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Részletek a képviselő-testület döntéseiből
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy 2013. évben a civil támogatások 1 500 000 forint 
előirányzat terhére öt isaszegi civilszervezetet támogat – Isa-
szegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület, Hatá-
ron Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány, Együttműködés 
Isaszegért Egyesület, Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány, 
Isaszegi Múzeumbarátok Köre – a velük kötött közművelő-
dési megállapodásban foglaltak szerint.

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben a civil-
szervezetek támogatására tervezett 720 000 forint előirány-
zat terhére az Isaszegi Sportegyesületet 80 000 forinttal, az 
Isaszegi Horgász Egyesületet 40 000 forinttal, a Mozdulj Ve-
lünk Egyesületet 250 000 forinttal, a Határon Túli Magyar 
Emlékhelyekért Alapítványt 100 000 forinttal, az Együttmű-
ködés Isaszegért Egyesületet 50 000 forinttal, az Isaszeg Né-
pi Hagyományai Alapítványt 200 000 forinttal támogatja.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy részt kíván venni a 
2013. november 1-től 2014. április 30-ig tartó téli közfog-
lalkoztatási programon. Vállalta, hogy tizenöt fő hat hónapi 
közfoglalkoztatásához szükséges harminc százalékos önrészt 
(1 324 890 Ft) biztosítja. Felkérte a polgármestert, hogy a 
hatósági szerződést kösse meg a PMKH MK GJH Járási Mun-
kaügyi Kirendeltségével. 

A képviselő-testület elfogadta a Gödöllő–Vác Térségi 
Vízgazdálkodási Társulat által felkínált közfoglalkoztatási le-
hetőséget tizenöt fő isaszegi lakos hat hónapon át (2013. 
november 1-től 2014. április 30-ig) tartó közfoglalkoztatá-
sára. Az önkormányzat a közfoglalkoztatáshoz 594 000 Ft 
támogatást nyújt. 

A képviselő-testület a zöldség-, gyümölcsbeszerzési el-
járás nyertesének a Hunnia Gasztro Kft. (2200 Monor, Ady 
Endre utca 95.) beszállítót jelölte meg.

Változik a kihelyezett üveggyűjtő konténerek helye
Isaszeg város vezetése a Zöld Híd Ré-
gió Kft.-vel közösen úgy döntött, hogy 
az üvegek gyűjtésére kihelyezett tíz da-
rab konténer helyét felülvizsgálja. 

Sajnos az eddigi tapasztalat azt mu-
tatja, hogy vannak, akik nemcsak üve-
get, hanem más, kommunális, netán 
szerves hulladékot is elhelyeznek ezek-
ben a konténerekben. A felülvizsgálat 

eredményeként a konténerek száma 
hét darabra csökkent, és a kihelyezé-
sükre jól látható, biztonságosabb he-
lyeket kell keresni.

Az üveggyűjtő konténerek ideigle-
nes helyei: 1.: Tóth Árpád utca (iskola 
mellett); 2.: Liget tér; 3.: Móricz Zsig-
mond utca (családsegítő); 4.: Madách 
Imre utca 14. (városüzemeltetés); 

5.: Erkel Ferenc utca–névtelen utca sa-
rok; 6.: Március 15. utca (Bősze ecset); 
7.: Rákóczi utca (Turányi tüzép).

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan elhelyezésre 
került a Móricz Zsigmond utca és a Ró-
zsa utca sarknál a hamu gyűjtésére al-
kalmas konténer.

Horváth István IGESZ igazgató

Az Isaszegi Helyi Értéktár Bizottság felhívása
Megalakult – az országban elsők között – az Isaszegi Helyi 
Értéktár Bizottság. A bizottság a Javaslat az isaszegi érték-
tárba történő felvételhez című kérdőívvel szólítja meg a vá-
ros lakóit, hogy a település értékeit képviselő információkat 
összegyűjthessük. 

A kérdőív letölthető Isaszeg város honlapjáról (www.
isaszeg.hu) és személyesen átvehető a Dózsa György Mű-
velődési Otthon irodájában (Dózsa Gy. u. 2.), valamint 
elektronikusan is kérhető az idgymo@gmail.com címen. 
Megköszönve a segítségüket, várjuk a válaszokat a fenti elér-
hetőségeken. A kérdőíven meg kell nevezni a javasolt nem-
zeti értéket, és azokat kategóriába sorolni (kulturális örökség, 

sport, természeti környezet, épített környezet, egészség és 
életmód, agrár, gasztronómia, ipari és műszaki megoldások, 
turizmus, egyéb). A javasolt nemzeti értéket röviden be kell 
mutatni, és megindokolni, hogy miért javasolja az értéktárba 
történő felvételét. Fontos megjelölni, hogy hol található in-
formáció a jelölt értékről (bibliográfia, honlapok, multimédiás 
források, kiadványok stb.). 

Amennyiben fotó vagy bármilyen dokumentáció áll ren-
delkezésre a javasolt nemzeti értékről, azt kérjük mellékelni 
a kérdőívhez. 

Verseczkyné Sziki Éva,  
az Isaszegi Helyi Értéktár Bizottság elnöke
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Felhívás
Isaszeg Város Önkormányzata úgy döntött, hogy beszerzési eljárást kíván lefoly-
tatni a város közintézményeiben felhasznált élelmiszer-alapanyag (hal, gyorsfa-
gyasztott áru, felvágottak, szárnyasok, marhahús, sertéshús) Isaszegi Beszerzési 
Szabályzat szerinti beszerzésre.

Az önkormányzat felkéri azokat a helyi vállalkozókat, akik részt kívánnak 
venni az eljárásban, hogy részvételi szándékukat írásban jelezzék az Isaszegi 
Polgármesteri Hivatal titkárságán 2013. november 25-én (hétfő) 15.00 óráig.

Polgármesteri hivatal

Fogadóóra
Bertha Szilvia, a Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom országgyűlési képvise-
lője fogadóórát tart.

A fogadóóra helyszíne: Dózsa 
György Művelődési Otthon (Isaszeg, 
Dózsa György utca 2., Magyaros te-
rem); időpontja: 2013. november 14., 
csütörtök 18–19 óra között.

Karácsonyi varázslat 
Pályázati kiírás 

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrás- és 
Közoktatási Bizottsága meghirdeti a Karácsonyi varázslat című kiállítást. 

Téma: gyertyadíszek, mécsesek készítése. 
Alkalmazott anyagok, technikák: szabadon választható.
A résztvevők köre: az isaszegi köznevelési intézmények gyermekközösségei, osz-

tályok, csoportok, illetve isaszegi családok. 
A leadás határideje: 2013. november 26., 15.00–16.00 óra között. 
A leadás helyszíne: Szent István római katolikus templom.
A kiállítás megnyitása: december 1-jén 10.30 órakor, a szentmisét követően a 

katolikus templomban. 
Elismerés: az ünnepélyes kiállításmegnyitón minden alkotást készítő gyermek 

ajándékot kap. 
A kiállítás megtekinthető: a kiállítás egy része átkerül a Szabadságtörekevések 

Emléktemplomba (református templom), így a munkák folyamatosan meg-
tekinthetőek a templomok nyitvatartási idejében. 

