
- A tenyere szerint maga szereti a

téli sportokat. Szeret szánkózni, sízni,
korcsolyázni. Ezt a legutóbbit külö-

nösen kedveli.
- Valóban, szerepeltem is több-

ször egy ifjúsági csoportban formáci-
ós bemutatón.

- Ez a vonal itt azt jelzi, hogy be-
tegség támadta meg. Még mûtétre is
sor került, nem is régen.

- Így van.
- Egy másik vonal, ez a kanyar-

gós, azt mutatja, hogy maga jó tanu-
ló. Négyesek, ötösök az osztályzatai.

Ekkor már gyanakodva nézett
rám.

- Ez a két rövid vonal arról árul-
kodik, hogy nyáron hosszabb idõt töl-
tött a Balaton mellett.

- Igen, Zamárdiban dolgoztam a
nyáron.

- Itt van egy érdekesség. Úgy lá-
tom a tenyerébõl, hogy az édesanyjá-
nak a neve “E” betûvel kezdõdik.
Emma, Etelka, Eszter, Emília?

Erre a kis hölgy:
- Most lebukott, Gyula bácsi. Per-

sze, hogy sokat tud rólam. Hiszen
édesapám barátjának az édesapja, aki
a Balaton mellett lakik. Hallottam én
is Gyula bácsiról. A hadifogságról írt
könyvét el is olvastam. Csak szemé-
lyesen még nem találkoztunk.

- A tréfa sikerült? - kérdeztem.
- Igen, de változatlanul nem hi-

szek a tenyérjóslásban!
Ázsóth Gyula
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Ne tegyük!
Csak a szerencsén múlott, hogy

a 47-es út Algyõn túli, Hódmezõvá-
sárhely felé vezetõ szakaszára kidobott
-felsõ látható- kiscicák nem haltak
éhen vagy nem gázolta el õket a for-
galmas úton közlekedõ gépkocsik va-
lamelyike. A lelketlen állatszaporító a
hat darab, párhetes kiscicát dobozba
zárva dobta az út szélére. Az Orpheus
Állatvédõ Egyesület még idõben érke-
zett, így az állatok megmenekültek a
pusztulástól. A kicsik most erõsöd-
nek, majd az állatvédõk felelõs gazdá-
kat keresnek nekik.

Sokan felelõtlenül pároztatják
kutyáikat - macskáikat, a születõ utó-

dokkal nem tudnak mit kezdeni. Van-
nak, akik a szaporulatokat születésük-
kor vízbe fojtják, agyonütik, más ál-
latkínzók zacskóba vagy dobozba te-
szik õket. Ezután az út szélén maguk-
ra hagyott állatokra többnyire a biztos
pusztulás vár. A felelõtlen állattartás-
ok miatti állatkínzások csöppnyi oda-
figyeléssel megelõzhetõek lehetnének,
hiszen a háziállatok szaporítása sza-
bályozható. Ha nem születnek meg a
feleslegessé váló kutya vagy macska-
almok, azokat nem kell majd brutális
módon elpusztítani sem. Hosszabb
távon az állatok védelme és felelõtlen
pusztítása tekintetében az állatok ivar-
talanítása biztos megelõzõ megoldást
jelenthet.

A kiscicák kidobása is bûncselek-
mény! A törvény kimondja, hogy aki
állatot úgy tart, hogy az állat fizikai
vagy lelki sérülést szenved, netán el-
pusztul, az bûncselekményt követ el.
A 2004. évi X. törvény értelmében, aki
emlõsállatot elûz, elhagy, kitesz, az is
bûncselekményt követ el, és két évig
terjedõ börtönnel sújtható. Az elköve-

tõket azonban nem rettenti el a bün-
tethetõség, hiszen az esetek többnyire
ki sem derülnek.
Bárki lehet állatvédõ, hiszen világunkat

mi magunk alakítjuk!
Orpheus Állatvédõ Egyesület

Internet: www.zug.hu - Állatbarát
Web Kuckó

Adó 1%: Orpheus Egyesület -
18464654-1-06
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A fenti írás szomorú tényekre hív-

ja fel a figyelmet. Sokadszor világít rá
arra, hogy sokan bánnak úgy az álla-
tokkal, mintha azok csupán tárgyak
és nem érzõ lények lennének. Gond
nélkül kínozzák, gyötrik õket. Én is
találtam már Izsákon, az egyik dûlõ-
úton hat apró cicát, egy üdítõs flakon-
ba gyömöszölve, a tûzõ napra kitéve.
Az apró, alig pár napos jószágok szen-
vedése leírhatatlan volt. Néhánynapos
koruk miatt sajnos cucliztatással sem
sikerült megmenteni õket. Egy másik
cicát a fõutcán találtam. A végtelensé-
gig kiéheztetett csöppség beragadt
szemekkel, teljesen vakon szédelgett
az autók között. Neki szerencséje volt,
kamillateás szemkezelés, egy injekció
és bõséges táplálás után rendbejött.
Az alsótemetõben egy szép kutyát “fe-
lejtett” ott a “gazdája”. A szerencsét-
len állat szomorú kitartással várta na-

pokig, hátha visszatér érte a szeretett
“gazdi”...

Akinek van kutyája, macskája
tudja, hogy mennyire vágynak ezek a
törõdésre, szeretetre, s mekkora ra-
gaszkodással és viszontszeretettel há-
lálják meg, ha megkapják. Õk soha-
sem okoznak csalódást; szeretetért
szeretettel fizetnek, mégis õk a legki-
szolgáltatottabbak. Nem kellene, hogy
így legyen! Csöppnyi emberség cso-
dákat tehet. Nemcsak az állatokkal...

-te-
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