
isaszeg
XVII. éVfolyam, 10. szám • 2018. október

önkormányzati tájékoztató

„Az Isaszeghez hasonló  
településeken  

az ember közelebb kerülhet  
a természethez”

Interjú Pataky Attilával (10. oldal)



2 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XVII. évfolyam, 10. szám • 2018. október 3

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Hatvani Miklós.
Szerkesztô: Hefler Cecília. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

Telefon: 28/583-102 • E-mail: ujsag@isaszeg.hu • Web: Isaszeg.hu • Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 
Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen, 

minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 

Tisztelt Olvasóink

Az Isaszeg város lakosságát tájékoztató önkormányzati havilap az októberi lapszámtól kezdődően – reményeink szerint 
mindannyiuk megelégedésére – jelentős változáson megy keresztül. A továbbiakban az újság egyharmadában kvázi 
magazin jellegű írásokkal találkozhatnak majd. Minden korosztályt és érdeklődési kört szeretnénk megszólítani újsá-
gunk hasábjain keresztül. Visszatérően lesz egy-egy híres emberrel interjú, utazási tippek, kultúra és egészséges élet-
mód, valamint játék értékes isaszegi vonatkozású nyereményekkel. Jövő év elejétől várhatóan az újság a külsejében is 
megváltozik. 

Szerkesztőség

Bursa Hungarica
Pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata a Emberi Erőforrások Miniszté-
riumával együttműködve ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa 
Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot a 
szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók számára.

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatra 
Isaszeg önkormányzatának területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tago-
zatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat („A” típusú pályázat), illetve azon felsőoktatási in-
tézménybe felvételt még nem nyert pályázók igényelhetik az ösz-
töndíjat, akik a 2018/2019-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, 
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően tanulmányaikat ténylegesen 
megkezdik („B” típusú pályázat).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica elektronikus pályázatke-
zelési és együttműködési rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bur-
sa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek el-
érése: Bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt és a kötelező 
mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot az isaszegi polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálati irodáján, valamint a pályázati kiírásért felelős 
személynél – Ragács Marianna gyámügyi előadó, 8. iroda – lehet 
leadni.

A pályázat kötelező mellékletei: 1. a felsőoktatási intézmény 
által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás („A” típusú pályázatnál 
kötelező); 2. igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. október 5-től november 6-ig.

Polgármesteri hivatal

Lakossági tájékoztató 
közmeghallgatásról

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete  
november 26-án, hétfőn 16 órai kezdettel a Dózsa 
György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiál-
lítóhely (Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2.) nagytermében köz-
meghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a hely-
ben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket 
érintő kérdéseket tehetnek fel, és javaslattal élhetnek.

A közmeghallgatás témái:
–  az elmúlt időszak eredményeinek bemutatása – 

előadó: polgármester;
–  beszámoló a bizottságok elmúlt időszakban vég-

zett munkájáról – előadó: bizottsági elnökök;
–  Virágos Tiszta Isaszegért elismerő címek adomá-

nyozása;
–  közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok.
A közmeghallgatáson elhangzó közérdekű kérdések 
és azokra adott válaszok publikálására az Isaszeg 
Önkormányzati Tájékoztató december havi számá-
ban kerül sor.

Az önkormányzat minden kedves érdeklődőt vár 
a közmeghallgatás helyszínén.

Polgármesteri hivatal

Lakossági tájékoztató 
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2017. (III. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

A helyi szociális rendelet jelenlegi mó-
dosításának alappilléreit a települési 
támogatások megállapításának alapját 
képező jövedelemhatárok differenciá-
lása, a krízishelyzet fogalmának kiegé-
szítése, a temetési segély benyújtása 
időpontjának pontos meghatározása, 
valamint a tanyagondnoki szolgálatnak 
az önkormányzati működtetésben való 
bevezetése alkotják.

Az önkormányzat, vizsgálva az el-
múlt időszak támogatási gyakorlatát, 
pontos képet kapott arról, hogy a va-
lóban krízishelyzetbe került lakosok 
nyújtanak be támogatási igényt, de 
sok esetben a több év óta meghatá-
rozott jövedelemhatár miatt kiesnek a 
támogatásból, ezért a képviselő-testü-
let szeptemberi soros ülésén döntött 
a jövedelemhatároknak a következők 
szerinti megemeléséről.

A rendszeres települési támogatá-
sok (lakhatási és gyógyszertámogatás) 
esetében: aktív korú családosoknál 
57 000 Ft/fő; aktív korú gyermekte-
len egyedülállók esetében 71 250 Ft/
fő; nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátásban 
részesülők esetében 130 000 Ft/fő; 
gyermekét/gyermekeit egyedül neve-
lők esetében 130 000 Ft/fő jövedelem 
vehető figyelembe.

Rendkívüli települési támogatá-
sok (átmeneti, tüzelő, beiskolázási, 
gyermekétkeztetési, gyermeknevelési 
támogatás) esetében: aktív korú csa-
ládosoknál, aktív korú gyermektelen 
egyedülállók esetében: 71 250 Ft/fő; 
nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátásban 
részesülők esetében 100 000 Ft/fő; 
gyermekét/gyermekeit egyedül neve-
lők esetében 100 000 Ft/fő jövedelem 
vehető figyelembe.

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, 
hogy a jövedelemhatár vizsgálata alap-
tényező a támogatás megállapításánál, 
de a döntéseket a szociális és egész-
ségügyi bizottság egyéni mérlegelés 
alapján hozza meg.

A krízishelyzet fogalmának kiegészí-
tését indokolta a korábbi devizahitelek 
miatt eladósodott és lakóingatlanát 

elveszítő személyek támogatása, va-
lamint egy gyermek családba, illetve 
gyámság alá helyezése miatt fellépő 
nehéz anyagi helyzet kompenzálása.

A temetési segély esetében válto-
zást jelent, hogy a kérelem a temetés 
időpontját követő harmadik hónap 
utolsó napjáig nyújtható be az önkor-
mányzathoz.

2018. júniusától megszűnt te-
lepülésünkön – az Emberséggel az 
Emberért Egyesület működtetésében 
– a tanyagondnoki szolgálat, amely 
nagy segítsége volt a külterületen 
élő, rászorult lakosoknak szállítás, áru-
beszerzés, ügyek intézése terén. Az 
önkormányzat – szem előtt tartva a 
külterületen élők létfenntartási szük-
ségleteik kielégítéséhez, különböző 
egészségügyi, szociális szolgáltatá-
sokhoz, hivatalos ügyeik intézésének 
gyakorlásához való jogait – az Isaszegi 
Humánszolgáltató Központ keretében 
saját önkormányzati gépjármű biztosí-
tásával megszervezte a tanyagondnoki 
szolgálatot. A tanyagondnok feladata 
a szociális alapszolgáltatások, vala-
mint a gyermekjóléti szolgálat igény-
bevételéhez nyújtott segítés. Munká-
ja során folyamatosan figyelemmel 
kíséri az érintett külterületi lakosság, 

különösen a veszélyeztetett családok 
életkörülményeit. A lakosságot érintő 
problémákat jelzi az önkormányzat és 
az Isaszegi Humánszolgáltató Központ 
felé, valamint az önkormányzat intéz-
kedéseit megismerteti a külterületi la-
kosokkal.

A lakosok a szolgáltatás iránti igé-
nyeiket a tanyagondnoknál, az Isaszegi 
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igaz-
gatási Irodáján, valamint az Isaszegi 
Humánszolgáltató Központban szemé-
lyesen vagy telefonon jelezhetik.

Elérhetőségek: Isaszegi Humán-
szolgáltató Központ, Isaszeg, Móricz Zs. 
u. 16., tel.: 28/494-042, 28/362-531; 
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális és Igazgatási Iroda, tel.: 28/583-
100/121-es mellék. A tanyagondnok 
– Siklósiné Tóth Zsuzsanna – elérhe-
tősége: az Isaszegi Humánszolgáltató 
Központon keresztül.

Az önkormányzat által biztosított 
ellátások, támogatások, valamint a vál-
tozásokkal kapcsolatban felmerülő kér-
dések tekintetében a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálata, valamint a hi-
vatal szociális és igazgatási irodájának 
munkatársai ügyfélfogadási időben áll-
nak a tisztelt lakosság rendelkezésére.

Polgármesteri hivatal
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Féléves beszámoló Isaszeg város költségvetéséről

Teljesítés
A város költségvetése 2018. június 30-ig a következő módon 
teljesült: bevételek 57 százalékban 1275 millió Ft; kiadások 
27 százalékban 574 millió Ft; működési bevételek 616 mil-
lió Ft; működési kiadások 544 millió Ft; felhalmozási bevétel 
659 millió Ft; felhalmozási kiadás 30 millió Ft. A működési ki-
adások 44 százalékban teljesültek a működési bevételek 51 
százalékos teljesítéséhez képest. Ez időarányosnak mond-
ható. Az időarányoshoz képest kisebb mértékű megtakarítás 
mutatkozik a fel nem töltött álláshelyek, illetve a második fél 
évre tervezett, arányaiban jelentősebb kiadások miatt. 

A felhalmozási kiadások az első fél évben nem realizá-
lódhattak, mivel a közbeszerzési és a folyamatban lévő pá-
lyázati eljárások miatt pusztán a második fél évben indulnak 

el azok a beruházások, amelyeket a költségvetésben tervez-
tünk. Ezen projektek fedezetét részben az előző évek taka-
rékos gazdálkodásából képződő maradvány (370 millió Ft), 
részben a már kiutalt, illetve átvett felhalmozási célú pénz-
eszközök jelentik (289 millió Ft).