A pályázatról bővebb információ kérhető Czeglédi Sándornétól, a humánerőfor-
rás- és közoktatási bizottság elnökétől a 20/255-4217-es telefonszámon. 

Humánerőforrás- és közoktatási bizottság

Közmeghallgatás

A képviselő-testület a polgármester 
javaslatára, valamint a képviselő-tes-
tület bizottságainak állásfoglalása 
alapján közmeghallgatást tart.

Időpont: 2013. november 25. 
(hétfő), 18.00 óra.

Helyszín: Dózsa György Műve-
lődési Otthon és Múzeumi Kiállí-
tóhely (Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2.), 
nagyterem.

A  közmeghallgatás témája: be-
számoló az elmúlt időszakban vég-
rehajtott feladatokról, valamint a 
következő évre vonatkozó tervekről 
és elképzelésekről. Közérdekű kér-
dések, bejelentések és javaslatok. 
Előadó: Hatvani Miklós polgármes-
ter. Minden érdeklődőt tisztelettel 
várunk. 

Hatvani Miklós polgármester

235 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma
Tovább emelkedett a foglalkoztatottság Magyarországon. Az 
idei adatok alapján 235 ezerrel dolgoznak többen, mint a 
2010. évi kormányváltást megelőző időszakban. A foglalkoz-
tatottak száma utoljára 1992-ben volt ilyen magas. A köz-
foglalkoztatottak 87 ezerrel, a vendégmunkások 50 ezerrel, 
akik pedig az elmúlt három és fél évben a versenyszférában 
helyezkedtek el, ők csaknem 100 ezer fővel vannak többen. 

Ahhoz, hogy a foglalkoztatás ilyen szintet érjen el, számos 
kormányzati intézkedést kellett megtenni, amelyek közül ki-
emelkedő a munkahelyvédelmi akcióterv és az első munka-
hely-garanciaprogram. A munkahelyvédelmi akcióterv kere-
tében a munkáltatók több mint 700 ezer ember után veszik 
igénybe a szociális hozzájárulási adókedvezményt: 20 ezer 
ember után, akik gyesről, gyedről tértek vissza, 8 ezer pálya-
kezdő fiatal után és 10 ezer tartósan munkanélküli ember 
után. 

Az elmúlt év hasonló időszakához képest a legjobban tel-
jesítő iparágban, a feldolgozóiparban nagyjából 30 ezerrel 
nőtt a foglalkoztatottak száma, az építőiparban 9 ezerrel. 

A KSH közlése szerint 2013. július–szeptemberben ösz-
szesen 3 millió 990 ezer ember rendelkezett munkahellyel, 
54 ezerrel többen, mint egy évvel korábban. A munkanélkü-
liek száma a 2012. év azonos időszakához képest 24 ezer 
fővel csökkent, a jelenlegi számuk 434 ezer fő.

 A kormány bízik abban, hogy további intézkedésekkel 
2014-re tartósan négymillió fölé emelkedik a foglalkoztatot-
tak száma. A szerk.
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Sajtóközlemény

Tető alatt  
az új szennyvíztisztító telep
A tervek szerint halad a kivitelezés

Tető alá került az új isaszegi szennyvíztisztító telep, amelyet európai uniós forrásból építenek. A munkálatok idén 
tavasszal kezdődtek, a próbaüzem pedig várhatóan jövő tavasszal zárul le, akkor várható az új telep átadása. 

Isaszegen azért van szükség új szennyvíztisztító telepre, mert 
a jelenleg is üzemelő tisztítómű kapacitása és műszaki ki-
alakítása nem képes a beérkező szennyvízmennyiség meg-
felelő kezelésére. Az új szennyvíztisztítóval ez a probléma 
megoldódik, amely pozitív hatással lesz a környezetre, vala-
mint az isaszegi lakosok életminőségére. 

A beruházás maga után von látható változásokat, és per-
sze lesz olyan is, ami csak műszerekkel lesz észrevehető. 
Érzékelhető változás lesz például az, hogy a kibocsátott tisz-
tított szennyvíz a nagyobb fokú tisztítás eredményeképpen 
nem fog habosodni, és szaghatás sem lesz érezhető. Hosszú 
távon a tisztított szennyvizet befogadó Rákos-patak ökológiá-
jára is jótékony hatással lesz. A létrejövő tisztítómű, amely in-
kább egy üvegházhoz lesz hasonlatos, illeszkedni fog a tájba. 
A csak műszerrel kimutatható változás a kibocsátott tisztított 
szennyvíz minősége lesz, hiszen a nagy hatásfokú tisztítási 
technológia miatt drasztikusan csökkenni fog a környezetbe 

kijuttatott szennyezőanyag mennyisége. Ugyanakkor a telep 
kapacitása lehetővé fogja tenni azt is, hogy olyan területeket 
is bekapcsoljunk a szennyvízelvezető hálózatba, amikre ed-
dig a kapacitás hiánya miatt nem volt lehetőség.

Isaszeg önkormányzata 2011-ben írt alá támogatói 
szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében el-
járó Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Non-
profit Kft.-vel. Ennek értelmében Isaszeg Város Önkormány-
zata a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez egy kétfordulós 
pályázatot követően 555 millió forintos támogatást kap az 
Európai Unió Kohéziós Alapjából, amely az összes költség 
85 százalékát fedezi. A beruházás végeztével a szennyvíz-
tisztító telep napi kapacitása 1350 köbméterre emelkedik, 
illetve megoldódik a szennyvíziszap komposztálással törté-
nő kezelése is.

További információ: Korsós Kata, TenderPress, a projekt 
hivatalos kommunikációs szervezete.
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Az aradi tizenhármak 
Az 1848–49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a 
császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar hon-
védsereg tizenkét tábornokát és egy ezredesét. E tragikus eseményről a ma-
gyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg. Nemzetünk 
vértanúi: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich 
Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysán-
dor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. 

Október 6-án a honvédszobornál tar-
tott megemlékezésen az emlékműsort 
a Damjanich-iskola diákjai nyújtották. 
Az emléknapon Hatvani Miklós pol-
gármester mondott beszédet, amely-
ben a vértanúhalált halt hősök bátor 
helytállását példaként állította a jelen-
kor elé.

