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A Delta Mentôszolgálat bemutatása
Lapunk korábbi számaiban már tájékoztattuk a lakosságot az ügyeleti ellátást érintô változásról, amely szerint az 
önkormányzat csatlakozott a Gödöllôt és Szadát ellátó központi orvosi ügyelethez. A 2011. augusztus elsejével élet-
be lépô változással a lakosság szakszerû, modern és megbízható ellátásban fog részesülni. A Gödöllôn mûködô 
központi orvosi ügyeletet a Delta Országos Katasztrófa Mentôcsoport 2004. január 1-tôl látja el a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ Szabadság téri rendelôintézetében. 

A mentôcsoport bemutatására és a fel-
merülô lakossági kérdések megválaszo-
lására a mentôszolgálat gazdasági igaz-
gatóját, Agócs Gábort kértük fel. 

– Összefoglalná az olvasók szá-
mára a mentôszolgálat tevékenysé-
gi körét?

– A Delta Mentôszolgálat 1994. 
február 28-án alakult. Elsôdleges célja, 
fô tevékenységi köre a katasztrófaelhá-
rítás volt Magyarország egész területén, 
amely az évek során átalakult, kibôvült: 
betegszállításra, mentési tevékeny-
ségre, repülôtéri egészségügyi szol-
gáltatásra, központi orvosi  ügyeletek, 
jelzôrendszerek üzemeltetésére, foglal-
kozásegészségügyi ellátásra, valamint 
rendezvények, sportesemények egész-
ségügyi biztosítására. Legfôbb törekvésünk az egészségügy 
területén, hogy anyagi lehetôségeinkhez mérten közelítsük 
szolgáltatásaink színvonalát az európai uniós szakmai szín-
vonalhoz.

– Hogyan épül fel és milyen személyi feltételekkel, 
eszközökkel mûködik az orvosi ügyelet?

– Az orvosi ügyelet személyi és tárgyi feltételeit a 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet pontosan szabályoz-
za, ennek megfelelôen üzemeltetjük mi is a gödöllôi orvosi 
ügyeletünket: hétköznap 18.00 órától reggel 8.00 óráig 1 fô 
orvos, 1 fô asszisztens és 1 fô gépkocsivezetô teljesít szol-
gálatot, míg hétvégén és ünnepnapokon további 1 fô orvos 
vesz részt a munkában. Az orvosi ügyelet a normál egész-
ségügyi ellátáshoz szükséges felszereléseken felül minden 
olyan többleteszközzel rendelkezik, amivel az azonnali, élet-
mentô beavatkozásokat is meg tudja kezdeni a helyszínre 
kivonuló egészségügyi csapat. Ilyen eszköz többek közt az 
EKG, a defibrillátor, a reanimációs táska, a pulzoximéter, a 
mobil oxigénpalack stb. 

– A hétközi és hétvégi orvosi ügyeletet a mentôszol-
gálat ugyanabban az idôben három településen látja 

el: Gödöllôn, Szadán és most már Isaszegen is. Sürgôs 
esetekben hogyan tudják biztosítani mindhárom telepü-
lés betegeinek szakszerû és gyors ellátását?

– Mentôszolgálatunk 1994 óta vesz részt sürgôsségi 
feladatok ellátásában, 1996-tól országos szinten látunk el 
OEP-finanszírozott betegszállítást, valamint 2000 óta köz-
ponti orvosi ügyeleti feladatokat Budapesten és több Pest 
megyei településen összesen 150 000 ember sürgôsségi el-
látását biztosítva. Szervezetünk jó kapcsolatot és együttmûkö-
dést tart fenn az Országos Mentôszolgálattal és a sürgôsség 
területén tevékenykedô több magánszervezettel is. Évek alatt 
közel 400 orvossal és egészségügyi dolgozóval tarjuk a kap-
csolatot, így szakemberekkel mindig rendelkezünk. Szerveze-
tünk 40 gépkocsival (mentô, betegszállító és ügyeleti autók) 
rendelkezik, így ha az ügyeletben meghibásodik az ügyele-
ti gépjármû, akkor rögtön csereautót tudunk biztosítani, és 
ugyanígy pótolni tudjuk az egészségügyi felszereléseket is. 

Kívánunk hosszú, sikeres és eredményes együttmû-
ködést a Delta Mentôszolgálat és az önkormányzat között, 
munkájuk szolgáljon a város minden lakójának elégedettsé-
gére!
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önkormányzati hírek
Népszámlálás – számlálóbiztosokat keresünk
A 2011. évi népszámlálást október 1. és október 31. között 
tartják hazánkban.

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiz-
tosok jelentkezését várja.

A számlálóbiztosok a népszámlálás sikerének megalapo-
zói, lelkiismeretes munkavégzésük az eredményes cenzus 
egyik legfôbb záloga. Feladatuk az adatgyûjtés területi meg-
valósítása: 2011. október 1. és 31. között egy meghatáro-
zott, kb. 110-140 címet tartalmazó számlálókörzeten belül 
az összes lakás és ott lakó személy adatainak összegyûjtése, 
a lakásokra és a személyekre vonatkozó kérdôívek kitöltése.

Ki lehet számlálóbiztos?
Minden 18. életévét betöltött, cselekvôképes magyar állam-
polgár lehet számlálóbiztos, aki vállalja a munkával járó felté-
teleket (pl. oktatásban való részvétel, folyamatos munkavég-
zés októberben), és megfelel néhány alapkövetelménynek 
(pl. kommunikációs készség). Toborzásuk és alkalmazásuk a 
települési önkormányzat jegyzôje, mint települési népszám-
lálási felelôs feladata a KSH szakmai útmutatásai alapján. Fel-
készítésükrôl a KSH gondoskodik.

A számlálóbiztosok a települési népszámlálási felelôssel 
(jegyzô) kötnek megbízási szerzôdést, amire az után kerül 
sor, hogy a számlálóbiztosi teendôket tartalmazó tananyagot 
elsajátították, és errôl egy rövid ellenôrzô feladatsor meg-
válaszolásával számot adtak. A megfelelô minôsítést kapott 

jelentkezôk szeptemberben félnapos tantermi oktatáson is 
részt vesznek.

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentke-
zését várjuk, akik jó kapcsolatteremtô és beszédkészséggel 
rendelkeznek, pontosan tudják követni az elôírásokat, betart-
ják a határidôket, olvashatóan írnak, képesek a munka okoz-
ta fizikai megterhelés, az esetleges konfliktusok elviselésére, 
vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizal-
mas kezelését és a népszámlálás idején más adatgyûjtési 
tevékenység mellôzését. Elônyt jelent a lakókörnyéken élô 
nemzetiségek nyelvének ismerete, a választott számlálókör-
zet helyismerete, a helyi elfogadottság, jó hírnév.

Hogyan lehet számlálóbiztos?
Jelentkezni Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal 5. szobájában munkaidôben, az elôzetesen kitöltött 
„Számlálóbiztosi jelentkezési lap” kitöltésével és aláírásával 
(honlapunkról letölthetô vagy a helyszínen kérhetô) lehet.

Polgármesteri Hivatal

Az orvosi ügyeletrôl
2011. augusztus 1-tôl Isaszeg Város Önkormányzata csat-
lakozott a Gödöllô Város Központi Orvosi Ügyeleti rend-
szeréhez. A rendszer mûködtetôje a Delta Mentôszolgálat.

Fontos információk:
•	 A	központi	orvosi	ügyelet	címe:	2100	Gödöllô,	Sza-
badság	tér	3.	

•	 Rendelési	idô:	hétfôtôl	péntekig	1800–0800	óráig,	hét-
végén,	munkaszüneti	és	ünnepnapokon	24	órában.

•	 A	központi	ügyelet	telefonszáma:	28/430-655.

Tisztelt Lakosság!
A központi orvosi ügyelet nem helyettesíti a háziorvost, 
nem a háziorvosi rendelés meghosszabbítása, hanem a 
sürgôs szükség körébe tartozó akut (azonnali) beavatkozást 
igénylô életveszélyek, betegségek elhárítását hivatott szol-
gálni. Az ügyelet sürgôsségi esetekben fog kivonulni (abban 
az esetben, ha a beteg nem járóképes, állapota nem teszi 
lehetôvé, hogy felkeresse az ügyeletet), egyéb esetben be 
kell jönni az ambulanciára. Az ügyeleti ellátásban orvosaink-
nak a törvényi rendelkezések értelmében nincs joguk, sem 
lehetôségük, hogy a sürgôsségi ellátáshoz szükséges recep-
tek felírásán kívül egyéb gyógyszereket írjanak fel. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a központi orvosi ügyelet szolgáltatásait az 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet melléklete határozza meg, 
melynek alapján a sürgôs szükség körébe tartozó, életet veszélyeztetô állapotok és betegségek a következôk:

– rosszullét
– életet veszélyeztetô vagy ma-

radandó egészségkárosodás 
veszélyével járó tünetek

– sérülések
– vérzés
– átmeneti keringés- és/vagy 

légzésleállással járó állapotok
– eszméletlen állapotok
– szülés
– koraszülés

– lepényleválás
– súlyos terhességi toxémia
– akut nôgyógyászati vérzés
– sokkmegelôzô és sokkos állapo-

tok
– életveszélyes allergiás és anaphy-

laxiás állapotok
– mérgezések
– akut hasi katasztrófák pl.: 

bélelzáródás, appendicitis, per-
foratio, méhen kívüli terhesség, 

petefészek ciszta megrepedése, 
tuboovarialis tályog, kocsánycsava-
rodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, 
vesegörcs

– vérvizelés
– égés, fagyás
– elsôdleges sebellátás
– testüregek (koponya, mellkas, has) 

és parenchymás szervek (szív, 
tüdô, lép, máj, vese) sérülése

– nyílt törések

– amputációk
– áramütés
– hô- és hidegártalom
– kihûlés, hypothermia, hyperther-

mia, napszúrás, hôguta
– öngyilkossági kísérlet és szándék 
– mentális állapottal összefüggô, 

közvetlen veszélyeztetô állapot
– heveny pszichés zavarok, pszichó-

zisok
DELTA Mentôszolgálat
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Városunk
A gyermekek és a gyalogosok biztonsága a legfontosabb
Nagyon fontos, a gyermekek és a gyalogosok védelmét szol-
gáló beruházás készült el választókörzetemben. Megépültek 
Isaszeg elsô forgalmi lámpás gyalogos átkelôi a Kossuth La-
jos utca – Aulich utca és a Kossuth Lajos utca – Hold utca ke-
resztezôdésében. Ezek a berendezések a nagy gépjármûfor-
galmat bonyolító út fontos pontjain, a Klapka iskola épületei 
mellett fogják segíteni a gyalogosok közlekedését.

Lassan a feledés homályába vész már az az idôszak, ami-
kor komoly nehézségekbe ütközött a Rákóczi és a Kossuth 
Lajos utcában az egyik oldalról a másikra átjutni. A népnyelv 
viccesen úgy fogalmazott: „a másik oldalra születni kell!” 