Összegzés
A működésnél kiegyensúlyozott terv szerinti takarékos gaz-
dálkodás tapasztalható, a fejlesztéseket vizsgálva pedig az 
előzőekben felsorolt számadatok jól szemléltetik, hogy az 
előző évek takarékos gazdálkodásból képződött maradvány 
jelenti a beruházások önkormányzati önrészének fedezetbiz-
tosítását. 

Polgármesteri hivatal

Testvértelepülési együttműködések

Örömmel tettek eleget Isaszeg Város 
Önkormányzatának képviselői mind-
azon meghívásoknak, amelyekkel test-
vértelepüléseink tisztelték meg váro-
sunkat. 

Az elmúlt hónapokban Isaszeg szá-
mos külföldi kulturális rendezvényre 
kapott meghívást, ami egyrészt tovább 
erősítette városunk testvértelepülési 
kapcsolatainak fenntartását, másrészt 
alkalmat adott arra, hogy jobban meg-
ismerjük testvértelepüléseink hagyo-
mányait, életét, szokásait.

Mészáros Gusztávné, Piroska a kö-
vetkezőképpen nyilatkozott ezekről 

a rendezvényekről, utakról: „Abban a 
megtiszteltetésben részesültem kép-
viselőtársaimmal – Gabrucza Ma-
riann-nal, Balog Istvánnéval, Horváth 
Istvánnal és Könczöl Gáborral –, hogy 
együtt képviselhettük városunkat a 
szlovákiai Zselízen [Želiezovce] a váro-
si napokon, a lengyelországi Bojanów-
ban, a felújított fatemplom ünnepélyes 
átadásán és nem utolsósorban az er-
délyi Csíkkozmáson, a nyerges-tetői 
csata emlékére rendezett koszorúzá-
si ünnepségen. A találkozók alkalmá-
val vendéglátóink igyekeztek mindent 
bemutatni, elmondani településükről. 

Megismerhettük városvezetési gyakor-
lataikat, hivataluk felépítését, az uniós 
pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatai-
kat, városuk-falvaik hagyományait, szo-
kásait. Hasonlóképpen voltunk mi is 
ezzel, amikor küldöttségeik nálunk jár-
nak, hiszen méltán lehetünk büszkék 
városunkra, mert »Isaszeg egy gyöngy-
szem Pest kapujában«.”

Szerkesztőség

Megjelent az Isaszeg értékei I. kiadvány

Isaszeg várossá válásának tizedik évfordulója alkalmából az isaszegi érték-
tárbizottság kiadta első könyvét, amelyben huszonöt nemzeti érték jelenik 
meg. Ezeknek egy része a Pest Megyei Értéktárba is bekerült.

Isaszeg nagy történelmi múlttal és 
gazdag hagyományokkal rendelkező 
kisváros. Nemzeti és helyi értékeink 
megőrzése és átörökítése mindany-
nyiunk közös érdeke és kötelessége. 
A kétezres években országos moz-
galom indult el azzal a céllal, hogy a 
magyarság, a magyar nemzet értékeit 
összegyűjtse, értéktárakba rendezze. 
E törekvés hatására született meg vé-
gül a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény.

A magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) kormányrendelet 
alapján Isaszeg Város Önkormányzata 
2013-ban létrehozta az Isaszegi Te-
lepülési Értéktár Bizottságot. A bizott-
ság elnöke Verseczkyné Sziki Éva, a 
Dózsa György Művelődési Otthon és 
Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely igazga-
tója. A bizottságban Majsa Györgyné 
nyugalmazott könyvtárvezető, Mészá-
ros Gusztávné képviselő, Szmolicza 
József múzeumi gyűjteménykezelő és 
Valkony Antal nyugalmazott tanár tevé-
kenykedik.

A bizottság elkezdte a helyi értékek 
összegyűjtését, ennek a munkának az 
eredménye ez a kiadvány. A testület 
célja, hogy az itt élők ismerjék meg a te-
lepülés kincseit, tudják, hogy mit jelké-
pez a Honvéd-szobor, hogyan kell igazi 
magyar (isaszegi) táncot ropni, hogyan 
készül az isaszegi lagzis kalács, milyen 
az isaszegi népviselet és hímzés…

Talleyrand-Périgord gróf, francia 
államférfi, diplomata mondta Napó-
leonnak: „Felség! Régi szokásuk a 
magyaroknak, hogy felnéznek nagy-
jaikra, és büszkék múltjukra. Vedd el 
e nép múltját, és azt teszel velük, amit 
akarsz.” Napjainkban az isaszegi érték-
tár folyamatosan bővül azzal a céllal, 
hogy mindannyian megismerhessük 
azokat a közös kulturális kincseinket, 
amelyek isaszegivé tesznek minket. 
Reméljük, hogy ez a kiadvány erősíti a 
helyi identitást, a városhoz való kötő-
dést, és kiindulópontja lehet a további 
értékgyűjtő munkának.

Kodály Zoltán 1937-ben a Bicinia 
Hungarica negyedik kötetében írta 
le: „Ami megtartott Európában idáig, 
majdcsak megtart ezután is. Mi lehet 

ez? Nem az, amiben alkalmazkodtunk, 
hasonlókká lettünk környezetünkhöz, 
hanem amiben különböztünk tőle.”

A jövőbeni legfontosabb felada-
tunk, hogy értékeink újra élővé válja-
nak, vagyis azokat a felnövő generációk 
is megismerjék és elismerjék, ezáltal 
erősödjön kötődésük településünkhöz, 
szűkebb hazánkhoz. E kiadvány egy-
fajta összegzése az eddigi értékgyűjté-
sünknek. Reméljük, hogy erre minden 
isaszegi lakos büszke lesz a jövőben!

Még sok érték vár felfedezésre, a 
munka tovább folytatódik. Legyen sok 
örömünk ebben az egyre bővülő gyűj-
teményben, amellyel szeretnénk lát-
hatóvá és szerethetővé tenni a minket 
körülvevő kincseinket.

Isaszegi Települési Értéktár Bizottság

Meghívó
„Gyógyította az embereket élete utolsó napjáig.”  

„Amewatibu wagnjawa wake mpaka mauti ilipo mkuta”

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum tisztelettel meghívja önt és kedves csa-
ládját a prof. dr. Sáska László (Nagyenyed, 1890 – Arusha, 1978), Isaszeg egykori orvosa, 
Afrika-kutató, természettudós halálának negyvenedik évfordulója alkalmából rendezett meg-
emlékezésre 

A rendezvény fővédnökei: őexcellenciája Máthé László rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövet (Magyarország nagykövetsége, Nairobi), valamint Hatvani Miklós, Isaszeg város 
polgármestere. 

Időpont: október 27. (szombat), 15 óra. Helyszín: Falumúzeum, Madách Imre u. 15. 
Mindenkit szeretettel várunk!
Információ: Falumúzeum, 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 15. Web: Muzeum.isaszeg.hu; 

e-mail: muzeum@isaszeg.hu; telefonszám: 28/582-280, 70/337-8978. 
Vendégeink: a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium küldöttsége; az arushai magyarok 

képviseletében Mánfai Zoltán és felesége; Cséke Zsolt geográfus, filmrendező, az Életem 
Afrika című életrajzi film készítője.
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Szeptemberi  
izgalmak

„A legtöbb, amit gyerekeinknek 
adhatunk: gyökerek és szárnyak.” 

(Goethe)

Mint gyakorló szülő jól tudom, hogy a 
szeptember minden gyermekes csa-
lád számára izgalmas hónap. Különö-
sen igaz ez az újonnan óvodába jövő 
gyermekek családjainál. Vannak szü-
lők, akik először élik meg a gyerme-
keiktől való elválás élményét. Trau ma 
ez a gyermek és természetesen a 
szülők számára is. Óvodapedagógus és pedagógiai munkát 
közvetlenül segítő kolléganőimmel együtt közvetlen, szere-
tetteljes, befogadó légkör megteremtésével arra törekszünk, 
hogy ezt az átmeneti nehézséget feloldjuk.

Sokat jelent az esztétikus, gyermekbarát környezet ki-
alakítása is, s ennek érdekében fenntartónk, Isaszeg Város 
Önkormányzata és a városüzemeltető szervezet szakembe-
rei is folyamatosan mindent megtettek, megtesznek. A nyár 
folyamán befejeződött három csoportszoba teljes felújítása, 
az óvoda régi, korszerűtlen faablakainak cseréje, a bejárati aj-
tók cseréje, a tető felújítása. Folyamatban van az intézmény 
szigetelése, a tetőszerkezet teljes felújításának befejezése, 
napelemek kihelyezése, a vízelvezetés megoldása járdák ki-
építésével, a főbejárat térkövezése és a bejárati kapu cseré-
je. Gyermekeinkkel együtt az óvodapedagógusok évszaknak 
megfelelő dekorációt szoktak készíteni, amely hangulatosab-
bá, hívogatóbbá teszi intézményünket. 

Gyermekeink fejlesztése nevelési céljainknak megfele-
lően a nevelés folyamatában valósul meg. A nevelési folya-
mat a környezettel való állandó és szoros kapcsolatban zajlik. 

A  tudatos fejlesztés az óvodapedagógus által irányított és 
befolyásolt folyamat, amely a nevelési helyzetekbe beépített 
tevékenységeken keresztül valósul meg. A mindennapi tuda-
tosan tervezett tevékenységek mellett tartjuk hagyományain-
kat, ünnepeinket, és változatos, színes programokat is bizto-
sítunk gyermekeink számára. A félév során „Tök jó napok” 
keretében kiemelten foglalkozunk az egészséges táplálko-
zással, az egészségmegőrzéssel, a testmozgás jelentőségé-
vel. Természetesen ezen napok legfőbb zöldsége az ízletes 
sütőtök lesz, és nem maradhat el a sütőtökből készíthető 
meseillusztrációk, bábok, eszközök, kiállítása sem.