„A hős nemcsak az, aki meghal a 
hazájáért. Hanem az is, aki él érte. De 

amikor kell, a legdrágábbat, az életét is 
odaadja érte. Az aradi tizenhárom min-
den tagja ilyen hős volt. Amikor annak 
ideje volt, mindegyikük tette, amit kel-
lett. A zűrzavaros időkben biztos érzék-
kel találták meg a helyes utat, olyankor 
is, amikor egész korábbi életükkel kel-
lett szakítaniuk. Nem álltak félre, nem 
hivatkoztak betegségre, nem szereltek 
le, és nem maradtak bújva a hátor-
szágban. Minden alkalommal a csaták 
forgatagában álltak helyt. Amikor pedig 
eljött az idő, tiszta lelkiismerettel és 
bátran néztek szembe a halállal. A hó-
hér és az abszolutizmus önkényural-
ma megnyerhette ugyan a háborút, de 

nem nyerhette meg a békét. A fegyver-
letétel után a harc tovább folytatódott, 
és a szabadságharc emlékéből erőt 
merítő passzív ellenállás végül elveze-
tett az 1867-es kiegyezéshez, amely a 
márciusi ifjak tizenkét pontjának több-
ségét valóra váltotta. Az aradiak üzene-
te ennyi: helyt kell állni. Helyt kell állni 
a nehéz időkben, és helyt kell állnunk a 
békében is. Azt a feladatot, amelyet az 
élettől kaptunk, amelyet magunkra vál-
laltunk és amelyre felesküdtünk, hor-
doznunk kell, és végül be kell teljesíte-
nünk. Egyszerűen meg kell csinálnunk. 
Csakis így győzhet a jó a rossz felett.”

Adorjánné Fehér Éva

Október 4-én az Emlékező angyalnál
2013. október 4-e reggelén a természet is ünnepi díszbe öl-
tözött. A második fagyos reggel hatására fehér ruhát öltött a 
mező, a fák levelei pedig a szivárvány színeiben pompáztak, 
mindehhez szikrázó kék háttér társult. Verőfényes napsü-
tés és csípős levegő fogadta az Isaszegre érkező, Budapest 
V. kerületi Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola tanulóit. Év-
tizedek óta őszi terepgyakorlaton vesznek részt az 5–6. osz-
tályos „vácis” diákok, amelynek célja a zöldségeskert és az 
erdő tanulmányozása. Idén azonban programjuk kiegészült 
az Emlékező angyalnál tartott ünnepi megemlékezéssel is. 
Már szeptember elején felvettem a kapcsolatot az Együtt-
működés Isaszegért Egyesület vezetőjével, hogy iskolánk 
szívesen bekapcsolódna az ünnepi műsor megrendezésé-
be. Tanítványaink lelkesen készültek versekkel, énekkarunk 
katonadalokkal. Izgatottan várták, hogy az 1849. április 6-i 
győztes csata helyszínén emlékezzenek az aradi vértanúkra.

Az ünnepély kezdetén Verseczki Erzsébet elnök asszony 
Vachott Sándor Ima országunk védasszonyához című ver-
sével teremtette meg az alaphangulatot. Ezután az isaszegi 
népviseletbe öltözött óvodások énekes, táncos bemutatója 
kötötte le a résztvevők figyelmét. Az ovisokat iskolánk törté-
nész tanára, Vadászi Zsolt követte, aki lényegre törő ünnepi 
beszédével méltatta a hősöket. Versmondóink és kórusunk 
színvonalas szereplése után elhelyeztük az emlékezés ko-
szorúit és mécseseit a Makovecz Imre által tervezett emlék-

műnél, majd valamennyi gyermek meghúzhatta a kisharan-
got, amelynek hangja betöltötte az egykori csatamezőt.

Az ünnepélyt követően az Együttműködés Isaszegért 
Egyesület tagjai vendégül látták a szereplőket, amit ezúton is 
szeretnék megköszönni. Ez a nap egyben hagyományterem-
tő nap is volt, jövőre találkozunk ugyanitt!

Kövesdi József igazgatóhelyettes

Az Együttműködés Isaszegért Egyesület köszönetét fejezi ki 
a rendezvény támogatásáért Isaszeg Város Önkormányza-
tának, Mészáros Gusztávnénak és Könczöl Gábornak.
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Október 23., a szabadság napja
Október 23. az ’56-os forradalom és szabadságharc, illet-
ve a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának ünnepnapja. 
A városi rendezvények 22-én este kezdődtek, az 1956-os 
és a 2006-os áldozatokra való megemlékezéssel. Harangszó 
közben a gyertyák fényénél rótták le kegyeletüket a résztve-
vők a Hősök és Áldozatok Emlékparkjában. 

23-án délelőtt verőfényes napsütésben kezdődött a vá-
rosi ünnepség a Dózsa György Művelődési Otthon szerve-
zésében. Az ünnepi beszédet dr. Boldizsár Gábor ezredes, 
a Nemzetvédelmi Egyetem kari dékánja mondta. Érdekes 
volt hallgatni, ahogyan a világtörténelem sodrában elhelyez-
te a magyar eseményeket. Az előzmények közül kiemelte a 
trianoni békediktátumot, amellyel a világ átrendeződött, és 
amely előidézte a II. világháború kitörését is. Az 1943-as te-
heráni és az 1945-ös jaltai nagyhatalmi megállapodás Ma-
gyarországot a szovjet érdekszférához sorolta. 

1947-ben a Magyar Kommunista Párt választási csalással 
a népakarat ellenére megszerezte a hatalmat. 1949-re sztá-

lini típusú, kegyetlen diktatúra alakult ki, amely 1956-ra már 
olyan elviselhetetlen volt, hogy kitört a forradalom, majd a 
szabadságharc. A magyar történelemben 1526-ban, 1711-
ben 1849-ben és 1956-ban is elbukott a magára maradt 
nép az óriási túlerővel szemben. 

Dr. Boldizsár Gábor a szónoklatát ’56 történelmi tanul-
ságával fejezte be, amelyben Nagy Imre 1956. október 23-i 
beszédéből idézett: „Töltsön el bennetek a hit a jövőben, 
ami engem is eltölt, és olyan hidegvér és józanság, amire ma 
mindenkinek szüksége van.”

Az ünnepi műsort Ilyés Lénárd és Gyulai Csaba előadó-
művészek folytatták. A zenés éneklés, szavalás úgy jelenítet-
te meg a korszak hangulatát, hogy a hallgatóságot magával 
ragadva idézték a történelmi idők hétköznapjait. Kiemelkedő 
művészeti élmény volt. Köszönet érte a rendezőknek. Az ün-
nepség koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével vég-
ződött. 

Dr. Kardos Gábor

Halottainkra emlékezünk
A halottak napja minden ember számára újra felidézi azt a napot, amikor utolsó útjára kísért egy olyan hozzátarto-
zót, aki közel állt hozzá. Ezen a napon egy kicsit újra átéljük az egykori temetéseket, de ugyanakkor a hívő ember 
elgondolkodik azon a reményteli mondaton, amelyek a szentírásban olvashatóak: Ne szomorkodjatok úgy, mint 
akiknek nincsen reményük. (Tessz 4,13) 

Természetes, hogy szomorkodunk a szerettünk elvesztésén, de higgyünk az örök életben! A mi szomorúságunk-
ba ezen a napon az örökélet reménye vegyüljön: ha meghalunk is, akkor is örökké az Úrral leszünk. A sír előtt állva 
és az emlékezés pillanatában merjük vigasztalni egymást ezzel a tanítással! Mert mi, akár éljünk, akár haljunk, az Úréi 
vagyunk, és ebből a legfontosabb a földi élet: ne a halál után, hanem még e földi létben mutassuk ki szeretetünket!