Az Április 6. Kör Egyesület hosszú évek óta dolgozik azon, 
hogy a településen átvezetô fôutak állapota rendezve le-
gyen. Az elmúlt választási ciklusban polgármester úr és az 
önkormányzat célratörô, kitartó munkájának eredményeként 
megújult a Rákóczi utca, az Ady Endre utca és elkészült a 
várva várt körforgalom is.

A most megvalósuló forgalmi lámpás gyalogos átkelô-
helyek létesítése az Isaszeg–Gödöllô közötti (3103. jelû) 
útfelújítási terv készítésének idejére nyúlik vissza. Képvise-
lô-testületi döntést követôen sikerült akkor a forgalmilámpás 
terveket az útfelújításhoz kapcsolódva engedélyeztetni. Ezt 
a város rendelte meg és fizette ki. A közel négy éves elô-
készítô szakasz után most került sor a megvalósításra. En-
nek költségeit hosszú tárgyalások sikeres lezárásaként, egy 

megállapodásnak köszönhetôen, a TESCO áruház építtetôi 
vállalták.

Fôútjaink forgalma sok veszélyt rejt, ezen belül is elég 
csak a közelmúltban a gyalogos átkelôhelyeken történt bal-
esetekre gondolni. Kilenc éve szerepel képviselôi progra-
momban a Kossuth Lajos utca burkolatjavítása, a kamion- és 
tehergépjármû-forgalom csökkentése, valamint gyermekeink 
biztonsága érdekében a két általános iskolánál lévô gyalog-
átkelôhely forgalmi lámpás biztosítása. A nehéz jármûvek el-
tûntek, az úttest kiváló aszfaltburkolatot kapott, és végre a 
forgalmi lámpák is a helyükre kerültek. Nagy örömömre szol-
gál, hogy a fentiek megvalósításában elsô pillanattól fogva 
részt vehetek, mert számomra a gyermekek és a gyalogosok 
biztonsága a legfontosabb. 

Pénzes János, alpolgármester
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Horváth István, a Városüzemeltetési osztály vezetôje néhány a városban folyamatosan fennálló problémára szeret-
né felhívni a lakosság figyelmét.

– Milyen esetek okoznak gondot a településen?
– Az egyik legsúlyosabb, szankciót is maga után vonó 

probléma a szemétbányában illegálisan lerakott hulladék. 
A Nap utcában található szemétlerakó közel tíz éve zárva 
van. Egy ideig az önkormányzat konténereket tárolt az ösz-
szegyûjtött hulladék egyszerûbb elszállítása miatt a terüle-
ten, de már ez is megszûnt, ezzel szemben továbbra is elô-
fordul, hogy odahordják a szemetet.

– Van-e mód azonosítani és megbüntetni az illegális 
szemétlerakókat?

– Igen, találtunk bizonyítékként használható dolgokat, és 
a szabálysértési eljárást is megindítottuk a 218/1999. kor-
mányrendelet alapján, amely kimondja: „Aki települési szi-
lárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nél-
kül lerak, elhelyez, illetôleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak 
le, vagy helyez el; százezer forintig terjedô pénzbírsággal 
sújtható.” Reméljük, ez már hatásos lesz az illegális szemét-
lerakók ellen. Ezenkívül a másik problémát a zöldhulladékok 
kihelyezése jelenti. A városüzemeltetés a környezetvédelmi 
rendelet szerint elszállítja a közterületen keletkezett zöld-
hulladékot, ellenben vannak olyan utcáink – ilyen például a 
Dózsa György utca is –, ahol már igazán feltûnô a minden 
héten felhalmozott hatalmas mennyiség. Szeretnénk felhívni 
a lakosság figyelmét, hogy ez a közszolgáltatás nem az in-
gatlanon belül keletkezett zöldhulladék elszállítását jelenti, 
továbbá arra, hogy az avar és a kerti hulladék égetésével 
kapcsolatos rendeletünk megváltozott, az eddigiekkel ellen-
tétben nyáron is lehet már égetni.

– A közterületek kapcsán az elôzô lapszámban em-
lítette a járdalapok megvásárlását. Hol tart ebben a vá-
rosüzemeltetés?

– A 14 ezer járdalap megvásárlása folyamatban van. 
Szeretnénk kérni a lakosságot, hogy a közmûépítések során 
elmozdult járdalapokat – amennyiben erre lehetôségük van 
– igazítsák meg, a megrongálódott lapokat pedig elôzetes 
egyeztetések után igyekszünk majd pótolni. A régi járdák 
rendbetételével és az újak építésével kapcsolatos feladatok 
és döntések a VKK bizottság hatáskörébe tartoznak. Más jel-
legû gondok is felmerültek a járdák rendbetétele kapcsán. 
Az állomás mellett lévô, vasúti pálya alatti vízelvezetô, amely 
egyben a gyalogosok Tôzegtelepre való átjutását is szolgálja, 
folyamatos karbantartást igényel. A világítás mindennapos 
szétverése után végül kénytelenek voltunk megszüntetni 
ennek biztosítását. Most a járdalapok állandó megrongá-
lódása okoz gondot, mert sajnos nem csak gyalogosok és 
kerékpárosok használják, hanem nehezebb jármûvekkel és 
lovakkal is közlekednek rajta. Az utóbbi még piszkot is hagy 
maga után, amit az állat gazdája sajnos nem takarít el. A na-
pokban kerül kihelyezésre egy tiltó tábla ennek megszünte-
tésére. Az új és régi utak felülvizsgálata is folyamatban van, 

az út szélén kihelyezett súlykorlátozó és egyirányúsítást jelzô 
táblák az állagmegóvást segítik. Véleményem szerint senki-
nek nem áll jogában a mások által kifizetett utak megrongá-
lása. Meg kell érteni, hogy a jogszabályokkal, rendeletekkel 
nem a korlátozás a célunk, hanem a közösség értékeinek 
védelme azokkal a lehetôségekkel, amelyek a rendelkezé-
sünkre állnak, és szerintem a nagy többség elégedettségét 
szolgálják. 

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki Brányán László-
nak, hogy a városnapi ünnepség megren-
dezését anyagi hozzájárulásával segítette. 

Továbbá köszönjük Katona Péternek a 
Bóbita Óvodában végzett társadalmi mun-
káját, amelynek során az óvoda két cso-
portszobájának parkettáját teljeskörûen fel-
újította.

Hatvani Miklós, polgármester

Gondok a városban
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Isaszeg Város Napja
 

Július 3-án délelôtt, a városnapi ünnepség keretében szen-
telték fel az 1848/49-es emlékhelyet, ahol a „Képesfa” áll. 
A rendezvény Bodrogi Imre, a Történelmi Vitézi Rend tagja 
köszöntôjével és azon személyek, szervezetek bemutatásá-
val kezdôdött, akik az emlékhely megtartásában és megújí-
tásában részt vettek. Az ünnepség az Isaszegi Asszonykórus 
énekével, majd Bajusz Árpád lelkész ünnepi gondolataival 
folytatódott: „Az 1849-es dicsôséges tavaszi hadjárat gyôz-
tes isaszegi csatájának utolsó epizódja az, ami Kalmár Ká-
roly honvéd századossal történt azon az estén, ezen a he-
lyen. A testi és lelki kimerültség ezen a napon egy olyan 
élményt vizionált ôbenne, amelynek emlékét Isaszeg hálás 
népe nem felejtett el, hanem ôrzött és ápolt szívében”. 

Gulyka József címzetes prépost, esperes atya, a Tör-
ténelmi Vitézi Rend tiszteletbeli tagja örömét fejezte ki az 
emlékhely újjászületése kapcsán, és elmondta: reméli, hogy 
az ország is megújul. Kérte a Szûzanya oltalmát a városnak 
és a magyar népnek, majd felszentelte az emlékhelyet és a 
Máriás-zászlót, amelyet a Történelmi Vitézi Rend a katolikus 
templomnak ajánlott fel. 

Dr. Bucsy László, a Történelmi Vitézi Rend törzskapitá-
nya ünnepi zárszavában köszönetet mondott mindazoknak, 
akik áldozatos munkájukkal, együttgondolkodásukkal lehe-
tôvé tették az emlékhely újraszületését. Beszédét Szmoli-
cza József, az ikonkép elkészítôjének írásából idézve fejezte 
be: „Isten áldása legyen minden adományozón és építôn, 
akik emberfeletti munkával méltó emlékhelyet emeltek Is-
ten fia, Jézus édesanyjának, Máriának, akinek szívében az 
ô végtelen szeretete tükrözôdik. Boldogasszonyunk szíve 
nagy, hatalmas ablak, amelyen keresztül Isten szeme mo-
solyog ránk.” 

A Nemzedékek parkjában rendezték meg a „Gyermekek 
a gyermekekért” címû családi programot, amely Isaszeg és 
Zselíz város közös pályázatával valósult meg. 

Az Isaszeg Város Napja ünnepség keretében Hatvani 
Miklós polgármester kitüntetéseket adott át. „Isaszegért” ki-
tüntetésben Orlik Józsefet részesítették. A „Gyermekeink jö-
vôjéért” díjat Rostás Krisztián, a Damjanich János Általános 
Iskola 4.b osztályos tanulója vehette át az atlétikai verseny 
II. korcsoportjában, sport terén elért kima-
gasló eredményeiért:  Kistérségi Olimpia, 
Gödöllô: I. helyezés; Pest megyei verseny, 
Albertirsa: I. helyezés; Országos Atlétikai 
Diákolimpia, Tata: I. helyezés; Európa Baj-
nokság, Varsó: III. helyezés. Az „Isaszeg vá-
ros kitûnô tanulója” díjban azon gyerme-
kek részesültek, akik tanulmányaik során 
mindvégig kitûnô tanulmányi eredményt 
értek el. A Klapka György Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
diákjai közül: Abonyi Bonita Klára, Bod-
nár Barbara, Fodor Balázs, Fodor Gergô, 
Jenei Noémi, Juhos Dániel, Rajta Fanni, 

Szécsényi Tímea, a Damjanich János Általános iskola diákjai 
közül: Gyurik Szilvia (képviseletében édesanyja) és Juhász 
Vivien vehette át a kitüntetést. 

A rendezvény következô programjaként a Falvak Kultú-
rájáért Alapítvány által adományozott, Csoma Gergely ál-
tal készített Ady Endre-mellszobor felavatására került sor. 
A szobrászmûvész munkásságáról, illetve Nick Ferenc és 
az alapítvány tevékenységérôl dr. Székely András Bertalan 
beszélt.

A felavatott parkban a képviselô-testület áprilisi dönté-
se alapján nyolc tölgyfa elültetésére és a 2008. július 1. és 
2010. december 31. között született isaszegi gyermekek ne-
vével ellátott táblák elhelyezésére került sor. Hatvani Miklós 
polgármester elmondta: „A várossá válás után a képvise-
lô-testület úgy gondolta, hogy 2008. július elseje után egy 
fiatal város azzal lehetne még büszkébb önmagára, ha a 
fiatal állampolgárainak emléket állítana. Ezek a fák, a ma-
gyar tölgyek, amik száz-százötven évig is képesek élni, a ma 
még kis apróságoknak öregségükre is árnyat tudnak adni.”