Az idősek világnapja alkalmából szeretettel készülünk kis 
műsorunkkal, amelyet az ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház 
Lakóotthonának idősei számára adunk elő. Nevelési évünk 
első felét a gyermekek legjobban várt eseményével, a Miku-
lás látogatásával és a karácsonyi készülődéssel fogjuk zárni, 
amelyre versekkel, dalokkal és kézzel készített ajándékokkal 
készülünk.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeket.
Skultétiné Pál Judit óvodavezető

Játszani jó…

A Club Színház isaszegi csoportja felvételt hirdet az Isaszegi Dózsa 
György Művelődési Otthonban működő színjátszó csoportjába. Ha te 
vagy az, aki az iskolai ünnepségeken verset szavalsz, munkahelyeden 
népszerű vagy a vicces történeteid miatt, ha szívesen mesélsz az uno-
káidnak a régi történetekről, és ők szájtátva hallgatják a papa törté-
neteit, akkor köztünk a helyed. Ha gondoltál már rá, hogy milyen jó 
lenne máshol és másnak lenni, gyere hozzánk, nálunk minden meg-
történhet…

Várunk mindenkit családias hangulatú foglalkozásainkon, ahol jól-
esik együtt nevetni, olykor sírni, de mindenképpen egy jó közösségben 
játszani együtt, mert játszani jó!

Érdeklődni lehet a 30/384-0199-es telefonszámon vagy a club-
szinhazmail@gmail.com e-mail-címen. A próbák időpontja: minden 
csütörtökön 18 órától. IDGYMO

Táncház a művelődési otthonban

Közkívánatra tavaly újraindítottuk a művelődési otthonban havi rend-
szerességgel működő táncházat, amelyet Stégel Dániel néptáncokta-
tó vezetésével, állandó zenekarunkkal, a Boldi és bandájával tartunk. 
Népszerűsége hónapról hónapra nő, ma már nemcsak a helyi la-
kosok jönnek hozzánk táncolni, de Gödöllőről, Turáról, Budapestről, 
Dányból, Pécelről és Veresegyházról is érkeznek vendégek.

A táncházra jellemző fergeteges hangulathoz, a hajnalig tartó 
örömtánchoz hozzájárul az ilyenkor rendelkezésre álló büfé, ahol 
szomjukat olthatják a táncban kimelegedők, és egy-egy szendviccsel 
új erőre kapva rophatják tovább.

A legközelebbi alkalmaink várhatóan október 27-én, november 
10-én, és december 8-án lesznek. A pontos dátumokról az Isaszeg-
muvotthon.hu és a Facebook.com/muvelodesiotthonisaszeg oldala-
kon tájékozódhatnak. Várjuk önöket szeretettel! IDGYMO

Könyvtári kurír

A nyári szünet után visszatérő olvasóink tapasztalhatták, 
hogy némi változás állt be a kölcsönzés folyamatában. El-
kezdtük bevezetni az új vonalkódos olvasójegyeket. Ez egy 
kis laminált kártya, amely csak az olvasó nevét, vonalkódját 
és sorszámát tartalmazza az előoldalon, hátoldalán pedig a 
könyvtár elérhetőségei olvashatók. Ezt a kártyát kell minden 
kölcsönzésnél magával hoznia az olvasónak, hogy könnyen 
beazonosíthassuk az elektronikus katalógusban.

A kölcsönzésekről egy géppel nyomtatott listát adunk, 
amely tartalmazza a könyvtár címét, az olvasó kártyáján talál-
ható adatait, valamint a kölcsönzött könyvek címét és lejárati 
időpontját. Így csak egy aláírást kérünk erre a blokkra, amely-
nek eredeti példányát megkapja az olvasó, másodpéldányát 
pedig mi őrizzük, míg a könyveket vissza nem hozzák. Re-
méljük, hogy gyorsan megszokják és megszeretik látogatóink 
az új formátumokat. Mi nagyon élvezzük, hogy meggyorsítja 
és pontosabbá teszi a munkánkat.

Szeptember 21-én Virt László és Székely András Ber-
talan könyvbemutatóján vehettek részt az érdeklődők. 

Nagyon jó hangulatban, fontos és ma is időszerű témák-
ról beszélgettünk. A bemutatott könyvek kölcsönözhetők 
könyvtárunkban. 

Októberi programok
A hónap első hetében az országos könyvtári napok rendez-
vénysorozat részeként két programra várjuk látogatóinkat. 
5-én, pénteken 17 órától az AKÍK tagjaival egy játékos tör-
ténetírásban vehetnek részt az érdeklődők. Ajánljuk az alkal-
mat pedagógusoknak is! Ezzel a kis játékkal színesebbé, él-
vezetesebbé válhat az irodalom oktatása is. 6-án, szombaton 
15 órakor Bosnyák Viktória írónő lesz a vendégünk. A sikeres 
gyermek- és ifjúsági könyvek írója beszélget a gyerekekkel, 
vezeti be a kis olvasókat a nyelv, a történetalkotás rejtelmei-
be, szépségeibe.10-én, szerdán 10 órakor Csillaghúr és ba-
rátai szórakoztatják az óvodásokat.

Rendezvényeinkről további részleteket honlapunkon, 
Face book-oldalunkon és plakátjainkon olvashatnak.

Ágoston Kata
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Egy bajusz  
és aki mögötte volt

Floridában szeptember 6-án elhunyt Burt Reynolds vi-
lághírű amerikai színész. Nyolcvankét éves korában ér-
te a halál, szívroham végzett vele. Legismertebb szere-
peit a Smokey és a bandita, valamint a Boogie Nights 
című filmekben játszotta.

Reynolds Lansingben született 1936. február 11-én. Az MTI 
tudósításában olvasható, hogy fiatalon sportkarrierről álmo-
dozott, de egy térdsérülés és egy autóbaleset miatt áttért 
a színészetre. 1957-ben egy tévésorozat főszerepét bízták 
rá, de a nagy áttörés nem akart bekövetkezni. 1972-ben a 
Gyilkos túra című thrillerben már remekelt, és még abban az 
évben végleg befutott, de nem alakítása miatt: első férfiként 
pózolt meztelenül a Cosmopolitan magazinban. 

Reynolds az 1970-es évek egyik szexszimbóluma lett, 
a nézők tódultak a mozikba, hogy olyan filmsikerekben lát-
hassák, mint a már említett Smokey és a bandita, A vég, 
az Egy elvált férfi ballépése vagy A nőimádó. Védjegye dús 
bajusza volt, és viharos szerelmi életével is a lapok cím-
oldalán szerepelt. Macsós megjelenését ellenállhatatlannak 
tartották, Hollywood legünnepeltebb színésznőit is meghó-
dította. Pályájának csúcsán bársony- és selyemöltönyökben 
pompázott, évi tízmillió dolláros gázsijából luxusvillát vett 
Floridában. 

A nyolcvanas évek közepére hullámvölgybe került. Eluta-
sította a Csillagok háborúja főszerepét, pénzügyi gondokkal 

küzdött. A süllyesztőből a kilencvenes évek közepén bukkant 
fel: rábízták Jack Horner pornófilmrendező szerepét a Boo-
gie Nights című filmben. Alakításáért megkapta a legjobb férfi 
mellékszereplőnek járó Golden Globe-díjat, és Oscarra is je-
lölték. Színészi karrierje újra feléledt, anyagi helyzete azonban 
nem javult, alkoholizmusa miatt elvonókúrára kényszerült. 

2015-ben jelent meg önéletrajzi írása, amelyből kiderült, 
hogy bár több mint nyolcvan filmben játszott, mindig fájlalta, 
hogy 1970-ben nem bújt James Bond bőrébe. Sean Conne-
ry akkoriban gázsiemelést követelt, a producerek pedig Rey-
noldsot keresték meg, de ő visszautasította őket, mondván: 
„Egy amerikai nem játszhatja el James Bondot.” Azután még 
hosszú ideig felriadt, miközben azt mormogta: „A nevem 
Bond, James Bond.”

Gyúrós István

Filmajánló

Mission: Impossible – Utóhatás

Amennyiben az amerikaiak arra vágy-
tak, hogy legyen egy saját „nemzeti 
007-es ügynökük”, büszkén konsta-
tálhatják, hogy Ethan Hunt karakteré-
vel megkapták. A Mission: Impossible 
nagy sikerű akciófilm-sorozat újabb 
résszel jelentkezett a nyár végén. A je-
lentkezett talán nem is a megfelelő 
kifejezés, mondjuk inkább úgy, hogy 
berobbant, hiszen ez lett a már ötven-
öt éves főszereplő, Tom Cruise eddigi 

legnagyobb bevételt hozó filmje. Már 
most 725 millió dolláros bevételnél jár, 
pedig Kínában csak augusztus utolsó 
napjaiban kezdték el vetíteni. 

Cruise-t lehet utálni vagy szeretni, 
azonban azt, hogy minden filmjét alázat-
tal és nagy átéléssel kezeli, nem lehet 
elvitatni tőle. Filmjeinek forgatásán pél-
dául nem hagyja, hogy dublőrt használ-
janak helyette, minden fizikailag lehetsé-
ges akciójelenetet ő akar elvégezni.

Hihetetlen, de a film kedvéért meg-
tanult helikoptert vezetni, ténylegesen 
kiugrott egy repülőgépből, motorral 
szlalomozott zsúfolt forgalomban, és 
épületek tetejéről ugrott le. Természe-
tesen ez közel sem kockázatmentes. 
Jelen esetben a forgatási munkálatok 
csúsztak néhány hetet, ugyanis egy je-
lenetnél Cruise egy rossz ugrást köve-
tően két helyen eltörte a bokáját. 