(A szerk.)

Ó hányszor kell a sírra néznünk,

Hogy vigasztaljuk önmagunk,

Dobjuk el a tettető álcát: 

Ma ünnep van, ma sírhatunk. 

Ady: Halottak napján
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Idősek világnapja

Városunkban minden évben kifejezzük 
hálánkat, tiszteletünket, megbecsülé-
sünket és szeretetünket azok iránt, akik 
hosszú, munkában eltöltött esztendők 
után köztünk élik a megérdemelt nyug-
díjaséveiket. 

Október 12-én az idősek világnapja 
alkalmából városi ünnepséget tartot-
tak a sportcsarnokban, a Dózsa György 
Művelődési Otthon és Isaszeg Város 
Önkormányzatának a szervezésében. 
Az ünnepi eseményen dr. Kardos Gá-
bor alpolgármester mondott beszédet, 
amelyben a folyton változó, rohanó vi-
lágot és a nyugdíjas években rejlő szép-
séget, örömöket, a tartalmas, lehetősé-
gekkel teli éveket állította egymással 
kontrasztba. Szeretetben, egészségben 
eltöltött, boldog nyugdíjaséveket kívánt 
minden megjelentnek.

Isaszegen százkilenc nyolcvanöt 
év feletti idős ember él, akik közül a 
rendezvényen részt vevő szépkorúakat 
Hatvani Miklós polgármester egy-egy 
szál rózsával és emléklap átadásával 
köszöntötte. 

Az eseményen megjelent több mint 
háromszáz idős embert vidám, zenés 
műsorral, vendéglátással, valamint a 

Damjanich-iskola tanulói által készített 
ajándékokkal köszöntötték a szervezők. 
Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre és 
az Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyező 
Klubja az asztalokat és a színpadot szín-
pompás őszi díszekkel szépítette, és 
meglepetésműsorral is készült, amelyet 
a jelenlévők örömmel fogadtak. 

Adorjánné Fehér Éva

A Klapka-iskola tanulói köszöntötték az időseket 
Október elsején az idősek világnapját 
ünnepeljük. Ezt a napot az UNESCO 
vezette be 1991-ben. 

Az idősek világnapja az idős embe-
rekről, az ő tiszteletükről szól. Tisztele-
tünk magában foglalja elfogadásukat, 
támogatásukat, szeretetüket, és azt, 
hogy mindannyiunknak nagy szüksé-
günk van rájuk. Szükségünk van mind-
arra a sok élettapasztalatra, arra a hig-
gadt bölcsességre, amivel csakis ők 
rendelkeznek, és a türelemre, elfoga-

dásra, ahogy tanítanak, nevelnek ben-
nünket. Örök példamutatással járnak 
előttünk.

Bár október elseje az idősek világ-
napja, ám ahogy nem csak karácsony-
kor kell szeretni a másikat, úgy most 
sem csak ezen az egy napon kellene 
odafigyelni rájuk. 

Ebből az alkalomból látogatott el a 
Klapka-iskola két évfolyama (4. a, 4. c 
és 7. a osztályos tanulók) a „Segítőkéz” 
Családsegítő Szolgálat idősek klubjába 
és az Egymást Segítő Egyesület idősek 
otthonába.

Mindkét helyen nagy szeretettel fogadták tanu-
lóink gyönyörű műsorát. A megemlékező versek és 
kedves énekek – amit közösen énekeltek a gyerekek-
kel – szívet melengető légkörben hangoztak el. 

Szeretettel fogadtak bennünket, és egyben egy 
nagy lelki ajándékkal térhettünk vissza iskolánkba. 

Meggyőződéssel valljuk, hogy életünk akkor te-
kinthető értékesnek, ha az idő előrehaladtával saját 
utódainknak értékesebb világot, példát tudunk átadni. 
Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta mintá-
ból meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. Szebbé és re-
ménytelibbé teszik életünket. Sokat segítenek nekünk 
tapasztalataik átadásával, véleményük, bölcsességük 
megosztásával. 

Farkasné Podmaniczky Ágnes

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

A reszkető kezű, hős apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,

Az elszürkült, sápadt szemeket. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket!

Óbecsei István: 
Szeressétek az Öregeket! 

(részlet)
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Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!
A Szent Mihály napjához kapcsolódó kormányzati kezdeményezés alkalmából több 
mint 1300 település, köztük városunk is résztvevője volt a szeptember 28–29-i Itthon 
vagy! Magyarország, szeretlek!-hétvége című programsorozatnak. A rendezvényso-
rozat célja az ország értékeinek, hagyományainak, nevezetességeinek bemutatása 
mellett a külhonban vagy az ország más részében élő helybeliek hazahívása volt. 
Egerben Gárdonyi Gézára emlékeztek, Győrben a város kiemelkedő sportéletére 
hívták fel a figyelmet, Sopronban hagyományos vásári forgatag volt a történelmi 
időkre emlékeztetve, Mányban a civilszervezetek háromszáz galambot eresztettek 
fel a település mellől a hazatérés szimbólumaként. Az események zárásaként közös 
Szent Mihály-napi tűzgyújtás erősítette az összetartozás érzését, amelynek központ-
ja a vérszerződés helyszínén, Ópusztaszeren volt. Isaszegen a kétnapos rendezvény 
a szlovák tájházból indult mazsorettes felvonulással. A rendezvényről részletes be-
számolót az alábbiakban olvashatnak. (A szerk.)

Kicsit visszapörgetve az idő kerekét, az eseményeket, kiindulási pontunk július 30-a. Ekkor 
találtunk egy olyan pályázatot, amelyről még nem tudhattuk, hogy milyen követelmények-
nek kell eleget tennünk, de nem szerettük volna elszalasztani. Egyetlen feltétele volt a 
jelentkezésünknek, hogy néhány mondatban mutassuk be a településünket.

Hatvani Miklós polgármester úrral egyeztetve, Kovácsné Halomházi Zsuzsa képvi-
selőtársammal közösen, Koháry Orsolyának, a Damjanich János Általános Iskola igaz-
gatójának véleményét és ötletét felhasználva, Palagáné Répási Márti, valamint Szászi 
Melinda segítségét kérve készült el az Isaszeg – egy rejtett kincs Pest kapujában című 
pályázatunk. Összeállítottunk egy programtervet is, mert mindenképpen szerettünk volna 
egy őszi városi rendezvényt a Liget térre. Ennek adott megerősítést az országosan meg-
hirdetett Civilek Éjszakája, amelynek időpontja szintén erre a napra esett, így a Mozdulj 
Velünk Egyesület kezdeményezésére Isaszeg párhuzamosan csatlakozhatott, illetve az 
isaszegi szüreti program, amely szintén erre az időpontra volt tervezve. A Civilek Éjszakája 
a helyi egyesületek, alapítványok működését, közösségteremtő életük programjait kérte 
felsorolni, bemutatni.

Isaszeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 218/2013. 
(IX. 26.) Kt. határozatával úgy dön-
tött, csatlakozni kíván a Nemzeti 
Kulturális Alap Kulturális Turisztikai 
Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által 
meghirdetett Itthon vagy! Magyar-
ország, szeretlek! programsorozathoz. 
Magyarország kormánya Isaszeg 
Város Önkormányzatának megküldött 
elismerő díszoklevéllel köszönte meg a 
város polgárainak a részvételt.
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Július végén, augusztus elején még nem tudhattuk, mire 
vállalkoztunk, de elindult a szorgos szervezés, ötletelés a vá-
rosunk lakói, a civilszervezetek, az alapítványok bevonásával. 
Településünk minden tagja számára egy tartalmas, népi, kul-
turális és sportos program megvalósítását tűztük ki célul.

A Magyarország szeretlek!-hétvége központi helyszíne a 
Liget tér lett, vagyis a „Topjos”, hiszen több embernek jut 
eszébe sok-sok érdekes emlék ennek hallatán. 

Mindenki tette a dolgát, aki fontosnak érezte és érzi a 
helyi civil közösségek közötti kapcsolatok megerősítését, 
Isaszeg lakóinak életéhez szorosan kapcsolódó, azt válto-
zatosabbá tévő programok szervezését, megvalósítását. 
A szlovák tájházban vendégül látta Fuferenda Lászlóné el-
nök asszony az oda érkező szüreti felvonulókat, akik a Dózsa 
György Művelődési Otthontól indultak, és oda is tértek visz-
sza. Bár én magam és polgármester úr is kérte, hogy legyen 
a szüreti felvonulás végső állomása a Liget tér, hiszen többen 
is megcsodálhattuk volna Isaszeg egyik legszebb ékkövét, a 
Csata Táncegyüttest, de önhibánkon kívül ez sajnos mégsem 
valósulhatott meg. 

Baráti társaságok, intézmények képviselői és a már 
említett civilszervezetek tagjai a szürethez kapcsolódó ha-
gyományok felelevenítésével, csodálatos dekorációkkal, fi-
nomságok készítésével tették színvonalassá e napot, hiszen 
szezonális ételek készítését, sütő- és főzőversenyt, bemuta-
tót hirdettünk.

A múlt és a jelen elevenedett meg ezen a szombaton. 
A szlovák tájháztól a Glamour mazsorettcsoport felvonulásá-
ra, majd az ünnepélyes megnyitóra került sor, és a Boquilla 
Negra klarinétzenekar is játszott. A Csatangoló tánccsoport, 
az Asszonykórus, az Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyező Klub-
jának műsora, ezután Hajdu Zsolt és Hajduné Bilász Ildikó 
a közönség bevonásával egy folk dance bemutatót tartott, 
majd az Isaszeg Bázis Sport Club mutatkozott be. A Damja-
nich-iskola diákjai egy kis prózai előadással, táncbemutatóval 
szórakoztatták a nézőket. Az Isaszegi Kutyabarát Klub, a Gen-
ki Wado Karate és Szabadidő Sportegyesület, a Gödöllői Pi-
rates amerikai focisták, illetve a pompomlányok bemutatóját 
tekinthettük meg, valamint az isaszegi önkéntes tűzoltók új 
autóját. Velünk voltak a dányi hagyományőrzők, a Glamour 
mazsorettcsoport, valamint az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 
Köre, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány, az 
Együttműködés Isaszegért Egyesület tagjai, az Isaszegi Sport-
egyesület múltját pedig Szendrő Dénes ismertette a jelenlé-
vőkkel. Folyamatosan bicikliztek, rollereztek a Mozdulj Velünk 
Egyesület tagjai, lehetőség volt Kid Car kisautók kipróbálására 
és KRESZ-totó kitöltésére. Őszi szüreti dekorációval készültek 
a Damjanich-iskola pedagógusai, valamint az 1. a osztályosai, 
illetve a Bóbita Óvoda képviselői. A Klapka-iskola moderntán-
cosainak, valamint az ütő tanszak diákjainak nagyszerű elő-
adását csodálhattuk meg, de együtt töltötte velünk a napot 
Molnárné Ruck Judit igazgatónő és a pedagógusok is. Kana-
las Vendel és csapatának finom főztjét kóstolhattuk, gyönyö-
rű lovaival és hintójával kísérte a felvonulásunkat. Az Isaszegi 
Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület, a Hadak Útja 

Lovas Sport Egyesület bemutatóját is nagy érdeklődéssel fi-
gyeltük. A Csata Táncegyüttes ifjúsági csoportjának műsorát 
csodálhattuk meg Bánszkiné Varga Judit vezetésével, vala-
mint a Capella lengyel népi együttes előadását. A Soldiers 
of Love táncosai elkápráztatták a közönséget, Varga Tímea 
hastáncbemutatóját is nagy taps kísérte. A HADART Művé-
szeti Társulás Budapest, te csodás! című operettgálája felejt-
hetetlen élményt nyújtott a jelenlévőknek. 

Közös pizzázás zárta az estet, illetve kis beszélgetés még 
morzsapartival. A nap folyamán velünk voltak az Isaszegi Pol-
gárőr Egyesület tagjai, akik áldozatos munkájukkal sokat tet-
tek és tesznek településünk biztonságáért.

29-én lengyel–magyar gasztronómiai és kulturális dél-
után volt a Csata Vendéglőben, a Capella lengyel népi 
együttes, illetve a Boquilla Negra klarinétzenekar közremű-
ködésével.

21 órától a Szent István-templom előtti téren Hatva-
ni Miklós polgármester úr, Gulyka József címzetes prépost, 
kerületi esperes néhány gondolatát hallhattuk, majd a Gau-
dium Carminis kamarakórus, a Szent Márton-kórus, a Szent 
István-kórus, az Isaszegi Asszonykórus, a Csatangoló tánc-
csoport, a Boquilla Negra klarinétzenekar műsorát láthattuk, 
hallgathattuk meg.

21 óra 30 perckor pedig Isaszegen – csatlakozva a Szent 
Mihály-napi országos tűzgyújtáshoz – mi is meggyújtottuk a 
pásztorok védőszentjének nevéhez fűződően a kis máglyát, 
az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület felügyelete mellett.

Az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!-hétvége című 
pályázat feltételeinek eleget téve, amely szerint 28-án egy 
közös városi, a szürethez köthető rendezvényt és bált, vala-
mint 29-én 21 óra 30-kor közös tűzgyújtást Isaszegen közö-
sen megvalósítottuk.

Hálásan köszönöm önzetlen segítő munkáját mindenki-
nek, aki a magáénak érezte és érzi Isaszeg múltját, jelenét, 
jövőjét, és hozzájárult a hétvége sikeres lebonyolításához.