A város napja alkalmából megrendezett egésznapos ren-
dezvény a Száz Folk Celsius együttes koncertjével és „Az én 
városom, Zselíz” címû kiállítás megnyitójával ért véget.

Dr. Székely András Bertalan szavaival zárva: „…elsôsor-
ban a kultúra, a szellemiség az, amely egy várost várossá 
tesz.” 

Orlik József Isaszegért

Orlik József 1955-ben született Isaszegen. 1970-tôl az Isa-
szegi K. S. K.-ban focizott. A közelmúltig sportolt az öregfiúk 
csapatában, de egy sérülés végleg leparancsolta a pályáról.

Az Isaszegi KSK elnökeként komoly munkához kezdett 
(pályavilágítás, korlát, labdafogó háló, játékoskijáró, edzôpá-
lya, támogató rendezvények szervezése, autóbuszvásárlás 
stb.) Elnöksége idején jutott vissza az isaszegi focicsapat a 
megyei II. osztályba, és utánpótlás-csapataink is szép sike-
reket értek el. A ’80-as évektôl edzôként is dolgozott. Elnöki 
tisztségérôl 2000-ben mondott le, de azóta is rendszeresen 

viszi nyári táborozásra az ifjúsági és a ser-
dülô csapatot – többnyire saját költségén.

A sporton kívül más, közösséget szol-
gáló tevékenységre is van energiája, igazi 
lokálpatrióta, életét áthatja a szeretet és 
tenni akarás városunkért. 

2001-ben az „Isaszeg Sportjáért” ki-
tüntetést kapta meg. Mint felterjesztôk, 
gratulálunk a számára adományozott „Isa-
szegért” kitüntetéshez, és szívbôl kívánjuk, 
hogy még sokáig szolgálja szeretett lakó-
helyét.

Pénzes János,  
az Isaszegi Április 6. Kör elnöke
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Június 24-én, pénteken megnyílt az isaszegi Tesco áruház, 
így a környéken lakók a hétvégi bevásárlást már az új áruház-
ban intézhetik. Az isaszegi szupermarket tervezésekor fontos 
szempont volt a könnyû megközelítés. A tömegközlekedés 
igénybevételével a vásárlók maguk is hozzájárulnak a környe-
zet védelméhez. A tervezéskor a leghangsúlyosabb szem-
pont a környezetbarát technológiák alkalmazása volt, amely 
révén 10–15 százalékkal csökkenthetô a károsanyag-ki-
bocsátás, így az újonnan átadásra kerülô Tesco hiper- és 
szupermarketek már mind az úgynevezett „zöld áruházak” 
számát gyarapítják. Azok számára, akik autóval érkeznek, az 
Aulich utca 23. szám alatt található új áruházhoz, 50 gépko-
csi befogadására alkalmas parkolóhelyet alakítottak ki.

A 6–21 óráig nyitva tartó Tescóban a nagy hipermarke-
tekhez képest bár kisebb, de nagyon gazdag termékkínálat 
várja a vásárlókat. Az isaszegi áruház mintegy 5000 különfé-
le terméket kínál. A polcokon többek között megtalálhatóak 
az olyan saját márkás termékek is, mint a Tesco Színes vagy 
a Tesco Családi márkák. 

A magyarországi kereskedelmi láncok közül elsôként a 
Tesco vezetett be önkiszolgáló pénztárakat. Az isaszegi Tesco 
áruházban 4 önkiszolgáló kassza áll a vásárlók rendelkezésé-
re, ahol a vásárlók maguk intézhetik a fizetést. Az önkiszol-
gáló kasszák teljesen automatizáltan mûködnek. A vásárlók 
maguk olvassák be a kiválasztott termékek vonalkódját, majd 
a végösszeget készpénzben vagy kártyával egyenlíthetik ki. 
Az automata pénztár természetesen visszaad és nyugtát is 
nyomtat a vásárlásról. Reméljük, az új Tesco áruházban is 
nagy népszerûségnek örvend majd az automatizált, gyors és 
egyszerû fizetést lehetôvé tevô kasszarendszer.

Az áruház megnyitása 21 új munkahelyet teremt a város-
ban. Bízunk benne, hogy áruházunk megnyitásával és az új 
munkahelyek létrehozásával hozzájárulhatunk a térség fejlô-
déséhez.

Isaszeg közlekedésének biztonságához a társaság úgy kí-
vánt hozzájárulni, hogy a városban újonnan létesített két for-
galmi lámpás gyalogátkelôhely költségeit teljes mértékben 
fedezte.

Ûj Tesco áruház 
nyílt Isaszegen
Az alábbiakban a Tesco Global Áruházak Zrt. saj-
tóközleményébôl idézünk, melyet az isaszegi áru-
ház megnyitása kapcsán tett közzé a társaság.



X. évfolyam, 8. szám • 2011. augusztus 9

magyarország
Abortusz vagy örökbeadás?
Megjelentek a metróban és a köztereken a hatalmas vitákat 
kiváltott kampányplakátok, melyeknek célja az élet védelme 
érdekében a figyelem felkeltése volt, hogy sok az abortusz, 
ugyanakkor egyre több pár küzd a gyermektelenség gondjával. 
A plakát szövege: „Azt is megértem, ha nem vagy még kész 
rám, de inkább adj örökbe, hadd éljek!” Alatta kis betûvel, 
hogy miközben Magyarországon évente több ezer abortusz 
történik, másfél ezren várnak örökbe fogadható gyermekre. 

A plakáton egy élô magzat látható, célja az elgondolkod-
tatás volt, mivel nagyon sokan a családtervezés egyik mód-
szerének tartják az abortuszt. Ma Magyarországon minden 
harmadik magzatot elvetetnek, és minden ötödik pár meddô.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 1950 és 
2006 között összesen mintegy 5 400 000 abortuszt végez-
tek Magyarországon. A mûvi terhességmegszakítások aránya 
a teljes népesség tükrében Magyarországon az egyik legma-
gasabb a régióban.

A terhességmegszakítás a legkörültekintôbb odafigyelés 
mellett is veszélyeket rejt. Szövôdmények léphetnek fel: kó-
ros vérzés, a méh falának sérülése, esetleg átfúródása, mely 
akár a méh eltávolítását vonhatja maga után, gyulladás, med-
dôség következhet be. Több abortusz esetén nô a meddôség 
kialakulásának kockázata, nem is beszélve a sok évig, esetleg 
sosem gyógyuló lelki, pszichológiai következményekrôl.

Nos, a plakátok hatalmas felhördülést váltottak ki a külön-
bözô jogvédô szervezeteknél, ennek következtében az EU is 
fellépett, el kellett távolítani a plakátokat. A jogvédôk nem a 
születendô gyermek jogaiért kezdtek harcolni, hanem a nôk 
„önrendelkezési” jogát érezték csorbítva. Különbözô nyilatko-
zatok hangzottak el, nagy részük ráadásul nôktôl. Ezek közt 
voltak olyan elképesztô ostobaságok is, hogy szülôgépekké 
akarják degradálni a nôket. 

A legszörnyûbb a számomra, amikor azon vitatkoznak, 
hogy mikortól számít a magzat embernek. Mondja meg va-
laki, hogy minek számíthat? Az orvosi nyelv a megterméke-
nyített petesejtet zigótának nevezi, amely egyetlen sejt, és a 
megtermékenyítést követôen osztódni kezd, s ezáltal kialakul 
az embrió. Ez a szakasz a megtermékenyüléstôl a szívmû-
ködés megindulásáig tart, mely az embernél a fogamzást 
követô hatodik héten történik. Ezután a születésig magzatnak 
nevezzük. Már az embrió is elég kifejezô, kedves jogvédôk, 
két emberi sejtbôl mi alakulhat ki, ha nem ember? Légy vagy 
kecskegida? Ez minden természeti törvénynek ellentmonda-
na. Akkor miért kérdés, hogy mikortól számít embernek?

A 12 hetes magzat hangszálai már kifejlôdtek, így akár 
kiáltani is tud a kismama pocakjában. Alkalmanként meg is 
teszi, de természetesen hangtalanul. Mivel agya teljesen ki-
fejlôdött, így már képes a fájdalmat is érezni. Izomzata fejlô-
désével a 80 mm-es magzat egyre többet mozog, sôt már 
ekkor szopizza a hüvelykujját.

Magyarországon a terhesség megszakítását 12 hetes ko-
rig lehet elvégezni. Talán ezt kellene tudatosítani a fiatal lá-
nyokban és fiúkban, akik nagy részének errôl fogalma sincs.

A Homo sapiens jel-
legzetes tulajdonságai a 
képesség az elvont fo-
galmak alkotására, a gon-
dolkodás és a beszéd. 
Egy megszületett kisba-
ba még nem képes elvont fogalmakat megérteni, és sem 
gondolkodni, sem beszélni nem tud. Abban nincs vita, hogy 
ha megölik, az gyilkosság. Pedig benne is még csak a lehe-
tôsége volt meg annak, hogy gondolkodó emberré legyen, 
ugyanúgy, mint bármely magzatban. 

A jogvédôk szerint a plakát az abortusz elôtt álló nôk ese-
tében bûntudatot kelt. Ez vajon azt jelenti, hogy a nôknek 
joga van mindenféle bûntudat nélkül legyilkoltatni saját gyer-
meküket, ezzel pusztán önrendelkezési jogukat gyakorolják? 
Annak a csöpp emberkének pedig nincsenek jogai? Vélemé-
nyem szerint nem kellene senkinek megfeledkeznie arról, 
hogy a szabadságjogok addig terjedhetnek, ameddig mások 
jogait nem sértik. Nos, ha valami, akkor az abortusz bizony a 
legsúlyosabb mértékben sérti más jogát, mert az életét veszi 
el. Ezt nem lenne szabad úgy kezelni, mintha csak egy kelle-
metlen szemölcstôl szabadulnánk meg. 

Természetesen senki nem vitatja, hogy vannak olyan 
élethelyzetek, amikor egy gyermek vállalása szinte elkép-
zelhetetlen. Nem szerencsés például 14 évesen vagy 48 
évesen, és még számtalan oka lehet. Azonban ne feledkez-
zünk meg arról, hogy míg kétszáz évvel ezelôtt nem volt más 
megoldás a családtervezéshez vagy egy lehetetlen helyzet 
megoldásához, ma ez a brutális módszer szükségtelenné 
válna, ha felelôsséggel élnénk az életünket.

Mindenki tudja, hogy az egészségügyben a megelôzés 
sokkal célravezetôbb és olcsóbb, mint a már kialakult beteg-
ség gyógyítása. Ma számtalan védekezési mód közül lehet 
választani, a fiatalokat idôben fel kell készíteni, hogy ne ke-
rüljenek ilyen helyzetbe. 

Senki nem gondolhatta, hogy a plakát készítôi azt felté-
telezték, mûvük hatására nôk tömegei szülik meg és adják 
örökbe nem kívánt gyermeküket. A jogvédôk sem gondolhat-
ták, hogy a plakátokat kizárólag abortusz elôtt álló nôk fog-
ják látni. Bizony láthatták volna fiatalok, akik eddig soha nem 
gondolkodtak a dolgon, és esetleg a megrázó élmény hatá-
sára más szemmel tekintenének az abortuszra. Talán a ka-
maszlányok és -fiúk szülei is muníciót kaphattak volna, hogy 
fontosabbnak tekintsék gyermekeik alaposabb tájékoztatását.