A készítők rendhagyó módon nem 
vágták ki a rosszul sikeredett mozdula-
tot, sőt a film végi jeleneteknél látható 
sántítást is valódi fájdalom eredménye-
zi. Ez egyébként meglepő módon nem 
befolyásolta az előre kitűzött premier 
dátumát. Összességében elmond-
hatjuk, hogy a film tele van látványos 
akcióelemekkel, ennek és az egy pilla-
natig sem unalmas cselekménynek kö-
szönhetően megfelelő kikapcsolódást 
biztosít a 146 perces játékidő alatt.

H. T.

Ez lett Tom Cruise eddigi legnagyobb bevételt hozó filmje.  
Fotó: Facebook / Mission: Impossible

Iható tengerek?

A tengervíz sótalanítása nagy mennyi-
ségben igen drága művelet, azonban 
tekintve a tényt, hogy egyre komolyabb 
gondot okoz az emberek édesvízzel 
való ellátása, mégis ez lehet a legké-
zenfekvőbb megoldás a már most is 
létező problémára. 

Az, hogy tengervízből édesvizet le-
het előállítani, nem új információ, hi-
szen a hajótörött tengerészek évszáza-
dok óta tudják a megoldást. A sós vizet 
el kell párologtatni, majd az összegyűj-
tött párát lecsapolva szomjoltásra alkal-
mas ivóvizet kapunk. 

Földünkön jelenleg több mint egy-
milliárd ember nem jut naponta tiszta 

ivóvízhez. Látva a robbanásszerű né-
pességnövekedést, ez a gond idővel 
egyre nagyobb teher lesz az emberi-
ség számára. 

Már az 1950-es évek óta kísérle-
teznek kutatók, hogy gazdaságos mód-
szert fejlesszenek ki a sótalanításra. 
Egyes közel-keleti országokban ipari 
mennyiségben emelték ki a tengervi-
zet, majd ezt felforralva érték el a kí-
vánt eredményt. Sajnos ez közel sem 
nevezhető gazdaságosnak, hiszen a víz 
felforralásához áramra van szükség. Je-
len esetben rengeteg áramra, így nem 
működőképes az eljárás. 

A másik hatásosnak tűnő út a fordí-
tott ozmózisnak nevezett módszer. En-
nek lényege, hogy a sós vizet különböző 

membránokon préselik át. A membrá-
nok fizikai tulajdonságai eltérőek, ezál-
tal minden préselés során különböző 
vegyületeket tudnak kiszűrni, így a mű-
velet végeredménye kristálytiszta ivóvíz. 
Ez laboratóriumi körülmények között 
tökéletesen működött, azonban ipari 
felhasználás mellett ismét nem teljesült 
a gazdaságosság elve, ugyanis a szűrő-
ként funkcionáló membránok túlzottan 
drágának bizonyultak.

A kutatókra szerencsére nem jel-
lemző, hogy könnyen feladják, így ta-
valy továbbfejlesztették az eljárást. Egy 
speciális fizikai tulajdonságokkal fel-
ruházott, atomvastagságú grafitréteget 
kísérleteztek ki, amely képes kinyerni a 
sót. Hasonló grafén-oxid-membránok 
már korábban is léteztek, azonban ha 
víz érte őket, megduzzadtak, így a leg-
apróbb sószemcsék kiszűrésére nem 
voltak alkalmasak. 

Újabb kísérletek következtek, és rá-
jöttek, hogy ha ezeket bevonják epo-
xigyantával, akkor csak a vízmolekulák 
jutnak át a szűrés után. A megoldás 
kézzelfogható közelségbe került. Re-
mélhetőleg tudunk is vele élni, mivel 
az emberiségnek égető szüksége van 
az ivóvízre. H. T.

A világ legnagyobb „vadászata”

A gyermekmesék tapsifülesét, a nyulat a többség kedves, aranyos jószágnak látja. Nyilván akad olyan, aki nem rajong 
értük, de vélhetően ők sem szeretnék kiirtani a teljes fajt. Ausztráliában néhány évtizeddel ezelőtt nem így gondolták…

A történet megismeréséhez egészen az 1800-as évekig kell 
visszautaznunk az időben. Ekkor történt, hogy néhány ausztrál 
farmer vadászsport céljából üregi nyulakat importált Hamilton 
városába. Importálni kellett, mert a nyúl nem volt őshonos a 
földrészen. A terv azonban túl jól sikerült, mivel az éghajlatnak 
és annak köszönhetően, hogy a nyulaknak nem volt termé-
szetes ellensége, rendkívül gyorsan elkezdtek szaporodni. 

A telepeseken hamar el is uralkodott a pánik, hiszen bir-
tokaikat a nyúlinvázió miatt a pusztulás fenyegette. A 20. szá-
zad elején már több mint százmilliós populáció tizedelte a 
növényzetet, ami egész erdők eltűnéséhez, talajerózióhoz és 
óriási mezőgazdasági károkhoz vezetett. 

Természetesen sokan érezték a probléma súlyát, így lá-
zasan keresték a megoldást. Volt vadász, aki pár év leforgása 
alatt több mint húszezer nyulat lőtt ki, ez azonban kicsit sem 
segített a helyzeten. Az invázió ellen 1901-ben elkezdtek 
felépíteni egy kerítést Nyugat-Ausztráliában. Érdekesség, 
hogy 1837 kilométeres hosszával ez a világ leghosszabb 

kerítése. A probléma így sem oldódott meg, inkább csak 
súlyosbodott. 

Nem sokkal a második világháború után a helyzet egé-
szen tarthatatlan lett, ugyanis a nyúlpopuláció elérte a kö-
zel hatszázmilliós egyedszámot. 1950-re már odáig jutottak, 
hogy biológiai fegyvert vetettek be. Egy myxoma nevű ví-
russal fertőztek meg néhány egyedet. A vírusról annyit kell 
tudni, hogy csak a nyulakat betegíti meg, vakságot, gyulla-
dást és ezáltal gyors halált okozva. Tovább rontja az állomány 
esélyeit, hogy a kevés túlélő közül sokan meddők lesznek. 

A támadás sikeresnek bizonyult: ahol a vírus felütötte a 
fejét, ott az állomány több mint kilencvenöt százaléka elpusz-
tult, így egy év alatt közel ötszázmillió nyulat sikerült kiiktatni. 
Természetesen a nyulak sem adták fel, egy idő után egyre 
több egyed vált immunissá, viszont ahogy az lenni szokott, a 
vírus is elkezdett mutálódni. A harc jelenleg is zajlik. Elnézve 
a populáció lassú, de folyamatos emelkedését, a nyulak áll-
nak nyerésre. H. T.

A tengerek jelenthetnek megoldást  
az egyre nagyobb ivóvízhiányra.  

Fotó: Pixabay

A bajusz és a szép 
nők szorosan 

hozzátartoztak Burt 
Reynolds életéhez.  

Fotó: Wikimedia
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Az egyetlen megélhető időpont a most
Pataky Attila életszemlélete

Az Edda Művek frontembere szerint az Isaszeghez hasonló településeken az ember közelebb kerülhet a természet-
hez, mint a zsúfolt nagyvárosokban. Pataky Attila lapunknak adott interjújában arról is beszélt, hogyan tartja magát 
formában, miként születnek a dalszövegek, és elárulta: még a jó punkzenére sem mond nemet.

– Milyen nyári szezont zárt a ze-
nekar?

– Erős év áll mögöttünk, már a rá-
hangolódás is teli volt eseményekkel. 
A tavalyi hosszú turnénk után decem-
berben vettük fel az új albumunkat. Ez 
a harmincharmadik az Edda Művek tör-
ténetében, amelyhez két és fél év alatt 
írtam meg a negyvenhat nótát, ebből 
huszonkettő került fel a Dalok a test-
nek, dalok a léleknek című dupla al-
bumba. Januártól márciusig próbáltuk 
az új számokat, lényegében a Papp 

László Budapest Sportarénában tartott 
koncertünk volt a főpróbánk. Elképesz-
tő élmény volt, erről nemsokára DVD is 
megjelenik. Az első zene például egy 
lírai mű, tulajdonképpen egy „rockima”. 
Vadonatúj dalokkal köszöntöttük a tá-
borunkat, az album óriási siker, azóta 
dupla platinalemez lett, kint is van a fa-
lamon. A nyári turnénkat áldás kísérte, 
mert csak egyetlen koncertünk maradt 
el. Más zenekarok nem voltak ilyen sze-
rencsések, az időjárás sok helyen szólt 
közbe. A szezon összességben tehát 

boldogságban telt, óriási öröm, hogy 
a mai napig több ezer ember kíváncsi 
minden fellépésünkre. Legalább más-
fél-két évre előre építjük a turnéterve-
ket, nekünk tavalyelőtt már majdnem 
készen volt az idei nyár. Az ez évi öt-
venöt koncertből állt, kicsit visszafogtuk 
magunkat, tavaly hetvenet vállaltunk. 

– Fizikailag hogy bírja ezt a nem 
csekély megterhelést?

– Semmi bajom vele, könnyen bí-
rom. Nem tudom elképzelni, hogy ta-
vasszal ne induljak útnak. Formában 
vagyok, testnevelő tanárnak készültem, 
az edzés most is a mindennapjaim 
része. Otthon olyan gépeim vannak, 
amelyekkel szinte minden mozgás-
formát el tudok végezni. Használok 
többek között taposót, futópadot, hú-
zódzkodom. Hetente kétszer-három-
szor eljárok úszni. Jut erőm a szellemi 
megterhelésre, azaz a dalszövegekre 
is, ebben pedig maga az élet segít. 
Körbenézek, és mindig van miről írni. 
Az eddásokkal megélt élmények, a sa-

ját életem, ezek mind benne vannak a 
számokban. Imádom az életet, ez hall-
ható a szövegekben.

– Milyen emlékezetes koncertek-
re jutott el mostanában nézőként?