Mészáros Gusztávné

Egyévesek lettünk!
Mikulásváró a Liget téren, adventi gyertyagyújtás 
a Szent István-templom előtti parkban

A Mozdulj Velünk Egyesület szeretettel hívja és várja vá-
rosunk lakóit az egyéves születésnapi mikulásváró ren-
dezvényére 2013. november 30-án, délután 13 órától 
17 óráig a Liget térre. Ezen a napon 19 órakor kerül sor 
az előző évhez hasonlóan a városi adventi koszorú első 
gyertyájának meggyújtására, amelyre ezúton kérjük önö-
ket, hogy legyenek velünk!

A programokról szóló részletes információkat a vá-
rosi honlapon (www.isaszeg.hu) lehet figyelemmel kí-
sérni.

Bővebb információ: Mészáros Gusztávné, 30/448-
9182, meszarospiri@citromail.hu.
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A Gaudium Carminis Párkányban
2013. október 19-én születésnapra 
voltunk hivatalosak. A  párkányi Stilla 
Pectus női kar ünnepelte fennállásá-
nak harmincadik évfordulóját. Nagy 
megtiszteltetés számunkra a meghí-
vás, hiszen csak három vendégfellé-
pő volt hivatalos az ünnepségre: Pitti 
Katalin operaénekes, Szabó Anna, aki 
hárfán tanul és a Gaudium Carminis 
kamarakórus, azaz mi. 

Este hat órakor beénekelve, öröm-
teli izgalommal vártuk a színpadra lé-
pést. Három Bartók Béla-, egy Bárdos 
Lajos- és egy Henryk Górecki-művel 
kedveskedtünk vendéglátóinknak és 

a közönségnek, akik hosszú tapssal 
jutalmazták a produkciónkat. Mi is vé-
gighallgattuk a színvonalas ünnepi mű-
sort, és köszöntöttük a kórust és veze-

tőjét, Papp Katalint a terített asztal és 
a szikrázó torták mellett. Reményeink 
szerint 2013. december 1-jén, a szo-

kásos éves koncertünkön mi láthatjuk 
vendégül meghívóinkat, és Isaszegen 
hallhatja a közönség énekelni őket.

Köszönetünket fejezzük ki dr. Szé-
kely András Bertalannak, aki segítet-
te a kapcsolatfelvételt a Stilla Pectus 
kórussal, valamint a Dózsa György 
Művelődési Otthon vezetőjének és 
dolgozóinak, hogy lehetővé tették és 
megszervezték utazásunkat. Köszön-
jük Valkony Antalnak, hogy elkísérte 
kis csapatunkat, felvette a teljes mű-
sort, és fotókat bocsátott a rendelke-
zésünkre.

Ágoston Kata

Kárpátaljai kirándulás
2013. szeptember 19-től 23-ig az Isaszegi Nyugdíjasok Ba-
ráti Körének tagjaiból harmincnyolc fő ötnapos kárpátaljai 
buszkiránduláson vett részt. Az utazás tartalmas volt, megis-
merkedtünk Beregszász és környékének nevezetességeivel, 
emlékhelyeivel. Beregszászon meglátogattuk a Bethlen-kas-
télyban lévő Bereg-vidéki Múzeumot, ahol Sepa János, 
a múzeum igazgatója nagyon tartalmas előadást tartott a 
Bereg-vidék történelméről, és részletes tájékoztatást adott 
a múzeum tárgyairól. Másnap utazás Munkácsra, ahol a fel-
újított várat tekintettük meg. Az idegenvezetőnk Csabolya Já-
nos nyugdíjas történelemtanár volt, aki részletesen ismertet-
te a vár történetét. Ezután városnézés következett. Harmadik 
nap Beregszászon, a katolikus temetőben a második világ-
háborúban elesett magyar katonák sírjait látogattuk meg, és 
koszorúztunk. Ezután a Bethlen-kastély falán lévő II. Rákóczi 
Ferenc- és Mikes Kelemen-emléktáblánál helyeztük el a ko-
szorúnkat. A koszorúzásnál rövid megemlékezést tartottunk, 
Csabolya János egy szép verset, Kissné Erzsike pedig Petőfi 
Sándor Rákóczi című versét szavalta el. Megtekintettük a ka-

tolikus templomot, ezután városnézés következett. Délután 
Borzsavára indultunk, ahol szereplőink egy kis műsort adtak 
elő az ottani iskolában, és megismerkedtünk az ottaniakkal. 

Negyedik nap utazás Szojvára, a magyar hősi emlékhely-
hez. A koszorúzás és megemlékezés szomorú és megható 
volt számunkra. Majd kis pihenő következett a Polena szana-
tórium területén, amelynek szép a környezete, jó a levegője 
és a gyógyvize, amit meg is tudtunk kóstolni. Gyorsan és tar-
talmasan teltek el a napok. Nyugdíjastagjaink számára szép 
emlék volt ez a kirándulás.

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre, Balázsy Katalin
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45 év az isaszegi Csata Táncegyüttes életében
Volt egyszer, hol nem volt, a réges-régi szép időkben egy 
365 éves, nagyon-nagyon magas, terebélyes öreg fa, ame-
lyik mindig mutatta az irányt, így könnyen hazataláltak a meg-
fáradt vándorok. Azután, az élet rendje szerint, jött egy hatal-
mas vihar, amit a fa nem bírt ki…

A vasárnapi mise után – ahol Gulyka József címzetes pré-
post, esperes úr áldásával hálát adtunk az elmúlt 45 évért 
– fát ültettünk az Ady téren táncosainknak. Abban a remény-
ben tettük mindezt, hogy ez a fa – a Csata Táncegyüttes 
fája – is irányt mutat majdan a hazatérőknek, az itt lakóknak.

A mi hívószavunk: néptánc, népdal, közösség. Az a kö-
zösség, amely 45 éve folyamatosan éli, megéli, bemutatja 
hazánk, szűkebb közösségünk hagyományait. Mindezt a 45 
évet köszönhetjük a táncosok népes csapatának, család-
jaiknak – akik a hátteret biztosították számukra –, támoga-
tónknak: Isaszeg Város Önkormányzatának. Ez a 45 év egy 
közösség életében nagyon komoly értékkel bír. Táncosaink, 
vezetőik, s mi mindannyian hittünk, hiszünk abban, amit csi-
nálunk, ez az elkötelezettség viszi előre a csapatot.

1968-ban Valkony Antal, Tóni bácsi volt az, aki meg-
alapította a Csata Táncegyüttest. Művészeti vezetője volt a 
tánccsoportnak, asszonyoknak, népi zenekarnak. Abban az 
időben a szigorú iskolai házirend miatt általános iskolás este 
8 óra után egyedül nem tartózkodhatott az utcán, így jó né-
hány táncos az iskola elvégzése után kapcsolódhatott csak a 
csoporthoz.

A táncegyüttes mai nevét, a Csata nevet 1974-ben, mi-
nősítő verseny alkalmával vette fel. 