Belegondolnak-e ilyenkor a „jogvédôk”, hogy micsoda 
iszonyú érzés lehet azzal a tudattal élni, hogy elpusztíttattam 
a saját gyermekemet? Nyilatkozataik hatására talán épp azok 
a fiatal lányok, akik még nem szembesültek a kérdéssel, egy-
szerûen elintézhetô semmiségnek érzik az abortuszt, azon-
ban lehet, hogy ha átélik, nem köszönik meg jogaik ilyetén 
védelmezôinek.

A cikk folytatását következô lapszámunkban olvashatják.
Kósza Júlia
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oktatás
Megújultunk!

Május végén a szokásosnál is 
nagyobb gyerekzsivaj kavarta 
fel intézményünk, a Klapka is-
kola Tóth Árpád utcai épületé-
nek csendjét. 

Egy pénteki napon új ud-
vari játékok érkeztek hozzánk, 
melyek még aznap végsô he-
lyükre kerültek. 

Iskolánk alapítványa, a 
„Gyermekekért Oktatási–Ne-

velési Alapítvány” közel 1,2 millió Ft-ért vásárolt uniós szab-
ványoknak megfelelô fa kerti hintákat, eszközöket. 

Az új játszóterület mûszaki átadásáig, illetve az eszközök 
használatba vételéig pár napot várni kellett a gyerekeknek, 
de ôk türelmesek voltak. A várakozási idô leteltével aztán 
örömmel vették birtokba az új mászókákat. 

Köszönjük a szülôk által is támogatott alapítvány segítsé-
gét, bízunk benne, hogy hamarosan tovább tudjuk udvarunk 
eszközeit bôvíteni!

Horváthné Pataki Éva, igazgatóhelyettes

Családi nap a Klapka iskola alsó tagozatán
Immáron négy éve hagyomány iskolánkban, hogy a tanév 
utolsó péntekjén családi napot tartunk. Ilyenkor a család tag-
jai – szülôk, testvérek, nagyszülôk – csatlakoznak hozzánk, s 
közös programokon vesznek részt a tanulókkal. 

Úgy gondoltuk, hogy idén ez a nap teljék el népi hagyo-
mányaink felelevenítésével és ôrzésével. Ebben több isasze-
gi lokálpatrióta is segítségünkre volt. Ezúton köszönjük nekik, 
hogy még színesebbé, változatosabbá és legfôképpen érde-
kesebbé tették ezt a napot.

A gyerekek lovagolhattak, íjászkodhattak és különbözô 
kézmûves foglalkozásokon, bemutatókon vehettek részt, 
melyek szorosan kapcsolódnak népi szokásainkhoz. 

Hanák Ede Tamás, idôsebb Szabó László és vendége 
segítségével nem mindennapi solymászbemutatót láthat-
tunk, melyet a nebulók tátott szájjal néztek. Kedvüket a cse-
pergô esô sem vette el. 

A programot egy látványos agárfuttatás követte, melyet 
Szloboda Istvánnak köszönhettünk. A tanulók nem csak a 

kutyák versenyét nézhették végig, hanem egy igen értékes 
és tanulságos elôadást is hallhattak az agarak életérôl, szo-
kásaikról.

 A nap folyamán további érdekes kihívások, lehetôségek 
várták a gyerekeket. Volt íjászat, lovaglás, arcfestés, különbö-
zô kézmûves foglalkozások – körmönfonás, agyagozás, vesz-
szôfonás –, melyeken a tanulók családtagjai is aktívan részt 
vehettek. Az évek óta nagy sikerû szülôk–gyermekek kötél-
húzó versenye zárta a napot.

 Úgy gondolom, hogy mindannyiunk nevében elmond-
hatom, errôl a családi napról mindenki izgalmas élmények-
kel gazdagodva, új ismeretekkel gyarapodva mehetett haza.

 Köszönetet mondunk munkájukért fô segítôinknek, tá-
mogatóinknak: id. Szabó Lászlónak, ifj. Szabó Lászlónak és 
feleségének, Hanák Ede Tamásnak, Szloboda Istvánnak és 
párjának, Grósz Gyulának és feleségének, Nagy Andreának, 
Bonczidainé Veréb Andreának. 

Borók Károlyné, tanító 



X. évfolyam, 8. szám • 2011. augusztus 11

ciVil fórum
Isaszeg Mûvészeti Alapítvány 
Az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány 1996-os bejegyzésû, kiemelkedôen közhasznú nonprofit szervezet, 
magánalapítvány. Alapítója Futó Tamás grafikusmûvész, képviselôje Dr. F. Orosz Sára DLA, kerámikus 
mûvész. Ôk és a kuratórium minden tagja, valamint önkéntes segítôink társadalmi munkában végzik 
munkájukat, fizetett alkalmazott nincs. Az alapítvány Futó Tamás családjának életterében, annak infra-
struktúráját használva tud mûködni, kizárólag a folyamatos pályázati tevékenységre támaszkodva. 
Állandó önkéntes segítôink: Valkony Antal, Retkes László, Merz Erika, Merz Géza, Dr. Papp Bálint. 

Célunk a település kulturális, illetve mûvészeti életének gazdagabbá tétele:
– A mûvészeti pályán továbbtanuló isaszegi fiatalok támogatása;
– Mûvészeti fesztiválok rendszeres megrendezése világhírû magyar elôadók meghívásával;
– A Gaudium Carminis nôi hangversenykórus segítése;
– A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Intézmény támogatása;
– A XIII. századi formájában ránk maradt Árpád-kori mûemlék, az Öregtemplom népszerûsítése és 

megóvása;
– Isaszegen létrejövô értékes kulturális események támogatása: szavalóverseny, ki mit tud, határon túli 

testvértelepülések kiállítása, irodalmi beszélgetések stb.;
– Rendezvényeink keretében a helyi mûvelôdési intézmények összefogása és közös kommunikációja.
Az alapítvány eddigi tevékenységével nem csupán a településen, de a Gödöllôi térség mûvészeti életé-
ben is meghatározóvá vált. Rendezvényeinkre 50-100 km-es körzetbôl is érkeznek igényes érdeklôdôk.

A szervezet 2009 óta a Magyar Fesztiválszövetség tagja.
Néhány példa az immár 18 éve tartó, Isaszegért folytatott társadalmi munkánk ered-

ményeibôl: 13 évben rendeztünk Szent Iván-éji fesztivált, és idén 18. alkalommal hívjuk életre az 
Isaszegi Mûvészeti Napok címû rendezvénysorozatunkat három napban. Jellegében és színvonalában a 
régióban egyedülálló fesztiválunkon világhírû magyar elôadómûvész és tudós vendégeink voltak töb-
bek között: Kovács Ágnes (Németország), Pitti Katalin, Gulyás Dénes, Kováts Kolos, Varnus Xavér, a 
Benkô Consort, a Brass in the five, Sebestyén Márta, Nicola Parov, a Misztrál, Lovász Irén, a Musica 
Historica, Czeizel Endre, Hoppál Mihály, Bálint Csanád, Jankovics Marcell, Eperjes Károly, Freund 
Tamás, Ragályi Elemér.

Képzô- és iparmûvészeti kiállításokat rendeztünk Orosz István filmrendezô, grafikus-
mûvész, Csíkszentmihályi Róbert szobrászmûvész, Fekete Gábor grafikusmûvész (Svájc), Szemadám 
György, Szunyoghy András és Szunyoghy Viktória festômûvészek, Kecskeméti Sándor (Németor-
szág), Szegedi Zsolt és Pázmándi Antal kerámikus mûvészek, Páger Bernadett, Tóth Lívia és Csete 
Ildikó textilmûvészek munkáiból.

Az isaszegi Baranyai András grafikusmûvész és März Eszter textiltervezô mûveibôl nemcsak kiállí-
tást hívtunk életre, hanem a közép- és felsôfokú mûvészeti tanulmányaikat is segítettük.

Könnyûzenei koncertet adott nálunk az Animal Cannibals, a Takáts Tamás Dirty Blues Band, 
a Bikini, a Dioptrió, Ferenczy György, a MÉZ, Jamie Winchester és Hrutka Róbert, Tátray Tibor és 
Szûcs Antal Gábor, Roy és Ádám, Deák Bill Gyula, Hevesi Tamás, a Mester és tanítványai, Török 
Ádám és a MINI.

Gyerekszínpadunkon fellépett a Kolibri Színház, a Lakner bácsi gyerekszínháza, a Kereplô 
Színház, a Ciróka bábszínház, Halász Judit, Szalay Kriszta, a Ládafia Bábszínház, Papp Rita.

A Gaudium Carminis Kamarakórus és vendégei az isaszegi Öregtemplomban címmel profesz-
szionális – stúdiófelvételeket is tartalmazó – hanglemezt jelentettünk meg a Ro-
land East Europe céggel közös gondozásban. (1995)

A Jókai Mór Városi Könyvtár számára a Méry Ratio könyvkiadó nagyértékû könyvcso-
magját adományoztuk, mely szépirodalmi mûveket, gyermekolvasmányokat és exkluzív mûvészi 
albumokat tartalmazott. (1999)

Az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán zászlókiállítást rendeztünk, melyben a Ma-
gyar Kárpitmûvészek Szövetsége Belgiumból hazaérkezett anyagán kívül a régió 10 
településének zászlója volt kiállítva, és valamennyi polgármestert meghívtuk.

Kétnyelvû szöveggel ellátott képeslapokat terveztünk és jelentettünk meg az ön-
kormányzattal két gyermekrajzpályázat nyertes munkáiból, melyek témái a Családi karácsony 
és az Öregtemplom voltak, Children’s drawings, Gyermekrajzok címmel. (1997)

Exkluzív, képeslappal együtt lévô kis ismertetôt adtunk ki az Öregtemplomról hét 
mûvészi felvétellel. (1997)

Támogattuk az Isaszegrôl megjelenô, három nyelven készült, egyedi turisztikai 
kiadvány megjelenését. (2001)

Köszönjük, ha bármilyen formában támogatja alapítványunkat! Számlaszám: 
65600120-15100072. Adószám: 18671104-1-13.

Mély tisztelettel: 
Dr. F. Orosz Sára DLA 

kerámikus mûvész, az alapítvány képviselôje
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egyház
Scheffler János vértanú püspök boldoggá avatása
Szatmárnémetiben július 3-án vasárnap a bol-
dogok sorába iktatták Scheffler János vértanú 
püspököt. A boldoggá avatási dekrétumot An-
gelo Amato bíboros XVI. Benedek követe, a 
Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának pre-
fektusa olvasta fel. A szentmisét Erdô Péter 
bíboros mutatta be. A szentbeszédben ek-
képpen fogalmazott: „Nem véletlen, hanem 
a Gondviselés titokzatos rendelése, hogy ki 
milyen országban, milyen történelmi korszak-
ban, milyen nép körében, milyen kultúrában 
születik a világra. Adottság ez és feladat. Is-
tentôl kapott hivatás. Ha elfogadjuk, megta-
láljuk az utat az életszentségre.”