– Jártam a Queen és Lenny Kra-
vitz buliján is, mindkettő hatalmas él-
mény volt. Mindenevő vagyok, nem-
rég a feleségemmel és a fiammal egy 
Il Divo-koncertet hallgattunk végig. 
Ők a klasszikustól az egyházi zenéig 
mindent játszanak, négy csodálatos 
hangról van szó, le a kalappal előttük. 
A tizenöt éves fiam, aki teljesen más 
zenéket hallgat, szintén le volt nyűgöz-
ve. Hétköznap vagy a kocsiban ülve azt 
hallgatom, amihez éppen kedvem van. 
Szeretem a régi klasszikus rockzenéket, 
de ha jó, akkor a punkot is szívesen 
meghallgatom. 

– Hogyan látta a színpadról az 
isaszegi fellépésüket?

– Nagyon szép estét kaptunk a Te-
remtőtől, a várostól pedig egy csodá-
latos élményt. Ezúton is köszönjük a 
polgármesternek és csapatának, akik 
meghívtak és vendégül láttak bennün-
ket. Szeretem a hasonló városokat. Isa-
szegben tetszett, hogy közel van Pest-
hez, mégis izoláltan, igazán „Isaszeg” 
tudott maradni. Egy város vezetőjének 
az ilyesmiben mindig komoly érdeme 
van. Ehhez a munkához fontos, hogy 
rengeteg irányban kell tudni megfelel-
ni. A jó polgármesterségre születni kell, 
de a rutin is fontos. Én például soha-
sem lennék jó ebben a pozícióban, ne-
kem más a sorsom. 

– Hol jobb élni: egy nyüzsgő 
nagyvárosban vagy egy csende-
sebb településen?

– Mindenkinek a rezgése szerint 
kell, hogy éljen, a megfelelő helyszín 
pedig attól is függ, hogy éppen ki mer-
re tart életútjában. Az embereknek 
vissza kellene találniuk a természet-
hez, ez most szerintem az egyik leg-
nagyobb probléma a világban. Valahol 
elveszett ez a kapcsolat. Ez a hiány a 
legtöbb betegség, fájdalom egyik fő 
kiváltó oka. Aki képes újra megtalálni 
a természetet, az sokat nyerhet. Egy 
Isaszeghez hasonló településen erre 
mindenképpen megvan a lehetőség. 
Én is kifelé gondolkodtam, Budajenő-

re költöztem, egy csodálatos helyre. Itt 
mindenem megvan, én mindig egysé-
gében próbáltam megélni a világot, ez 
most is sikerül. Nem véletlenül írtam ki 
a házunk minden szobájába: „Köszö-
nöm neked, teremtő Istenem mindazt 
az áldást, amiben részem volt, és ami-
ben folyamatosan részesülök.”

– A nehezebb, beteges idősza-
kán túl van már?

– Az életem egy nagyon kerek 
és boldog időszaknál tart. Keserves 
négy-öt éven vagyok túl, embert pró-
báló szakasz volt. Az ég megadta, hogy 
az álmomat betegen is megvalósíthat-
tam: megélhettem az „eddásságomat”, 
megtartottam a bulikat, nem volt ezzel 
probléma. Mára kilencvenszázalékosan 
egyben vagyok, a maradék tíz százalék 
is rendben lesz hamarosan. Ezért há-
lával élem meg a mindennapokat, a 
problémákat pedig megoldom. Nem 
csak a családommal és magammal 
törődöm: figyelem a nemzetem sor-
sát, amit csak tudok, megteszek érte. 
Megyek előre, elvégzem, amit tudok 
az országomért a dalaimmal és a ki-
állásommal. Hazafias érzelmű vagyok, 
ezt mindenki tudja rólam. Teszem 
a dolgom, ahol csak tudom. A világ 
sorsa mindig is kacifántos volt, remé-
lem, hogy egyre jobb hely lesz. A Kár-
pát-medence pedig a világ egyik legvé-
dettebb területe, felemelő érzés, hogy 
itt élhetünk. 

– Honnan merít erőt a minden-
napokhoz?

– A legtöbb erőt természetesen a 
családomból merítem. Fontos lenne, 
hogy az emberek vizsgálják, honnan 
jöttünk, miért vagyunk itt, és merre tar-
tunk. Ez is kell ahhoz, hogy stabilan áll-
junk a lábunkon. Ha ez hiányzik, akkor 
csak bizonytalanul létezhetünk a min-
dennapokban. Ezzel együtt rendkívül 
fontos a „most” hatalma. Sokan a múl-
ton füstölögnek, azon, hogy mit rontot-
tak el életük során, így nem élik meg a 
pillanatot. Mások pedig csak a jövőt für-
készik, ők szintén nem tudnak örülni a 
mának. Márpedig egyetlen megélhető 
időpont van, ez pedig a most. A múl-
ton nem tudsz változtatni, a jövő pedig 
a mostból táplálkozik. Ha az adott pilla-
natot mindig megpróbálod egy picivel 
jobban csinálni, akkor abból egy szebb 
jövendő alakulhat ki. Valahogy így élem 
meg a hétköznapjaimat. Egyébként pe-
dig ugyanúgy esek-kelek, mint mások, 
de tisztában vagyok azzal is, hogy tu-
dok változni és változtatni. Ha valaki az 
ilyesmit elfogadja és kihasználja, ren-
geteg ajándékot kaphat az élettől. Úgy 
érzem, nekem ez sikerült. 

Horváth AttilaNévjegy
Pataky Attila
Rockzenész, Miskolcon született 1951. július 2-án. Nős, két fiú apja és egy 
unoka nagyapja. 1974 januárjában szállt be a zenekarba, amikor a tagok a 
Nehézipari Műszaki Egyetemre jártak Miskolcon, a banda ekkor egy kis egye-
temi együttes volt. Hat hónap múlva már ő volt a zenekar vezetője. Az alapító 
Halász József halála után Attila átvette a vezetést és a névhasználati jogot. 
1978-ban új társakkal szervezte meg a zenekart. A név Edda Művek lett, ame-
lyet azóta is őriznek.

Tudta?
Az együttes nevében a „művek” 
azt jelenti, hogy a banda Miskol-
con, egy igazi acélvárosban ala-
kult, egy tipikus északkelet-ma-
gyarországi ipartelepülésen.

Pataky Attila  
a mai napig jól bírja  
a koncertezést.  
Fotó: Edda Művek

A jó polgármesterségre születni kell. 
Hatvani Miklós és Pataky Attila
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Ismerd meg hazádat! – Palócföld

Napjainkban – leginkább az olcsó, fapados légitársaságoknak köszönhetően – könnyen és rövid idő alatt elérhető 
Európa valamennyi vonzó turisztikai desztinációja. Azt is tudjuk, hogy már néhány óra autózással eljuthatunk a hon-
fitársaink körében nagy népszerűségnek örvendő, ám egyre borsosabb árú horvát tengerpartra. A bőséges kínálat 
sajnos sok esetben elhomályosítja annak a lehetőségét, hogy hazai célpontot válasszunk. Jó, ha tudjuk, hogy ez a 
93 ezer négyzet-kilométeres földrajzi egység, amelyet hazánknak nevezünk, rengeteg vonzó turisztikai lehetőség-
gel kecsegtet. Vélhetően sokan ma is gond nélkül fel tudják idézni Rockenbauer Pál Másfél millió lépés Magyar-
országon című ismeretterjesztő sorozatának nosztalgikus zenéjét és képi világát. Bármennyire meglepő, jövőre lesz 
negyven éve, hogy a stáb tagjai elindultak az Országos Kéktúra keleti végpontjától, a Nagy-Milictől, és nekivágtak 
az Írott-kőig tartó 1124 kilométeres távnak. Az eltelt negyven esztendő és természetesen a szerzők előtt is tisztelegve 
szeretnénk népszerűsíteni a magyar tájakat egy kicsit más, a mai korunknak megfelelő szemszögből. Az Ismerd meg 
hazádat! rovatunkban olyan területi egységeket igyekszünk bemutatni, amelyek egy hosszú hétvégén (4 nap/3  éj) 
belül gazdag élményanyaggal tudnak szolgálni egy családnak vagy egy baráti társaságnak. A kirándulások kiindu-
lópontja magától értetődően minden esetben Isaszeg.

Palócföld
Az országjáró kirándulások szempontjából rendkívül sze-
rencsés helyen fekszik Isaszeg. Az M0-s körgyűrű közelsé-
gének köszönhetően minden autópályánk hamar elérhető, 
így nincs megközelíthetetlen célpont. Első kirándulásunk 
Magyarország legkisebb lélekszámú megyéjébe, a Szlovákiá-
val határos Nógrádba vagy – romantikusabban fogalmazva 
– Palócföldre vezet. Az anyanyelvünk talán legjellegzetesebb 
tájszólását beszélő vidék rengeteg turisztikai célpontot kínál, 
korosztálytól függetlenül. A hosszú hétvégés kirándulásokat 
érdemes csillagtúraként megtervezni, azon egyszerű oknál 
fogva, hogy így elegendő egyetlen szállást foglalni, továbbá 
az egyes célállomások elérését is könnyebben tudjuk kalku-
lálni. Túránk bázisa jelen esetben szigorúan a földrajzi elhe-
lyezkedést figyelembe véve Ipolytarnóc lesz, hiszen innen 
minden attrakció könnyűszerrel megközelíthető.