Az együttes vezetői voltak Valkony Antal, Fejes Sándor, 
Zséli Mihály, Zséli Mihályné, Nyikos László, Raffael Károlyné, 
Bálint Ákos és Bita Mária. 1990-től Bánszkiné Varga Judit 

az együttes művészeti vezetője. Az ő munkáját segíti Kővágó 
Zsolt 2007-től, 2009-től Hajduné Bilász Ildikó. Megköszön-
jük áldozatos munkájukat, jó földbe vetették a magot.

A nagyság abban áll, hogy olyasvalamibe kezdesz, ami-
nek veled nincs vége. 

Az elmúlt 23 év gyümölcse, hogy a fáradhatatlan, szí-
vét-lelkét a néptánc ügyéért adó együttesvezető, Jutka néni 
olyan csapatot tudott kinevelni, akik viszik tovább a néptánc 
szeretetét, a tanítást. Hívó szavára a régi együttes tagjai is 
visszatértek, és fergeteges táncokat mutattak be a gálamű-
sorban.

Akikre méltán vagyunk büszkék, Fülöp Ferenc-díjasaink: 
2011: Havjár Nikoletta, Kővágó Zsolt; 2013: Tóth Ágnes, 
Rideg Tibor, Hajduné Bilász Ildikó, Hajdu Zsolt. Rideg Tibor 
2011-ben az Ezüstpityke, 2012-ben az Aranysarkantyú díjat 
is megnyerte.

Az utóbbi öt évben táncosaink minősítő versenyeken el-
ért eredményei: Kiváló minősítés – Hagyományőrző csoport, 
Muharay-díj. Szakmai munkájukat dicséri, hogy kiváló ko-
reográfusokkal dolgoznak. Mindez köszönhető Isaszeg Város 
Önkormányzata anyagi támogatásának és a fenntartó Dózsa 
György Művelődési Otthon és Múzeumnak.

Vendégoktatóik, koreográfusaik voltak az utóbbi öt év-
ben: Széphalmi Zoltán, Hájas Tibor, Farkas Zoltán „Batyu”, 
Németh Ildikó.

A Csata Táncegyüttes 24 új koreográfiát tudhat magáé-
nak, amelyekből egy estet betöltő élményelőadást tudnak 
nyújtani, például Táncosaink a nagyvilágban, Emlékest októ-
ber 6-ra, Porzik a hegyi borozda, Táncfüzér, Szűkebb hazánk 
Isaszeg – rendhagyó néprajzi óra.

A 45 éves Csata Táncegyüttes fergeteges gálaműsorral 
mutatkozott be október 12-én Isaszegen a sportcsarnokban. 

Köszönjük a rendezvény támogatását a Pátria Takarék-
szövetkezetnek, Hatvani Miklós polgármesternek, Valkony 
Antalnak, Földi Istvánnénak, Mészáros Gusztávné Piroská-
nak, Svak Sándornak, valamint köszönjük intézményünk dol-
gozóinak az áldozatos munkáját.

Büszkén köszöntjük az Európa országait bejárt, 45 éves 
Csata Táncegyüttesünket.

Verseczkyné Sziki Éva, a Dózsa György  
Művelődési Otthon és Múzeum igazgatója
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Novemberi könyvtári hírek
2013. október 11-én 9–15 óra között fogadtuk olvasóter-
münkben a Bóbita és a Hétszínvirág Óvoda nagycsoporto-
sait, valamint a Damjanich János Általános Iskola és a Klap-
ka György Általános Iskola és AMI főként alsós tanulóit az 
országosan e napon zajló Weöres Sándor Versolvasó Ma-
raton alkalmából. A nap folyamán 265 gyerek fordult meg 

könyvtárunkban, akikkel nyolc játékos foglalkozás keretében 
a száz éve született költő minél több ismert és kevésbé is-
mert versét, dalát elevenítettük fel közösen. A játékok során 
kiválasztott és hozott verseket egymásnak mondták, olvasták 
fel az óvodás és iskolás gyerekek. Minden résztvevő egy er-
re az alkalomra készült könyvjelzőt kapott tőlünk, amelyen 
Weöres Sándor Dongó című verse olvasható.

Aznap 17 órakor a Weöres Sándor Versolvasó Maraton 
zárásaként versszerető olvasóink részvételével emlékeztünk 
a költőre. Vállalkozó kedvű olvasóink kedvenc Weöres Sán-
dor-versüket olvasták fel a hallgatóság előtt. Az est egyik ér-
dekessége volt, hogy a Varázsének és a Ha a világ rigó lenne 
című versek cigány nyelven is elhangzottak a Damjanich Já-
nos Általános Iskola 7. b osztályos tanulóinak előadásában. 

Ezt követően Fodor Miklós Trio Membrán együttese Weö-
res-ég sapkája, avagy lélek a testben című zenés irodalmi 
műsorának ősbemutatóját láthattuk, hallhattuk különleges 
effektekkel fűszerezve. 

A megemlékezés méltó befejezése volt, hogy negyed 
órára vendégül láthattuk Jókai Anna írónőt. Kérésünkre egy 
másik helyi rendezvény előtt csatlakozott estünkhöz, és  
Weöres Sándor A teljesség felé című kötetéből olvasott fel, 
majd dedikálta az idén megjelent, A remény ablaka című 
könyvét olvasóinknak. 

Október 18-án, pénteken került sor az AKÍK (Amatőr Köl-
tők és Írók Klubja) nyilvános összejövetelére, amelyen Haj-
dú Mária A szemüveg mögül című kötetének bemutatójára 
gyűltek össze a rokonok, barátok, irodalomkedvelők. Az est 
első felében beszélgettünk a könyv szerzőjével, majd Lipp 
Szilvia és Molnár Mihály olvasóink egy általuk összeállított 
vers- és prózafüzért adtak elő, ezután az AKÍK-tagok szemez-
gettek a kötetből. 

A jó hangulatú estet Orosz Balázs népdaléneklése és 
Jakab Emese fuvolajátéka színesítette. A közreműködőknek 
emléklappal köszöntük meg részvételüket. A találkozót a te-
rített asztal melletti kötetlen beszélgetés zárta. A könyvtári 
galériában 2013. november 21-ig megtekinthető a versek-
ből készült kiállítás, amelyet Ágoston Kata kolléganőnk ké-
szített. Mátainé Ivicsics Mónikának köszönet a fotókért és a 
háttérben végzett sok munkáért. Az est folyamán került sor 
Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából a 
Gárdonyi, az egri remete című irodalmi totó kisorsolt helyes 
megfejtőinek jutalmazására. Az író Amiket az útleíró elhall-
gat című könyvét vehette át Makarész Lehelné és Bezzeg  
Alexandra, Paszinger Fanni és Szépe Szilvia.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Harmati István-
nak, a Pléh Bt. vezetőjének és Magyari Attilának a harminc 
darab fém könyvtámaszért, amelyet könyvtárunk részére 
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készítettek, ellenszolgáltatás nélkül. Ez nagyon sokat jelent 
nekünk, mert a könyvtárellátónál 560 forintos darabáron 
tudnánk csak beszerezni, s erre a mai nehéz költségvetési 
helyzetben nincsen módunk.