Scheffler János 1887. október 29. született a Szatmár 
vármegyei Kálmándon, egy sokgyermekes, mélyen vallá-
sos zsellér családban. A Gondviselés emberei segítették az 
útján a szorgalmas és tehetséges diákot. A szatmárnémeti 
katolikus gimnáziumban, a Pázmány Péter Tudományegye-
temen, majd pappá szentelése (1910. július 6.) után nem 
sokkal ösztöndíjjal Rómában tanult, ahol kánonjogi doktori 
címet szerzett. Segédlelkész volt Ungváron. 1914-tôl filozó-
fiát tanított Szatmárnémetiben, 1920-ban püspöke teológiai 
tanárrá nevezte ki. Tanított egyházjogot és egyháztörténel-
met. Vezette és újjászervezte a Szatmári Katolikus Fôgim-
náziumot. Rábízták a szeminárium megszervezését a szat-

mári – nagyváradi egyházmegyék egyesítése 
után. 1940-ben a Kolozsvári Tudományegye-
tem egyházjogi tanszékének tanárává nevez-
ték ki. 1942-ben XII. Piusz pápa a szatmári 
egyházmegye püspökének nevezte ki. 

1948-tól felerôsödött a kommunista ha-
talom támadása a Katolikus Egyház ellen. 
Scheffler püspököt – miután nem csatla-
kozott a békepapi mozgalomhoz – püspö-
ki hivatalától eltiltották. 1950-ben, miután 
visszautasította, hogy a román kommunista 
hatalom tetszése szerinti egyházat vezessen, 
kényszerlakhelyre vitték, majd 1952 márciu-
sában letartoztatták. Nem volt hajlandó meg-

alkudni. A börtönben halt meg 1952. december 6-án. 
Egy szenvedésekkel, csapásokkal teli korszakban élt. 

A szeretet próbálja, mértéke, fokozója: az áldozat – vallotta. 
Az életrajzát megíró püspök szavai szerint: „Az embertelen 
körülmények között végig megtartotta hitét és emberségét. 
Soha semmilyen kedvezményt nem kért, mindenét meg-
osztotta társaival.” A börtönben haldokló püspök rabtársai 
elôtt kiejtett utolsó szavai: „Ott idôzünk és látunk majd, lá-
tunk és szeretünk, szeretünk és dicsôítünk. Íme, mi lesz vé-
gül vég nélkül. Mert mi más a mi végcélunk, ha nem eljutni 
az országba, melynek nincs vége?” (Szent Ágoston: De Ci-
vitate Dei 22,30,5). 

Hittanos tábor Mátrakeresztes 2011

Minden évben nagy izgalommal készülünk a táborra: a gye-
rekek kíváncsisággal teli várakozással, a fiatalok lelkes ké-
szülôdéssel, a felnôttek komoly szervezéssel. Július 8-án 
indultunk busszal. A Mátra gyönyörû hegycsúcsai között 
Mátrakeresztesen, egy erdei iskolában szálltunk meg. Ebben 
az évben a tábor témája „Jézus apostolai” volt. A progra-
mok közt szerepelt túra, sorverseny, olimpia, bingó, akadály-
verseny, fôzôverseny. A csapatkapitányok nem csak elôre 
felkészültek a témából, de igyekeztek mindent megtenni a 
csapatukért. A kísérô felnôttek idôt és fáradozást nem kímél-

ve dolgoztak, hogy a tábor jóllakjon, hogy a kézmûves fog-
lalkozásokon minden mestermû elkészüljön, hogy mindenki 
jól érezze magát. Amikor vasárnap Gulyka József atya feljött, 
hogy bemutassa a szentmisét, már az egyforma, táboros 
pólóban, énekléssel készültünk a Jézussal való találkozásra. 
Vasárnap este a kistábor lakói hazamentek, és akkor kezdô-
dött a felsôs tábor. Ágasvár, Tóthegyes tetejérôl gyönyörköd-
tünk Isten csodálatos világában. Az útszéli keresztnél közös 
imádsággal köszöntük meg az együttlétet. Azok a fiatalok, 
akik még óvodásként kezdtek táborozni, már felnôtt fiatal-
ként lehetôséget kaptak arra, hogy egy-egy napra átvegyék 
a tábor vezetését. Újult erôvel vetették bele magukat e ne-
mes feladatba, és a nap végén a gyerekek tapssal fejezték 
ki elismerésüket. Július 15-én bánatosan vettük tudomásul, 
hogy véget ért a tábor. Az eredményhirdetésen minden csa-
pat gyôztesnek érezhette magát, és élményekkel gazdagon 
indultunk haza.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást Isaszeg 
önkormányzatának, az Isaszegi Szent Rita Alapítványnak, 
egyházközségünknek, valamint minden szülônek és támo-
gatónknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a tábor.

Jövôre újra találkozunk!
Marika, táborvezetô
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kultúra

Kulturális nyár
Szent Iván estéjén, június 24-én a Kísértetek–boszorkányok estéje kezdôdött a 
mûvelôdési otthon elôtti kis téren. A tûz ünnepe mágikus ünnep, a tûz a vilá-
gosság, a tisztaság, az egészség, elevenség, szenvedély, szerelem, az örök meg-
újulás jelképe. Az ôsi ember még mágikus összhangban élt a természettel, a nyár 
közepi tûzgyújtással a Napot próbálta támogatni a sötétséggel vívott harcában. 
Isaszegen két tûz is lobbant ezen az éjszakán, az egyik a gonoszt, a rosszat, a 
sötétséget távoltartó, boszorkányokat, rossz szellemeket elûzô tûz volt, a másik a 
megtisztulást, a gyógyítást, az egészséget, szerelmet, házasságot ôrzô, a termé-
kenységet segítô szentelt tûz a Liget téren.

A mûvelôdési otthon falán június elején feltûnt egy óriástranszparens, mely az 
isaszegi kulturális nyarat hirdeti. Azzal találkozik a város lakója, és a jelentôs szá-
mú átutazó, hogy 2011-ben milyen sokszínû programmal szolgáljuk városunkat 
a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 
keretében, Partnerséget építünk az Európai Unió támogatásával.

A június 17-i sajtótájékoztatón sokan érdeklôdtek a programokról. Eljött hoz-
zánk az országos szlovák hírlap újságírója is, valamint a csömöri régiós televízió.

Mivel is kezdhettük volna június vége felé kulturális kínálatunkat, mint a kísér-
tetek éjszakája boszorkányos kezdésével, Szent Iván-éj varázslatával. A heti nyári 
napközis tábor lakói óriásszellemet készítettek estére, majd apró kísértetek szü-
lettek a kézmûves foglalkozáson, melyeket Szent Iván-éj tisztítótüzébe dobtak a 
velünk tartó apróságok. A karneváli menet színes, jó hangulatú kavalkádja hívo-
gatta a város lakóit.

Sokan kíváncsiak voltak a Szlovákiából érkezô Kincsô néptánccsoportra a Ge-
reben együttessel. A színes menet megcsodálására az emberek kijöttek az utcára, 
és velünk tartottak a térre. Örömmel fogadták, hogy átmentünk a város másik 
végére is, „új arcok” is velünk tartottak.

Mindazok, akik velünk gazdagították a varázslatos éjszakát: Sámán dobosok, 
Kincsô néptánc csoport Juhász Sándor vezetésével Zselízbôl, az isaszegi cigány 

táncosok, a Gaudium Carminis Kamarakórus, az Isaszegi Asszonykórus, a Csata 
Táncegyüttes apraja-nagyja, a Csatangoló tánccsoport. Az égiek áldásával a le-
menô nap sugarai is ránk sütöttek.

Van egy Ivánunk a néptáncosok népes seregében, így ki más ugrana elsôként 
Szent Iván éjjelén, mint ô? Az év leghosszabb napjának éjszakáján a megszentelt 
tûz mellôl a dobszó, az ének messze hangzó üzenete a határon átívelô táncokról, 
dalokról szólt, valami ôsi, mélyre nyúló, örömteli együttlétrôl, a természet, az em-
ber összetartozásának örömérôl, a barátságokról, határok nélkül.
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sport

100 éves az Isaszegi Sport Egyesület
1959-ben a község vezetése – a sportköri elnök Szlancsek István, a tanács-
elnök Kóczián Lôrinc és helyettese, Klincsek János szorgalmazására – egy 
új sporttelep létrehozásáról határozott a Rózsa, a Thököly és a Nagy Sándor 
utca közötti, kenderföldnek használt, kisebb tavakkal és bombatölcsérekkel 
tûzdelt, lápos területen. A település beépítetlen közepére a vasútállomáshoz 
s a gôzmozdonyok „itatására” szolgáló víztoronyhoz való közelsége miatt 
esett a választás. Így lehetôség nyílt az építendô öltözô mosdóvízzel való 
ellátására. Ez utóbbi a Dányi úti pályán nem volt megoldható, mivel a község 
vezetékes vízmûvének kiépítése akkor még szóba sem került.

Szendrô János szakosztályvezetô és Harmati Károly intézô utánjárásának 
köszönhetôen a Pest megyei Testnevelési és Sport Tanács és a Pest megyei 
Tanács is hozzájárult a beruházás költségeihez. Horváth Kálmán kultúrmér-
nök a pálya területének kitûzését, Dr. Sztrizs Árpád ügyvéd a telekkönyvi 
ügyeket, a tanácsházán dolgozó Gabrucza György pedig a tulajdonosok kár-
talanítását és a csereföldek biztosítását intézte nagy szorgalommal. Nagy-
rôczei Ottó, a helyi tôzegkitermelô vállalat vezetôje csilléket és síneket köl-
csönzött a földmunkák végzéséhez. A községben mozit üzemeltetô Tihanyi 
Antal Mogyoród határában, a hármas út „patkó” néven ismert kanyarjának 
levágásánál dolgozó munkagépek igénybevételét járta ki a közútkezelô vál-
lalatnál. A pálya feltöltéséhez szükséges földet a község Pest felé vezetô út-
jának vasúti sorompójánál a belátást akadályozó domb lefaragásának mun-
kálatai biztosították. Az egyesület sportolóinak, vezetôinek és szurkolóinak 
több ezer órát kitevô társadalmi munkájával a földmunkák a közelben lakó 
Fityus János irányításával 1961 ôszén fejezôdtek be. A bogárhátúra kialakított 
játéktér ekkor került fûmaggal bevetésre.