Első nap
Az Isaszeg–Ipolytarnóc-távolság közúton 122 kilométer, ez 
optimális forgalomban és időjárási feltételek mellett 1 óra 
50 perc alatt leküzdhető. Nem kell hajnalban kelni, hogy az 
ebédidő már a leendő szállásunkon találjon. Megérkezve 
varázslatos táj fogad minket, ugyanis a közelben ér össze 
négy hegységünk, a Mátra, a Börzsöny, a Cserhát, valamint 
a Karancs–Medves-hegyvidék. Miután kipihentük az utazás 
fáradalmait, érdemes egy közeli, mégis a teljes hátralévő na-
punkat kitöltő úti célt találnunk. A legkézenfekvőbb választás 
az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület. 
Ez gyermekeknek és felnőtteknek is felejthetetlen élmények-
kel szolgál. Ez az Európa-diplomás, egyben világörökség-vá-
rományos terület a modern kor technikai vívmányaival fel-
vértezve mutatja be az „ősvilági Pompeiit”, azaz egy vulkáni 
kitörés által húszmillió évvel ezelőtt betemetett helyszínt. 

A területen több tematikus tanösvényt is kialakítottak, ahol 
egy idegenvezető kalauzolásában megismerhetjük a több 
millió évvel ezelőtti élővilágot. Miután véget ért a vezetés, to-
vábbi élmények várnak ránk, hiszen a nagy játszótér mellett 
4D-s mozi és lombkoronasétány várja a turistákat.

Második nap
A második napot mindenképpen érdemes a közeli várak 
megtekintésére áldozni. A környék bővelkedik a szebbnél 
szebb várromokban, hiszen ez a terület alkotta a közép-
kori végvárrendszer alapját. Átlépve a határt, szűk félórára 
található a felvidéki Fülek. A város bútor- és zománcgyárá-
ról híres, itt található az észak-nógrádi magyarság oktatási 
központja. Legnevezetesebb látnivalója a füleki vár, amely 
a Bebek-toronyban 2017 óta korszerű, állandó kiállítással 
várja a látogatókat. Visszatérve a magyar oldalra, páratlan 
élményben lehet részünk, ha meglátogatjuk Somoskő, Nóg-
rád vagy Salgó várát, hiszen ezekből lenyűgöző kilátás tárul 
a szemünk elé.

Harmadik nap
Aki Nógrádban jár, nem hagyhatja ki Balassagyarmatot. Pa-
lócföld fővárosának utcáin sétálva, híres írók és költők emlék-
tábláit látva végiggondolhatjuk, hogy a város a kis létszámát 
meghazudtoló módon milyen jelentős történelmi esemé-
nyek helyszíne volt. A 16. században egészen idáig nyomult 
a török. A nagy harcokból a nők is kivették a részüket: tisz-
teletükre a Palóc Múzeum udvarán egy szobrot állítottak fel. 
Mégis, nem ez volt a leghíresebb csata, amelyet itt vívtak. 

1919-ben a Csehszlovák Légió átlépte a demarkációs vo-
nalat, és bemasírozott a városba. Balassagyarmat lakosai ek-
kor Károlyi Mihály parancsát megszegve fegyvert ragadtak, 
és kiűzték az ellenséget. A hősies tettért a város megkapta a 
Civitas Fortissima, azaz a „legbátrabb város” címet, amelyet 
minden év január 29-én, a város napján meg is ünnepelnek.

A szállásra tartva álljunk meg Szécsény városában is! 
A műemlékekben gazdag, gyönyörűen felújított kisvárosban 
található tűztorony és a barokk stílusban épült Forgách-kas-
tély nem okoz majd csalódást. Amennyiben időnk és ener-
giánk engedi, ne hagyjuk ki a felvidéki Losonc városát sem. 
A település a nógrádi régió élénk gazdasági és kereskedelmi 
központja, amelynek legnépszerűbb látványossága a Kubinyi 
tér. Amennyiben valaki inkább a passzív pihenést részesíte-
né előnyben, annak sem kell csalódnia. Ipolytarnóctól egyó-
rányira található a Bánki-tó, amely jó idő esetén különféle 
színes programokkal várja a strandolni vágyókat. A kiépített 
fürdők szerelmesei is találnak kikapcsolódást, hiszen alig né-
hány percnyire található a Novolandia termálfürdő.

Hazaindulás
Már csak a környék leghíresebb látnivalójáról nem esett szó. 
Vélhetően már sokan kitalálták, hogy ez nem más, mint Hol-
lókő. Szálláshelyünket elhagyva, hazafelé véve az irányt útba 
ejthetjük a világörökségi falut. Az itt található tájház, szövő-
ház, faluház, a domboldalon elhelyezkedő vár, a színes prog-
ramok és az ízletes palóc ételeket kínáló éttermek garantál-
tan elvarázsolják a látogatót.

H. T.

Hollókőre legalább egyszer az életben  
minden magyarnak el kell mennie

A Palócföld méltán híres gyönyörű várromjairól
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Óriási magyar és egyben isaszegi siker Cagliariban

Három és fél évvel ezelőtt azért izgulhattunk Nagy Liliért, a Damjanich János Álta-
lános Iskola kis tanulójáért, hogy sikerüljön a vesetranszplantációja. Idén júniusban 
pedig már azért szurkolhattunk, mert Lili több versenyszámban is indult a Cagliari-
ban megrendezett Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán. 

A magyar válogatott negyvennégy szervátültetett – ebből négy gyermek – és 
négy művesekezelt sportolóból állt. A magyar csapat a nemzetek összesített pont-
versenyében a részt vevő huszonöt ország közül Nagy-Britannia mögött és Német-
ország előtt a második helyen végzett 42 arany-, 36 ezüst- és 38 bronzéremmel.

Lili sikeres veseátültetése után kezdett el úszni, és élete első nemzetközi verse-
nyén óriási eredményeket ért el, két ezüst- és két bronzérmet is szerzett, száz- és 
ötvenméteres mellúszásban, ötvenméteres gyors- és ötvenméteres hátúszásban. 

Feszt Tímea, a Tappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sport-
egyesületének vezetője levélben köszönte meg Hatvani Miklós polgármester úr 
anyagi támogatását, amellyel hozzájárult Lili versenyen való részvételéhez.

Kitartást kívánunk az egyesület vezetőinek, tagjainak munkájához, Lilinek pedig 
további sikereket és nagyon jó egészséget!

Szerkesztőség

Nyári élmények az Isaszegi Sportegyesületnél

Az idei nyár sem telt unalmasan az Isaszegi Sportegyesület-
nél. Az egyesület tagjai több helyszínen is tartottak edzőtábo-
rokat, biztosítottak szabadidős programokat a gyerekeknek. 
A focistanövendékek nagyszerű élményeket szerezhettek az 
Isaszegen megrendezett napközis focitáborban, a sarudi él-
ménytáborban és Bogácson. 

A napközis focitáborban az egyesület U9-es, U11-es és 
U13-as korosztálya vett részt. Minden korosztálynak napi két 
edzése volt, reggel és késő délután, amelyeket a sportegye-
sület edzői tartottak. A tábor öt napja alatt számos progra-
mon vehettek részt a sportolók. Voltak ügyességi feladatok, 
szurkolhattak egymásnak és csapattársaiknak a csocsóbaj-
nokságon, célba lövésben és lábteniszben mérkőzhettek 
meg egymással, korosztályokra bontva. A sporton kívül az 
gyerekek az elméjüket is tornáztathatták egy kvízjátékon be-
lül, és számot adhattak tudásukról, általános ismereteikről. 
A tábor mindennapos programja volt a medencében pan-
csolás, amelyhez a jó idő is hozzájárult.

Nem kevesebb élménnyel térhettek haza az U9-es és 
az U11-es csapattagok közül mindazok, akik részt vettek a 

sarudi élménytáborban. Az egyhetes tábor alatt a napi két 
edzésen kívül számos program nyújtott aktív kikapcsolódást 
a gyerekeknek. Részt vehettek vadvízi evezésen, jót szóra-
koztak a Aquaglide vízi játszótéren és a poroszlói Tisza-ta-
vi Ökocentrumban, hajókázhattak az élő és a Holt-Tiszán. 
A táborlakók csapatokban több versenyben is jeleskedhet-
tek, amit a tábor vezetői és a gyerekek edzői utolsó este a 
tábortűznél jutalmaztak. A táborban több család is részt vett, 
akik a reggeli és a vacsora készítésében aktívan segítettek, 
köszönjük munkájukat. 

A bogácsi futballtábor az U16-os korosztálynak lett meg-
hirdetve. A napi két kötelező edzés mellett Bogács és környé-
ke számos programot és élményt nyújtott a táborozóknak. 
A programok között szerepelt strandolás, lábteniszverseny, 
Cserépfalu meglátogatása, ahol szép környezetben tarthattak 
edzést az egyesület vezetői.

A gyerekek nagyon élvezték a táborokat, újra és újra fel-
emlegetik az ott szerzett élményeiket, és bár a nyár a szó-
rakozás és a pihenés időszaka, a napi edzéseknek köszön-
hetően ifjú focistáink rengeteget fejlődtek állóképességben, 

fizikálisan, és sokat alakult, finomodott a 
technikájuk. A táborokban való mindenna-
pos együttlét pedig összecsiszolta a gyere-
keket, alakultak ki új és erősödtek meg régi 
barátságok, elősegítette a közösség meg-
erősödését.

Köszönjük Isaszeg Város Önkormány-
zatának, hogy anyagi hozzájárulással támo-
gatta táboraink létrejöttét. Jövőre veletek 
ugyanitt!

Kapecska László,  
Isaszegi Sportegyesület

A cukorbetegeknek segít a testmozgás

Világszinten komoly problémát jelent a cukorbetegség: jelen-
leg félmilliárd embert érint a probléma, de egy tanulmány 
szerint ez a szám 2035-re mintegy 592 millióra emelkedik. 
Ez a világ felnőtt népességének több mint nyolc százalékát 
jelenti majd. Hazánkban sem jobb a helyzet: Magyarorszá-
gon 2003 és 2015 között megduplázódott a cukorbetegek 
száma. Éppen ezért is fontos az a felfedezés, amelyet a Bir-
minghami Egyetem kutatói publikáltak.