1962 tavaszán még a Dányi úti pálya adott otthont a mérkôzéseknek. Má-
jus 20-án a hazai csapat Mázoló Imre – Zombori János, Polgári István, Klincsek 
István – Surman József, Ságodi János – Kántor Vince, Répási Ferenc, Surman II 
József, Kovács Sándor, Szabó István összeállításban itt szenvedett 2-1 arányú 
vereséget az Érdi Traktor SE labdarúgóitól. (A bajnoki évben szerepelt még 
Kuskó Mihály, Ceglédi László, Szabó László, Ivony László, Rózsa Tíbor, Békési 
József, Rideg István és Tihon Ferenc is.) Egy helyi lakos nem tudta elviselni 
az eredményt, s köveket dobálva törte be a sportteleprôl elvonuló vendégek 
autóbuszának ablakait. A szövetség fegyelmi bizottsága négy hónapra tiltotta 
be az isaszegi pályát, amely idô alatt a hazai mérkôzések lejátszására Péce-
len került sor. Az anyagi veszteségen túl így nem csak az új pályának az ôszi 
szezon elsô mérkôzésére tervezett felavatása szenvedett késedelmet, de az 
1923-tól négy évtizeden át használt, oly sok élményt és örömöt nyújtott Dá-
nyi úti játéktértôl sem sikerült már méltóképpen búcsút venni.

A Rózsa utcai pálya felavatására végül az egyesület fennállásának 51. évé-
ben, 1962. szeptember 30-án került sor. A mérkôzés napjának hajnalán Sza-
bó Péter erdész irányítása mellett Zombori János, Rideg István, Pintér Mihály 
és Ságodi Sándor vágta ki az erdôben a kapufáknak szánt fenyôket. Pénzes 
János bognármester fûrészelte és gyalulta méretre a rönköket, majd utána 
kerültek beásásra és befestésre a mérkôzések elmaradhatatlan kellékei. Köz-
ben Szendrô János vezérletével történt meg a játéktér vonalainak kimérése 
és felszórása. Elhelyezésre kerültek a Tóth Vendel által készített felezô- és 
szögletzászlók is. A labdarúgó szövetségtôl érkezô ellenôr pályahitelesítô 
jegyzôkönyvén a tinta még meg sem száradt, amikor a Móricz Zsigmond 
utcában állt Orlik vendéglôben öltözött csapatok mérkôzése elkezdôdött.

Az ellenfél a Gyömrô együttese volt. Az isaszegi ifik a Mázoló Imre – Kuruc 
István, Szôdi Lajos, Bene Mihály – Pálinkás István, Kôvágó István – Skribek Pál, 
Mészáros József, Mészáros László, Szmolicza Tibor, Szabó István felállásban 
3-2 arányban vereséget szenvedtek. (Ebben az évben a fiataloknál még Csa-
bai Mihály, Szalai Gyula, Szántai Gáspár és Veréb Ferenc is szerepelt.) Az 
isaszegi felnôtt tizenegy összeállítása a következô volt: Kuskó Mihály – Kovács 
Sándor, Polgári István, Klincsek István – Stefcsik Ferenc, Ságodi János – Kán-

tor Vince, Rideg István, Surman II József, Nagy József, Répási Ferenc. A talál-
kozó itt is balszerencsésen indult: a félidôben még 1-0 arányban a vendégek 
vezettek. A község becsületét – a mintegy 1500 hazai szurkoló legnagyobb 
örömére – Rideg István szögletrúgásból fejelt gólja mentette meg, amikor 
a labdát az általa festett kapufák között a hálóba juttatta, s amely az 1-1-es 
végeredményt jelentette.

A munkálatok 1962 ôszén az öltözô építésével tovább folytatódtak. A sós-
kúti mészkôbôl készült épület kômûvesmunkáit társadalmi munkában Bod-
rogi András tanácselnök közbenjárására a Budapestrôl kihozott szakmunkás-
tanulók Csima Ferenc vezetésével végezték el. A villanyszerelés Tóth Sándor, 
a vízvezeték-szerelés pedig Skribek Pál munkája volt. A vízmelegítô kazán 
beszerzése Lázár Flóriánnak köszönhetô. Így 1963-ban, a sportkör történe-
tében elôször, a sporttelepen öltözô és meleg vizû zuhanyozó állt a csapatok 
rendelkezésére.

Az 1962–63. évi területi (megyei II. osztályú) bajnokság azonban nem az 
isaszegi csapat sikerérôl volt nevezetes, mivel az utolsó elôtti helyezés a járás-
ba történô kieséssel járt. Többen leálltak, másokat katonának hívtak be, így új 
játékosok után kellett nézni. A nyár folyamán a községben elôször került meg-
rendezésre az utcák-terek labdarúgó-bajnoksága, amely számos fiatalnak nyúj-
tott sportolási lehetôséget, az egyesületnek pedig az utánpótlást biztosította.

Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy 1963-ban a megerôsödött 
Kádár-rendszer sportvezetése az 1956-os forradalom vívmányaként visszaál-
lított ôszi-tavaszi rendszerû bajnokságot szovjet mintára ismét naptári évekre 
szervezte át. Így a félévesre rövidült járási bajnokság pontveszteség nélküli 
megnyerésével az újjáformált isaszegi csapat gyorsan visszakerült a terüle-
ti osztályba. A bajnokcsapatban Gyarmati Ferenc edzô irányításával Mázoló 
Imre, Csernák György, Kiss Sándor, Takács Gyula, Hajdú János, Nagy József, 
Ságodi János, Kántor Vince, Kôvágó István, Skribek Pál, Mészáros László, 
Szántai Gáspár, Tihon Ferenc, Répási Ferenc és Mészáros József szerepelt.

Az isaszegi tizenegy sikerei 1964-tôl az akkortájt területi bajnokságnak ne-
vezett megyei II. osztályban is folytatódtak. A korábban Isaszeg színeiben, 
késôbb a Postás SE NB II osztályú csapatában játszott Tihanyi József edzô, 
majd 1967-tôl a Székesfehérvár és az MTK NB I osztályú együttesében vé-
dett Nikolicza József tréner felkészítése mellett az 1964-ben szerzett ötödik 
és az 1965-ben elért negyedik helyezés után 1966-ban bronz-, 1967-ben 
ezüst-, majd 1968-ban a bajnokság megnyerésével aranyérem következett. 
(Mennyivel jobb érzés erre a gyôzelemre emlékezni, mint arra, hogy 1968. 
augusztus 21-én a „Varsói szerzôdés” országainak katonasága szovjet nyo-
másra a „Prágai tavasz” reformjait számolta fel Csehszlovákia megszállásával. 
A hadmûveletet megelôzôen az orosz katonaság egy része hónapokon át 
az isaszegi erdôt használta fel gyülekezési helyének, majd ôsszel több hétig 
szüneteltették a labdarúgó-bajnokságot is a mozgósított magyar tartalékos 
katonák és honvédcsapatok távolléte miatt.)

Ez idôszakban a sportkör elnöke 1961-tôl Szentesi Sándor, 1963-tól Tóvári 
István, 1968-tól Lázár András, a szakosztályvezetô 1958-tól Szendrô János, 
1968-tól Surman József, a felnôtt csapat intézôje 1958-tól Harmati Károly, az 
ifjúsági csapat intézôje 1963-tól Kiss János, a gondnok elôbb Nagy József, 
utána Hajdú József, késôbb pedig Lokker Jenô volt. A vezetôségben még 
Czeglédi Sándor, Hajdú József, Lázár Flórián, Ragács István, Ságodi Sándor, 
Szabó István, Tóth Vendel, majd Bagi Lajos is munkálkodott.

1964 és 1968 között a felnôtt csapatban a következô játékosok szerepel-
tek: Bene Sándor, Békési József, Békési Lajos, Csernák György, Ferenc Fe-
renc, Földi István, Góra József, Grezsák József, Hajdú János, Hajdú József, Haj-
dú Vince, Hanák Sándor, Hernyes József, Herr, Hrustinszki Tibor, Kátai János, 
Keglovics Ferenc, Kiss Sándor, Kolozsvári Mihály, Kôvágó István, Kuruc István, 
Lázár János, Mázoló Imre, Mészáros József, Mészáros László, Nagy József, Ré-
pási Ferenc, Rideg István, Ságodi János, Sári János, Skribek Pál, Soós András, 



X. évfolyam, 8. szám • 2011. augusztus 15

Surman II. József, Szabó István, Szántai Gáspár, Takács Károly, Takács Gyula, 
Tihon Ferenc, Tóth Sándor, Vojt József.

A területi bajnokságban az ifjúsági csapat is szenzációs eredményt ért 
el: 1965-ben arany-, 1966-ban ezüst-, 1967-ben arany-, és 1968-ban Du-
naharasztival azonos pontszámmal, de gyengébb gólaránnyal ezüstérmet 
szerzett. 1964 és 1968 között az ifiben az alábbi játékosok rúgták a labdát: ifj. 
Bagi Lajos, Bene Sándor, Berkes Ferenc, Cseszkó Ferenc, Dobi János, Ecseri 
Mihály, Farkas András, Ferenc Ferenc, Ferenc Kálmán, Fuferenda János, Haj-
dú Vince, Hanák László, Hoványi József, Hrustinszki Mihály, Juhász István, 
Kovács László, Lázár János, Mészáros János, Molnár Károly, Móri István, 
Morvai Imre, Nagy László, Onódi András, Palaga Gábor, Ragács János, Sári 
János, Skribek Tíbor, Soós András, Szabó Imre, Szabó József, Szamosi Gábor, 
Szaniszló István, Sziráki Mihály, Szûrös Béla, Takács Károly, Tihon József, Vojt 
József, Zsíros Ferenc.

Az isaszegi felnôtt labdarúgók a megyei I. osztály 1969. évi bajnokságá-
ban, majd 1970 tavaszán az ismét ôszi–tavaszi rendszerre való visszaállás 
félfordulós bajnokságában, és az 1970/71-es bajnoki évben egyaránt az 
ötödik helyen végeztek. Az 1971/72. évi bajnokságban az 1951-tôl mosta-
náig tartó idôszak legjobb eredményét érték el, amikor a Ceglédi Honvéd 
Bem SE és a Nagykôrösi Kinizsi SE mögött a dicséretes bronzérmet szerez-
ték meg a megyei I. osztályban.

Edzôként 1969-ben még Nikolicza József, 1970-ben fél–fél évig Répási 
Ferenc és P. Szabó József, 1971-tôl pedig Kiss Sándor tevékenykedett. 1969 
és 1972 között a siker a következô játékosok érdeme volt: Ádám Lajos, ifj. 
Bagi Lajos, Bene Sándor, Békési József, Csernák György, Cseszkó József, Fe-
kete István, Ferenc Ferenc, Földi István, Grezsák József, Hajdú János, Halászi 
Ferenc, Hanák László, Hrustinszki Tíbor, Juhász Ferenc, Keglovics Ferenc, 
Lázár János, Mészáros László, Morvai Imre, Nagy József, Nagy László, Orso-
vai Ferenc, Palaga Gábor, Raffael Károly, Skribek Pál, Surman II. József, Szabó 
József, Szamosi Gábor, Szaniszló István, Szaniszló József, Takács Károly, Ta-
kács Gyula, Tihon Ferenc, Varga László, Vojt József, Zombori László.

Az ifik a megyei I. osztályban 1969-ben a hetedik, 1970 tavaszán a ne-
gyedik, 1970/71-ben az ezüstérmes második, 1971/72-ben pedig a hetedik 
helyen végeztek.

A fénykép 1968. augusztus 11-én készült Tápióságon, ahol a megyei II. 
osztályban bajnokságot nyerô isaszegi labdarúgók Mészáros és Keglovics 
egy–egy, valamint Bene két góljával 4:0 arányban gyôztek. Felsô sor: Bene 
Sándor, Hajdú János, Csernák György, Hrustinszki Tibor, Nagy József, Szend-
rô János elnökségi tag és Békési József. Középsô sor: Szabó István, Mé-
száros László, Kátai János, Skribek Pál és Takács Gyula. Alsó sor: Keglovics 
Ferenc és Grezsák József. A csapatból Surman II. József csapatkapitány az 
elôzô napi esküvôje miatt maradt távol.

Szendrô Dénes

VII. rész A 100 éves Isaszegi Sport 
Egyesület centenáriumi 
rendezvényei

2011. AuguSzTuS 6. (SzoMbAT)
Helyszín: sportpálya
9.00–12.15: U9 korosztály tornája
A tornát megnyitja: Hatvani Miklós polgármester
Résztvevő csapatok: Gödöllői SK, Isaszegi SE, Rákosmenti TK, Sülysáp 
KSK
12.15: Eredményhirdetés, kupák, oklevelek és érmek átadása
13.00: Gyermek karate bemutató
14.00–17.15: Ifjúsági labdarúgótorna 
A tornát megnyitja: Orlik József, a sportkör korábbi elnöke. Mérkőzé-
sek: Isaszegi SE – Rákosmenti TK; Gödöllői SK – Vác Városi LSE
17.30: Öregfiúk mérkőzés Isaszegi SE – Rákosmenti TK 

2011. AuguSzTuS 7. (VASárnAp)
Helyszín: sportpálya
9.00–12.15: U11 korosztály tornája
A tornát megnyitja: Ligeti László, a sportkör előző elnöke, a PMLSZ 
elnökségi tagja. Résztvevő csapatok: Gödöllői SK, Isaszegi SE, Rákos-
menti TK, Sülysáp KSK
12.15: Eredményhirdetés, kupák, oklevelek és érmek átadása
12.30 óra: Serdülő csapatok mérkőzése
Isaszegi SE – Gödöllői SK
13.45: Kupák, oklevelek, érmek átadása
14.00–17.15: Az előző napi ifjúsági labdarúgótorna folytatása: vesz-
tesek mérkőzése a 3. és 4. helyért; győztesek mérkőzése az 1. és 2. 
helyért
17.15: A tornát értékeli: Jakab Béla, a PMLSZ tiszteletbeli elnöke.
Eredményhirdetés, kupák, oklevelek és érmek átadása
17.30: Öregfiúk mérkőzés Isaszegi SE – MTK 

2011. AuguSzTuS 13. (SzoMbAT)
Helyszín: isaszegi temető
16.30: Koszorúzás az elhunyt sportvezetők és sportolók 
emlékére 
Megemlékezést tart: Orlik József, a sportkör korábbi elnöke. Imát mond 
az elhunytakért: Gulyka József római katolikus esperes, címzetes pré-
post és Bajusz Árpád református lelkész

Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon
18.00: „Az Isaszegi Sport Egyesület 100 éve fényképeken” 
című kiállítás és a „Sportolók és sportvezetők” centená-
riumi találkozó megnyitása 
Köszöntőt mond: Hatvani Miklós polgármester, Turányi Lászlóné, 
az egyesület elnöke és Fekete Miklós, a PMLSZ elnöke. Történeti 
visszaemlékezést tart: Szendrő Dénes, a kiállítás rendezője, a sportkör 
korábbi elnöke
19.00 óra: Állófogadás a vendégek, sportvezetők és sportolók részére

Az egyesület ünnepi programjait (augusztus 20–21.) lapunk 20. oldalán 
olvashatják.

A sporteseményekre mindenkit szeretettel vár az ön-
kormányzat!
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Magyar Zoltán 

A 100 éves Isaszegi Sport Egyesü-
let emléknapja keretében 2011. au-
gusztus 21-én, vasárnap 10.00 óra-
kor a város vendége Magyar Zoltán 
a többszörös olimpiai, világ- és Eu-
rópa-bajnok, aki rendkívüli sportél-
ményeirôl tart beszámolót. 

A már legendának számí-
tó, kimagasló eredménye-
ket elért, kétszeres olimpiai 
bajnok tornász, sportveze-
tô, állatorvos, a hetvenes 
évek leghíresebb, egyben 
legnépszerûbb magyar 
sportolója volt. A lólengés 
újító világklasszisa, nevéhez fûzôdik az orsó, a szökkenô ván-
dor és a ’70-es évek elején róla elnevezett Magyar vándor, 
ami egy kuriózum, egy speciális értelemben vett hungarikum 
a tornasportban. Montreálban és Moszkvában nyert olimpiai 
bajnoksága mellett fantasztikus sikersorozatot ért el. Hivata-
los világversenyen lólengésben nem talált legyôzôre. A vi-
lág- és Európa-bajnokságokon három-három aranyat érde-
melt ki, harmincöt magyar bajnokságot nyert. A Fradi örökös 
bajnoka, 1965-tôl 1980-ig volt az FTC (Ferencvárosi Torna 
Club) tornásza. Háromszor (1974-ben, 1978-ban és 1980-
ban) választották az év magyar sportolójává. Az aktív spor-
tolástól 1980-ban, moszkvai olimpiai gyôzelme után vonult 
vissza. 1991-tôl a Halhatatlanok Klubjának tagja. 1997-ben 
elnyerte a Magyarországért Alapítvány Magyar Örökség-díját. 
2001-tôl a Magyar Országos Tornaegyletek Szövetségének 
tiszteletbeli elnöke, a Magyar Olimpiai Akadémia alelnöke, a 
MOB Hagyományôrzô Bizottságának vezetôje lett.
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isaszegi ízek
Az „Öregfiú”
„A feleségem szerint én vagyok Európa legöregebb 
aktív focistája” – mondta Kôszegi András nyugdí-
jas, aki két felnôtt fiú édesapja, 10 évig volt edzôje 
az ifjúsági és felnôtt csapatnak, és már 15 éve ve-
zetôségi tagja az Isaszegi Sport Egyesületnek. 

A 61 éves öregfiú futballista egykor 19 évesen lett igazolt já-
tékos, az akkor még megyei bajnokság elsô osztályában, a gö-
döllôi városi csapatban. Hamarosan bevonult katonának, és a 
honvédség Flottilla Köteles SE csapatában az Újpest Magyar 
Folyami Flotta NB III osztályát gazdagította futballtudásával. 

– Matrózként a honvédségnél? Azt gondolom, Isa-
szegen nem sokan voltak ilyen területen katonák… 

– Ennyi év után talán már bevallhatom, nem volt vélet-
len, hogy ide soroztak be. Egy sikeres játék után, amelyet a 
megyei csapatom játszott a Flottillával, eldôlt az én besorozá-
som. A játék végén az ôrnagy odajött hozzám és megkérdez-
te: „Fiam, volt már maga katona?” „Még nem” – válaszoltam, 
erre elkérte a személyi adataimat és hamarosan be is vo-
nultam az újpesti csapatba. Tulajdonképpen elmondhatom 
magamról, hogy a katonasághoz is már focizni mentem.

– Azért csak kellett valamit dolgozni matrózként… 
– Természetesen, szolgáltam a Tiszán a ’70-es árvíz ide-

jén: életeket, értékeket mentettünk, és sajnos halottakat is 
húztunk ki a vízzel elárasztott településeken. A mentésért kor-
mánykitüntetést kaptam, amire azóta is nagyon büszke va-
gyok. Örültem, hogy én is tehettem valamit a bajbajutottakért.

– Mióta is tart ez a futball iránti szenvedély? 
– Én valójában minden sportot szeretek. Gyermekként a 

barátaimmal a vakációkat végigfociztuk, reggeltôl estig képe-
sek voltunk rúgni a bôrt, késôbb felnôttként már az életmó-
dom meghatározó részévé vált a futball. Hétfônként vannak 
az öregfiúk bajnoki meccsek, amelyen rendszeresen részt ve-
szek. Nálam minden szezon a futballal kezdôdik és záródik.

– Mikortól válik valaki a futballban „öregfiúvá”? 
– Hivatalosan az öregfiúk bajnokságokon csak 35 éves 

kortól játszhatnak a focisták, én az isaszegi öregfiúk csapat 
’96-os megalakulása óta Isaszegen, azelôtt pedig Gödöllôn 
játszottam. Nekem már abban a kivételes örömben van ré-
szem, hogy a 37 éves fiammal játszhatok egy csapatban, mi-
velhogy a gyerek lassan mellém öregedett, de sajnos mind-
két fiam már csak hobbi szinten focizik. 

– Hogy lehet végigjátszani ennyi idôsen 2×40 percet? 
– Ahhoz, hogy ennyi éven át kitartó maradjak, ahhoz 

ilyen jó barátok, csapattársak kellenek, ennek ellenére min-
den évben kijelentem, hogy az idei év lesz az utolsó szezon, 
aztán abbahagyom – és persze megint kezdem újra.

– Valami szép teljesítmény, emlékezetes meccs a 
sok-sok év alatt?

– Az edzôéveim alatt az ifi csapat többször is nyert baj-
nokságot, a felnôtt csapattal pedig a megye III. osztályából 
feljutottunk a megye 1/B-ig. Az ország szinte minden szegle-
tébe eljutottam a foci által, a rendszerváltást követôen pedig 

már számos nemzetközi focikupán is részt vehettem. Felejt-
hetetlen emlék, amikor ’91-ben Olaszországban a több olasz 
csapat részvételével rendezett öregfiúk-tornát megnyertük az 
akkor még gödöllôi csapattal. Felemelô érzés volt a Himnuszt 
énekelni a gyôztes meccs után egy olasz étteremben, és az 
is, hogy az olasz futballtársak állva tapsolták meg gyôzelmün-
ket. Két alkalommal játszottam a Pest megyei válogatottban 
a 4 ország (lengyel, osztrák, csehszlovák, magyar) Dunaka-
nyar elnevezésû kupán, amelyet egyszer meg is nyertünk. Az 
öregfiúk-bajnokságok során játszottam olyan csapatok ellen, 
mint a Vasas, az MTK, az FTC, amelyekben többszörös ma-
gyar válogatott és világválogatott focisták játszottak. 

– Milyen ételrecept kerüljön az augusztusi újságba? 
– Szeretem a bográcsban készített ételeket, az anyósom 

egykori csülkös bablevese felülmúlhatatlan marad a szá-
momra, és én csak remélni tudom, hogy hasonló élményt 
nyújt az olvasóknak az is, ha elkészítik majd az általam össze-
állított recept alapján a halászlét.