Az angolok szerint ugyanis az 1-es típusú cukorbetegség 
diagnosztizálását követő első hónapokban végzett rendsze-
res testmozgás segíthet késleltetni a probléma előrehala-
dását. A szakemberek szerint az eredményeik azt sugallják, 
hogy ha a páciens rendszeres testmozgást végez a diagnózis 
megszületését követő első hónapokban, az hosszú távon jó-
tékony hatással lehet a vércukorszintjére, valamint csökkent-
heti az alacsony vércukorszint előfordulásának gyakoriságát, 
emellett további előnyökkel is járhat. 

A tanulmány három klinikán kezelt tizenhét olyan páciens 
bevonásával készült, akiknél a közelmúltban mutattak ki 1-es 
típusú diabéteszt, és akik jelentős mennyiségű testmozgást 

végeztek. Azoknál, akik a diagnózis felállítását követően is ak-
tívan mozogtak, ötször hosszabb volt a betegség átmeneti 
enyhülésének időszaka, mint a testmozgást nem végző pá-
cienseknél. A testmozgás a szervezet inzulinválaszának javítá-
sával, valamint a hasnyálmirigyben lévő inzulintermelő sejtek 
működésének megóvásával képes meghosszabbítani az át-
meneti enyhülés időszakát. Szerkesztőség

Egyre tovább élnek az európai emberek

Emelkedett az európaiak várható élet-
tartama, de az Európa-szerte egyenlőt-
lenül elért haladást kockázati tényezők 
veszélyeztetik – derült ki az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) európai re-
gionális hivatalának jelentéséből.

A háromévente közzétett jelentés 
szerint 2015-ben a várható élettar-
tam Európában átlagosan 77,9 év volt, 
több mint egy évvel több, mint 2010-
ben volt. Ugyanakkor kirívóan nagy kü-
lönbség van a várható legmagasabb és 
a legalacsonyabb élettartam között: Lu-
xemburgban 83,1 év, míg Moldovában 
csupán 71,6 év. 

Az élettartam várható emelkedésé-
ben elért haladás egyenlőtlen az orszá-
gok között és azokon belül, így a nemek 
és a generációk között is – közölte Jakab 
Zsuzsanna, a WHO európai regionális 
irodájának igazgatója. A nőknek maga-
sabb a várható élettartama, jóllehet a 
különbség 6,6 évre csökkent a férfiaké-
hoz képest. Az európai nők átlagosan 
81 évig élnek, míg a férfiak 74,5-ig.

A WHO európai régiójának tag-
országai 2012-ben hat célt tűztek ki 
2020-ig, köztük az idő előtti halálozási 
arány csökkentését, a várható élettar-
tam növelését, valamint az egészség-

ügyhöz való egyetemes hozzáférés 
elősegítését. Az elemzés szerint a do-
hányzás, az alkoholfogyasztás és az el-
hízás azok az életmóddal összefüggő 
kockázati tényezők, amelyek visszájára 
fordíthatják az elért haladást.

Az európai egészségügyi jelentés 
szerint csökkent a szív- és érrendsze-
ri betegségek, a rák, a cukorbetegség 
és a légúti megbetegedések miatti 
idő előtti halálozások száma. A jelen-
tés azonban felhívta a figyelmet, hogy 
Euró pában dohányoznak a legtöbben 
a WHO hat régiójában. 2013-ban a 15 
év fölötti európaiak nagyjából 29 szá-
zaléka dohányzott. 

A felnőttek alkoholfogyasztása is 
Európában a legmagasabb a világon, 
2014-ben nagyjából 8,5 liter tisz-
ta alkohol jutott átlagosan egy főre. 
Litvániá ban isznak a legtöbbet, ott át-
lagosan fejenként 15 liter tiszta alko-
holt fogyasztottak a négy évvel ezelőtti 
adatok szerint, míg Macedóniában az 
egy főre jutó tiszta alkohol 1,1 liter volt. 
2016-ban Európa lakosságának csak-
nem 59 százaléka volt túlsúlyos, 23 
százaléka pedig súlyosan elhízott.

Szerkesztőség

Hazánkban is rengeteg embert érint a cukorbetegség. 
Illusztráció: Pixabay

Bár a dohányzás és az alkohol nagy 
problémát jelent, emelkedett az 

átlagéletkor Európában. Illusztráció: 
Pixabay
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Tavasszal új tantermekkel 
bővül a katolikus iskola

Almási Zsuzsanna, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Isko-
la igazgatója a tanévnyitó Veni Sancte szentmisén osztotta 
meg a jó hírt a tanulókkal, hogy hamarosan új tantermeket 
kap az isaszegi iskola. Szükség is van az újabb helyiségekre, 
mivel erre a tanévre az iskolaépület teljesen megtelt gyere-
kekkel. 

Egy éve nyitotta meg kapuit az intézmény, amelynek lel-
kiségi bázisát a kentenichi organikus érzelmi nevelés adja: 
„A nevelés az élet szolgálata.” A keresztény értékrend és a 
hagyományok hiteles megélése biztos alapot adnak ennek 
a családias és megtartó közösségnek, amelyet iskolának ne-
vezhetünk.

A nyolcosztályos általános iskola épületének tervei jelen-
leg engedélyeztetési szakaszban vannak, a munkálatok vár-
hatóan tavasszal kezdődnek meg. Az iskolát fenntartó váci 
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága az első ütemben 
négy tantermet és csoportszobákat építtet az alsó tagozat-
nak. A látványtervek is mutatják, hogy az isaszegi gyereke-
ket egy korszerű, impozáns épület várja majd 2019 őszén. 
A felső tagozat a második ütemben valósulhat meg. A lát-
ványtervek megtekinthetők a katolikus iskola Facebook-olda-
lán: Facebook.com/katolikusiskolaisaszegen.

Dr. Budaházi Árpád

A római katolikus egyházközség októberi eseményei

Októberben minden este, illetve vasárnap délután közös 
rózsafüzér-imádkozásra hívunk mindenkit. Hétköznapokon 
18.30-kor, utána lesz a szentmise. Vasárnap pedig délután 
15 órakor kezdődik a közös imádság.

Október 14-én Rétesevéses címmel hívunk és várunk 
mindenkit a közösségi házba. Lesz rétessütés, lehet nevezni 
otthon sütött rétesekkel a „legfinomabb rétes” címért, rétes-
kóstolás. 

Október 27-én ismét rózsafüzéres találkozó lesz a kö-
zösségi házban 10 órától. Várunk szeretettel minden kedves 
érdeklődőt!

Nyár a közösségi házban
Napközis tábor
Július 16-tól 20-ig napközis tábort szerveztünk a Katolikus 
Közösségi Házban. A korábbi évekhez hasonlóan az Isaszegi 
Szent Rita Alapítvány szervezésében ingyenesen lehetett a 
táborban részt venni. Színes programokkal vártuk a jelentke-
ző gyerekeket: kézműves-foglalkozások, csapat- és társasjá-
tékok, csoportos beszélgetések, erdei számháborúzás, véget 
nem érő labdajátékok tarkították az első napot. Kedden egy 
szuper napot töltöttünk a jászberényi strandon. Bár az eső 
a hét közepétől egy kicsit átrendezte a terveinket, így sem 

lehetett unatkozó gyermeket találni a táborban. Pén-
teken Galgamácsára kirándultunk, ahol megnéztük 
a helyi kápolnát, és nagy élményeket szereztünk az 
egyik helyi gazda birtokán. Hála Istennek ezért az egy 
hétért, és köszönet mindenkinek, aki segített a nap-
közis tábor megvalósításában.

Strandolás egy kicsit másként
Egy kedves hittanos családtól kaptunk egy négy mé-
ter átmérőjű mobil medencét a napközis táborra. Ak-
kor az időjárás nem volt alkalmas medencézéshez. 
Így augusztus 16-ára és 21-ére medencés partit hir-
dettünk. A napocska felmelegítette a vizet, Tibor atya 
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Fejtörők

Találd meg a két kép közötti tíz apró különbséget!
Nézd meg jól Hófehérke képét, jelöld be az eltéréseket, majd a fotót küldd vissza szerkesztőségünknek 2018. október 25-
ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. 
A helyes megfejtők között egy tornazsákot sorsolunk ki, a nyertes nevét a következő számunkban olvashatják. Jó keresgélést!

Keresztrejtvény
A megfejtést 2018. október 25-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. 
A helyes megfejtők között három, Isaszeg felirattal ellátott esernyőt sorsolunk ki, a nyertes nevét a következő számunkban 
olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk!

Isaszegi gyerekek nyári élménye

Aki még nem volt, azért, aki már volt, 
azért várta nagyon az Isaszegi Reformá-
tus Egyházközség nyári gyerektáborát. 
Év közben is gyakran ötlött emlékeze-
tünkbe a halastó, a naplemente, a fel-
szabadult játék, az összetartozás, a jó 
hangulat, amely idén már harmadjára 
lehetett része az életünknek. Harminc-
három gyerek és tíz felnőtt táborozott 
idén a Mátravíz horgásztóhoz gyüleke-
zetünk tiszteletbeli presbiterének jóvol-
tából. Busszal érkeztünk, és hamar ki-
alakult, hogy ki kivel lesz egy szobában, 
ugyanis már mint összeszokott társa-
ság érkeztünk, annak ellenére, hogy öt-
éves és tizenhét éves résztvevő is volt. 

A tábor témája az útkeresés volt: 
„Jézus így válaszolt: »Én vagyok az út, 
az igazság és az élet; senki sem mehet 
az Atyához, csak énáltalam…«”  (Jn 
14,6) Ehhez a témához kapcsolódóan 
hallgathattunk előadásokat a következő 
címekkel: Ki vagyok én?; A kiemelke-
dően eredményes fiatalok hét szoká-
sa; Párválasztás, párkapcsolat; Áldott 
család. Esténként pedig egy bibliai tör-
ténetet, Eszter életét követtük nyomon.