Adorjánné Fehér Éva

HAláSzlé
Hozzávalók: 2,5 liter víz, egy evôkanál zsír, 2 nagy fej vöröshagyma apróra vágva, 3 dkg piros-paprika, 4 db halászlékocka, tetszés szerint paradicsom, paprika, só, ételízesítô, 2-3 db krumpli, 5-6 pontyszelet, egy kevés haltej és ikra.
Elkészítés: A forrásban lévô vízbe belerakom a zsírt, hagymát, pirospaprikát, halászlékockákat, paradicsomot, paprikát, sót, ételízesítôt, és kb. 15 percig forralom. Ezután belerakom a vékony karikákra vágott krumplit, és amikor ez már puhára fôtt, hozzáadom a halszeleteket, a haltejet és az ikrát. Ha a halszeletek feljönnek a leves tetejére, kész a halászlé. Kóstolgatás közben ha kell, ízesítem egy kis sóval és ételízesítôvel.
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programajánló
 összejöVetelek
Augusztus 28-án 1600 órakor Keresztény Családok Össze-

jövetele (minden hó utolsó vasárnapján). Helyszín: Ka-
tolikus Otthon, Templom u. 22.

foglalkozások, nyári táborok
Drámapedagógiai tábor felsô tagozatos korosztálynak au-

gusztus 1–5-ig, 0900–1600 óráig a mûvelôdési otthonban. 
Ízelítô: hangok és hangszerek, versek bûvölete, kirándulás, 
számháború, drámajátékok, testbeszéd, pólófestés, népi 
gyermekjátékok, sportjátékok. Részvételi díj: 4000 Ft/fô

Isaszegi Képzômûvész Kör augusztus 6-tól szombatonként 
1600–1800 óráig. Rajz, festés, pasztellkréta, grafit és egyéb 
irányzatok kipróbálása, megtapasztalása. A részvétel díj-
talan. Információ: Nagy Éva Vica 70/428-2148, Szilárdi 
Edina 30/9905-373

kiállítás
Augusztus 13-án 1800 órakor a mûvelôdési otthonban, „Az 

Isaszegi Sport Egyesület 100 éve fényképeken” címû 
kiállítás és a „Sportolók és sportvezetôk” centenáriu-
mi találkozójának megnyitója. Köszöntôt mond: Hat-
vani Miklós polgármester, Turányi Lászlóné egyesületi el-
nök, Fekete Miklós, a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség 
elnöke. Történeti visszaemlékezést tart Szendrô Dénes, a 
kiállítás rendezôje, a Sport Egyesület korábbi elnöke.

Perényi Thén Anna festménykiállításának megnyitója az 
Isaszegi Mûvészeti Napok keretein belül augusztus 28-án 
1600 órakor a mûvelôdési otthonban.

tánc
Minden kedden 2030 és csütörtökön 2000 órai kezdettel 

ZUMBA a Mûvelôdési Otthonban! Információ: Takács 
Viktória 20/522-6639

szolgáltatások 
a mŰVelŐdési otthonban
Minden hétfôn 1800 órakor KRESZ tanfolyam jelentkezés 

és tájékoztatás
Augusztus 8-án 1100–1300 óráig A.S.A ügyfélszolgálat

A xVIII. Isaszegi Mûvészeti 
Napok tervezett programja

Augusztus 26., péntek 2000, Zöld Sasok Étterem: 
EMILIO JAZZ – Akire Chick Korea is felfigyelt! Jegy-
elôvétel és asztalfoglalás vacsorával vagy anélkül. Infor-
máció: Zöld Sasok Étterem

Augusztus 27., szombat, Breki Sörözô: A bogrács 
mûvészete – fôzôverseny. Régi ízek új köntösben! 
Tûzgyújtás 800 órától 

Augusztus 27., szombat 1500, Gábor Dénes Szak-
középiskola aulája: Kopek Rita festômûvész kiál-
lítása. Megnyitja: Szanyi Péter szobrászmûvész. Fellép 
a Gaudium Carminis nôi hangversenykórus Surmann 
Mária énekmûvész karvezetésével

Augusztus 27., szombat 1800, Öregtemplom: Gau-
dium Carminis nôi hangversenykórus, Illényi Katica 
hegedûmûvész. Utána fogadás az Isaszeg Mûvészeti 
Alapítvány kertjében

Augusztus 28., vasárnap 1530, Dózsa György Mûve-
lôdési Otthon: Kiállítás Thén Anna, Isaszegrôl el-
származott festô képeibôl

Augusztus 28., vasárnap 1600, Jókai Mór Városi 
Könyvtár: Hidasi Zsófi textilmûvész kiállítása, vala-
mint az ô vezetésével Fiatal iparmûvészek találkozó-
ja és Mini textil workshop

Augusztus 28., vasárnap 1800, Jókai Mór Városi 
Könyvtár: Találkozó egy nemzetközi hírû mûvésszel

A rendezôség a mûsorváltoztatás jogát fenntartja!

Információ:	Dr.	F.	Orosz	Sára,	telefon:	70/944-2417
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Közérdekû információk

A hétvégi és hétközi ügyeleti rendszer változásáról 
lapunk 3. oldalán olvashatnak információkat.

Háziorvosok elérhetôségei:
Dr.	Eszlári	Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr.	Horváth	Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086
Dr.	Kürti	József: Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr.	Tordai	Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302, 
 mobil: 20/928-3987
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely	Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget	Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház 
utca 4. Telefon: 28/452-851. Gödöllôn minden nap 2200 
óráig található ügyeletes gyógyszertár.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104 
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Fogorvosi rendelô címe: Rákóczi u. 10., tel.: 28/495-237
Dr.	Mészáros	Zsuzsanna rendelési ideje:
hétfô, szerda: 1400–1900; kedd, csütörtök: 800–1200 óráig
Dr.	Illényi	Tamás rendelési ideje:
hétfô, szerda: 800–1200; kedd, csütörtök: 1400–1900 óráig

Anyakönyvi hírek
a 2011. június 15–július 15. közötti eseményekrôl

Születések:

Budaházi Botond Esze Tamás utca 9.
Kisréti Kamilla  Kossuth Lajos utca 44.
Nagy Gergô Botond  Deák Ferenc utca 10.
Kujáni Péter  Ilkamajor
Szaniszló Zsombor  Rét utca 29.
Richtseidt Gergô  Kinizsi utca 17/a
Erki Barnabás  Szentgyörgypuszta
Erki Dominik  Szentgyörgypuszta
Fekete Zoltán  Görgey utca 3.
Molnár Vanessza  Külterület

Házasságkötések:

Szabó Mónika és Bognár József
Zempléni Éva és Ôszi István
Baranyi Klaudia és Vidák István
Taligás Tímea és Tóth Sámuel Csaba
Gôrbe Csilla Mária és Kun Mihály
Guba Andrea és Turai Ferenc
Vörös Veronika Judit és Dózsa Ernô

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Hajdu József (71 éves) Liget tér 4.
Czétényi András (72 éves) Zrínyi utca 1.
Varga Mihály (61 éves) Erdô utca 14.
Nagy Lajos (69 éves) Aulich utca 8.
Balázs Miklósné (86 éves) Rákóczi utca 62.
Noska László (75 éves) Belsômajori utca 6.
Mátyók József (46 éves) Bem utca 4.
Doholuczki Józsefné (86 éves) Belsômajori utca 24.
Balogh Istvánné (92 éves) Templom utca 44.
Sík Ferencné (82 éves) Április 6. utca 72.
Palánkai István (88 éves) Zrínyi utca 15.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Állatorvosi ügyelet
2011. augusztus hónapban

VIII. 6–7. Dr. Michalik László 20/981-3100

VIII. 13–14. Dr. Almási Csaba
Csömör, Ady Endre u. 19.

30/349-2166

VIII. 20–21. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590

VIII. 27–28. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17.

30/954-9684
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HAGYOMÁNYOK HATÁROK NÉLKÜL  
városi rendezvénysorozat – augusztus 19–21.

AuguSzTuS 20., SzoMbAT 
SzEnT ISTVán KIrály éS Az új KEnyér ünnEpE
Szent István római katolikus templom:
8.30: Ünnepi mise, kenyérszentelés. Közremûködik: a Gaudium Carminis Kamarakórus és 

a templom kórusa
9.30: Városi ünnepség. Beszédet mond: Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere. Közremûködik: 

a Gödöllôi Fiatal Mûvészek Egyesülete
Sportpálya:
13.50: Nemzetközi felnôtt labdarúgótorna. A tornát megnyitja: Hatvani Miklós polgár-

mester
14.00–15.40: Nemzetközi felnôtt labdarúgótorna – elôdöntô I. (Zselíz–Bojanów)
15.45: Korábbi isaszegi sportolók köszöntése 
16.00–17.40: Nemzetközi felnôtt labdarúgótorna – elôdöntô II. (Isaszeg–Kishegyes)
15.00–18.00: Kézmûves foglalkozások 
Színpad:
14.30–14.45: Zenél a Csipet Csapat (ESE)
15.00–15.20: Ritmikus sportgimnasztika 
15.20–15.40: Drámapedagógia táborosok elôadása
15.30-kor aratófelvonulás indul a mûvelôdési otthontól a sportpályára
15.40–16.40: Gerendás Péter gyermekkoncert 
16.45–18.15: Népi forgatag 
18.15–18.45: Ayala humorista mûsora
19.00–19.40: Sipos F. Tamás énekes mûsora
19.50–20.10: Rock and roll (Tornádó Hungary Egyesület)  

és modern tánc (Klapka iskola) bemutató
20.10: Billentyûsök
21.15: Tûzijáték
Utána utcabál

AuguSzTuS 19., pénTEK
sportpálya
10.30–17.30: Játékos tudomány – interaktív kiállítás gyermekeknek (rendhagyó fizikaóra)
16.00: Amatôr zenekarok bemutatkozója (Vintage, Beebor, Zselízi, Madame)
21.00–22.30: Vörös István (Prognózis) zenekaros koncert

AuguSzTuS 21.,  
VASárnAp
A 100 éVES ISASzEgI SporT  
EgyESülET nApjA 
Sportpálya:
10.00: Dr. Magyar Zoltán tornász, olimpiai 

és világbajnok élménybeszámolója
10.30: A Damjanich iskola sportbemuta-

tója
11.00: A Klapka iskola mûvészeti elô-

adása
11.30: Dzsindo önvédelmi bemutató
12.00: Íjászbemutató: Szent László Íjász 

Egyesület
13.00: A Kutyabarát Klub bemutatója
14.00: A Hadak Útja Lovas Sport Egyesü-

let bemutatója
13.00–14.30: Nemzetközi felnôtt labda-

rúgótorna – mérkôzés a 3-4. helyért 
14.45–16.15: Nemzetközi felnôtt labda-

rúgótorna – mérkôzés az 1-2. helyért
15.00–18.00: Kézmûves és népi játékok
Labdarúgó-búcsúztató
17.00: 

– „Isaszeg sportjáért” kitüntetés át-
adása. Átadja: Hatvani Miklós polgár-
mester

– A Pest Megyei Labdarúgó Szövet-
ség kitüntetésének átadása. Átadja: 
Benkô Tamás az MLSZ Pest megyei 
igazgatója

– Szendrô János-díj átadása az év leg-
jobb isaszegi ifjúsági labdarúgójának. 
Átadja: Szendrô Dénes, az MLSZ 
Fellebbviteli Testületének alelnöke

17.15: Nemzetközi felnôtt labdarúgótorna 
– eredményhirdetés

17.40: A 100 éves Isaszegi Sport Egyesület 
Napjának zárása 

17.45: Varga Joe és a Blues Fire koncert
19.00: Deák Bill Gyula koncert