Szabadidőben volt lehetőség hor-
gászni, íjazni, bőrrel és filccel kézimun-

kázni, egy új épület falát dekorálni fes-
téssel, fürdeni, csapatjátékokat játszani. 
Este a tábortűznél énekelt, vidám es-
tet szervezett, és meseolvasáson vett 
részt a társaság. Utolsó este imasétára 
került sor, amikor különböző állomáso-
kon csendesedhettek el a csoportok, 
Jézus kereszten elhangzott utolsó hét 
szaváról beszélgethettek, és imádkoz-
hattak.

Utolsó nap ellátogattunk busszal 
Gyöngyösre a Mátra Múzeumba, ahol 
szemléletes kiállításon tekinthettük 

meg a Mátra élővilágát. Közös fagyizás 
után hazautaztunk. A vasárnapi isten-
tisztelet keretén belül a gyerekek ze-
nés-képes bemutatóval számoltak be 
élményeikről.

A tábort Isaszeg Város Önkormány-
zata is támogatta. Ezúton is köszönjük 
a segítséget. Bővebb fényképes be-
számoló gyülekezetünk honlapján el-
érhető (Parokia.hu/lap/isaszeg/cikk/
mutat/udvozoljuk-az-isaszegi-refor-
matus-egyhazkozseg-honlapjan).

Gergely Eszter

gondoskodott ebédről és desszertként jégkrémről. Nagyon 
jól szórakoztunk. Köszönet Istennek és a családnak ezért a 
jó programért!

Kenyérsütés kemencében
Augusztus 20-án, templomunk búcsújának napján, a szent-
mise után a felnőtt hittanos csapat együtt ünnepelt a közös-

ségi házban. Az ünnepi hangulatot az általunk sütött friss és 
ízletes ünnepi kenyér tette még élvezetesebbé. Izgatottan és 
éhesen vártuk, hogy elkészüljön a kenyér és a kenyértésztá-
ban sült csülök is. Együtt voltunk, jól éreztük magunkat, figyel-
tünk egymásra. Sokat beszélgettünk, játszottunk. Időt ajándé-
koztunk a másiknak, és cserébe időt kaptunk a társainktól.

Szárazné Marika
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A Dózsa György Művelődési Otthon  
és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely programjai

október
4., csütörtök, 18.00:  Ismerjük meg négylábú barátunkat! Állatok vi-

lágnapja – Nyakas Gábor, az Alba Dog Center vezetője, kutyaviselke-
dés-szakértő, dogcoach előadása – Négylábú pszichológia. Jegyár: 
1000 Ft.

6., szombat, 10.00:  Városi megemlékezés a Szobor-hegyen „Az ara-
di Golgotára ráragyogott a nap sugára”. Közreműködnek a Klapka 
György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.

15., hétfő, 18.00:  Énidőklub nőknek
16., kedd, 10.00:  Kalap kaland – a Budai Bábszínház előadása óvodá-

soknak. Jegyár: 600 Ft.
19., péntek:  Játékos tudomány – A rejtélyek világa – fizikashow. 

A show vidám, szórakoztató, utazó előadás, ahol a természet tör-
vényszerűségeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek. A háztartásban, 
konyhában, spájzban, otthonunkban található mindennapi eszközök 
segítségével olyan kísérleteket csodálhatnak meg, amelyeket maguk 
is könnyedén elvégezhetnek otthon, és bemutathatnak szüleiknek, 
ismerőseiknek, barátaiknak. Jegyár: 500 Ft.

20., szombat, 7.00–10.00:  Babaruhabörze
20., szombat, 16.00:  A gyergyóditrói színjátszók előadása
20., szombat, 21.00:  Retro Dreams Party
23., kedd, 10.00:  Városi megemlékezés a Szobor-hegyen. „Akkor a 

Corvin közi srác – 1956 diákszemmel”. Közreműködnek a Gábor 
Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium ta-
nulói.

25., csütörtök, 15.00:  Időutazás a történelem nyomában – Rend-
hagyó történelemóra. „A magyarok nyilaitól ments meg, Urunk, 
minket!”

27., szombat, 15.00:  Múzeum – Dr. Sáska László halálának 40. év-
fordulója alkalmából kiállítással egybekötött megemlékezés

27., szombat, 15.00:  Életviteli tanácsadás – Kovács Edina gyerek-
coach. Beszólt az anyósod, és ez megviselt? Akkor itt az ideje, hogy 
összeszedd magad, és felszínre hozd a benned élő erős nőt, fele-
séget, anyát. Ha úgy érzed, hogy rád férne némi kis anyai önbiza-
lom-erősítő, akkor gyere el, és elmesélem neked, hogy én hogyan 
léptem túl ezeken. Az előadás ingyenes, azonban regisztrációhoz kö-
tött! Jelentkezés: dedina.kovacs@gmail.com. Kovács Edina, leendő/
kezdő anyukák lelki támogatója (Babarozsa.blog.hu).

27., szombat, 17.00:  Pisti a vérzivatarban – a Club Színház isaszegi 
Lecsó csoportjának előadása. Jegyár: 1–3 db 1500 Ft/db; 4 vagy több 
1000 Ft/db.

27., szombat, 19.00:  Táncház. Jegyár: felnőtteknek 1000 Ft, gyere-
keknek 500 Ft.

29., hétfő, 10:00–16.00:  Családi nap – ugrálóvár, arcfestés. Jegyár: 
700 Ft, kísérőknek ingyenes. Kézműves-foglalkozás Zsigár Ceciliával. 
Jegyár: 700 Ft.

november
6., kedd, 10.00:  Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének Erzsébet-, Kata-

lin-ünnepsége
9., péntek, 16.00:  Márton-napi kézműves
9., péntek, 18.00:  Salamon György festőművész Vidéki képek című 

kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Ilosfai Krisztián festő-
művész.

10., szombat, 13.00–17.00:  „Értéknap”
10., szombat, 18.00:  Táncház

Anyakönyvi hírek
az augusztus 21. és szeptember 20. közötti idôszak ese-
ményeirôl

SzületéSek
Németh Dóra, Hársfalvi Bori, Bálint Benedek,  
Kottán Olivér Ervin, Marton Milán, Zele Fruzsina,  
Liszi Hanna, Budai József, Kupás Karina, Miklósi Dávid, 
Hajmásy Krisztián Tamás, Szarka Bence, Molnár Emília

HázaSSágkötéSek
Fábián Gabriella és Molnár János
Vadon Barbara és Roznik Dávid
Ballán Aranka és Szatmári István
Horváth Anita és Kurunczi Gyula
Bertalan Zsuzsanna és Gömöri Csaba András
László Krisztina és Horváth András
Kriskó Viktória és Koch Attila
Horváth Edit Helga és Bandur János
Tóth Viktória és Dósa József
Kozma Katalin és Bánki Tamás
Szabó Renáta és Boda Zsolt

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Bordás László (53 éves)
Sárvári István (51 éves)
Csima Ferencné Bodrogi Anna (84 éves)
Lakatos Jenőné Mága Katalin (68 éves)
Végh Albert (73 éves)
Török Béla ( 61 éves)
Kovács Istvánné Zámbó Mária (54 éves)
Farkas Józsefné Koópor Katalin (76 éves)
Gyöngyösi Lajosné Vajda Ibolya (79 éves)
Darányi Istvánné Horti-Nagy Mária (59 éves)
Vasicza Mihályné Sásdi Anna (94 éves)
László Jánosné Farkas Ilona (77 éves)
Pál Pálné Nagy Klára (91 éves)
Lakatos József (52 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala 
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100.  
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs telefonszáma: 70/387-2693.  
Amennyiben nem elérhető, hívja a 112-t!
Közterület-felügyelet 
(munkaidôben hívható) telefonszáma: 70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi polgárőrség 70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben);  
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-9105
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297. 
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

SzOlGálTATóK eléRHeTőSéGeI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés 
munkaidőben a 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nap-
pal hívható 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@
elmuszolg.hu e-mail-címen és az Elmuszolg.hu weboldalon történhet
elMŰ 
Hibabejelentés: 80/38-39-40; Elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcso-
latban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; mobiltelefonról: 20/978-5611, 
30/978-5611 vagy 70/978-5611
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938; mobiltelefon-
ról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
Főgáz Fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/474 474. 
Mérőállás bejelentése online a Fogaz.hu/ugyfelszolgalat címen, vezeté-
kes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 06-1/237-7777-es 
telefonszámon

Orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások szeptemberben és októberben
szeptember 7.: dr. Mészáros Zsolt; szeptember 14.: dr. Kürti József; szep-
tember 21.: dr. Eszlári Egon; szeptember 28.: dr. Tordai Gábor; október 
5.: dr. Mészáros Zsolt; október 12.: dr. Kürti József; október 19.: dr. Eszlári 
Egon; október 26.: dr. Tordai Gábor
Központi orvosi ügyelet: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, 
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában

Gyermekorvosi rendelők: 
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje:
Ezüstkehely Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton és vasárnap 8–12 

óra között
Liget Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óra között, vasárnap 

zárva
éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
Tormay Károly egészségügyi Központ: 
Gödöllő, Petőfi Sándor tér 1. Telefon: 28/430-655, 28/430-452,  
70/502-1876, 70/502-1872

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel szeretném megköszönni mindazoknak a kitar-
tását és jelenlétét, akik az augusztusi nagy meleg ellenére 
is szép számban bekapcsolódtak a csíksomlyói Mária-zarán-
doklat menetébe. Láncszemek voltunk, és köszönthettük az 
égi édesanyánkat, Máriát!
Köszönöm, hogy idejüket hasznosan együtt töltötték velünk.

Csatáriné Galamb Kati
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