Programjaink: november 8-án 17 órakor találkoznak az 
AKÍK-tagok; a TÁNT legközelebbi programja november 15-
én 17.30-kor lesz könyvtárunkban, ahol dr. Lábadi Károly 
néprajzkutató, ny. tanszékvezető egyetemi tanár (Eszék/Gö-
döllő) tart vetített képes előadást A horvátországi magyarság 
esélyei címmel. November 22-én, pénteken este fél 7-kor 

ajándék zenés irodalmi estre várjuk beiratkozott, könyvtá-
runkat rendszeresen látogató olvasóinkat az elmúlt évhez 
hasonlóan. Ezzel szeretnénk megköszönni, hogy évek óta 
hűséges résztvevői könyvtárunk életének. November 29-én 
lesz az Öko-kuckó következő összejövetele, ahol a házi sza-
loncukor-készítés fortélyaival ismerkedhetnek meg a résztve-
vők. Minden érdeklődőt szeretettel várunk programjainkra.

Figyeljék honlapunkat is (www.jokai-bibl.hu), ahol könyv-
tárunk használati szabályzatát is tanulmányozhatják!

Majsa Györgyné könyvtárvezető

Arckép a városból
Van egy ember, akit szeretnék az olvasókkal is megismertetni, mert fantasztikus teremtménye a Mindenhatónak. Az 
ismerősök, barátok csak Jóskának hívják, pedig ő igazából Japán, és a tisztességes neve Etó Rjószke. Otthonában 
látogattam meg, ahol igencsak elcsodálkoztam. A ház kialakítása során maximálisan figyelembe vették a környezet 
védelmét, s az otthont igazi Kárpát-medencei, hagyományos magyar stílusban rendezték be.

– Mesélnél a gyökereidről? Hol születtél, hol nevel-
kedtél?

– Japánban születtem, a Fudzsi hegy lábánál. Apám mér-
nök volt egy elektronikai gyárban, amely a családomat To-
kió mellé rendelte egy kisebb városba. Tanulmányaimat itt 
végeztem, és a közelben kezdtem az egyetemen geológiát 
hallgatni. 

– Hogyan találkoztál a magyarsággal? 
– Bevallom, korábban azt sem tudtam, hogy létezik Ma-

gyarország. Az egyetemen volt egy tánccsoport, amely nem 
túl gyakori dolog Japánban. Beiratkoztam a csoportba, ahol 
európai néptáncokat tanítottak be: többek között skót, görög, 
orosz, balkáni és magyar táncokat is tanultunk. Itt figyeltem 
meg, hogy a magyar táncokban van egyfajta szabadság, egy 
improvizatív elem, amely az egyéniséget hozza be a mű-
fajba. Ez olyan mélyen megérintett, hogy elkezdtem érdek-
lődni a magyarság iránt. Elolvastam minden hírt, kutattam a 
könyvtárakban, sőt, autodidakta módon elkezdtem magyarul 
tanulni.

– Hogyan kerültél Magyarországra?
– Már geológusként dolgoztam, és minden pénzemet 

félretettem, mert szerettem volna eljutni Magyarországra. 
A követségen keresztül jelentkeztem a szegedi Jó-
zsef Attila Tudományegyetemre, és a saját költsé-
gemen magyar nyelvet tanultam. Közben jártam az 
országot, és eljutottam Erdélybe is. Természetesen 
beiratkoztam a néptánckörbe, ahol csodálatosabb-
nál csodálatosabb táncokkal, hagyományokkal és 
környezettel ismerkedtem meg. Az év végén sikeres 
záróvizsgát tettem magyar nyelvből, de mivel a pén-
zem elfogyott, hazautaztam Japánba. Egy idő után 
újra visszavágytam, és vissza is jöttem, de később 
megint visszautaztam. Ezt megcsináltam néhány-
szor, de egyszer három évig folyamatosan Magyar-
országon voltam.

– Hogy kerültél végleg Magyarországra?

– Japánban úgy éreztem, hogy nagyon erős a magyar-
sághoz való kötődésem, és itt szeretnék élni. Eljöttem, és itt 
kerestem munkát. Letelepedtem, családot alapítottam. Fe-
leségemet természetesen a táncházban ismertem meg, és 
mint annyi mindent, a vele való kapcsolatomat is a magyar 
néptánc iránti szeretetemnek köszönhetem.

– Mi történt veled azóta Magyarországon? 
– A Suzukinál dolgozom, embereket tanítok Japánul. El-

merültem a magyar kultúra megismerésében, és egyre in-
kább felfedezem annak különlegességét és a környezeté-
től való különbözőségét. Könyveket fordítottam magyarról 
japánra, köztük kedvenc szerzőm, Wass Albert műveit is. 
Igyekszem a magyar történelmet minél alaposabban meg-
ismerni, és különös örömmel tölt el a magyarok ázsiai múlt-
jának fürkészése. De természetesen a legfontosabb dolog 
az életemben a családom a két gyönyörű gyermekemmel. 
Megtaláltam Isaszegen a Csatangoló táncegyüttest, és fele-
ségemmel, Beával együtt járjuk a néptáncokat.

– Mondd csak, milyen magyarnak lenni?
– Megtisztelő és felemelő. Magyarnak lenni büszke gyö-

nyörűség. Örülök, hogy hazataláltam.
Dr. Kardos Gábor
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Látható gondolat
Isaszeg európai rangú festőművészének, Incze Mózesnek a 
fenti című kiállításával járult hozzá a református gyülekezet 
a reformáció hónapjához. A címválasztás nem véletlen, hisz 
valóban gondolati művészet az övé, „amely a leghagyomá-
nyosabb táblaképfestészeti tanulságokból teremt lélegzet-
elállító modernitást, a filozofikus alkatú ember teljességigé-
nyében gyökerezik” – olvasható a néhány évvel ezelőtt róla 
megjelent albumban.

Harmincnyolc éve Benedek Elek szülőföldjén, a székely-
földi Baróton látta meg a napvilágot. Marosvásárhelyen, a 
Művészeti Líceumban érettségizett 1994-ben, majd felvé-
telt nyert a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakára. 
Nagy Gábor tanítványaként 2000-ben vette át az oklevelét, 
a következő évtől már a szülőföldjére emlékeztető Isasze-
gen él feleségével, Varga Melinda szobrászművésszel. Váro-

sunk nemcsak a lakóhelye, 
hanem a műtermének, sok 
alkotása megszületésének 
is a színhelye. Bár több 
művészcsoportnak a tagja, 
a leginkább a határ köze-
li Élesd művésztelepét érzi 
magáénak, amelyet többek-
kel alapított is.

„A hagyományos törté-
neti festészetből kétségtele-
nül merítkezik, de ízig-vérig XXI. századi ember, akinek a kör-
nyezetére már hat a tömegmanipuláció, a bennünket kívülről 
befolyásolni igyekvő eszközök széles skálája: a média, a szá-
mítógép, a mobiltelefon s mindazok a zsákutcás boldogság-
pótlékok, amelyekkel a sátán elvonni igyekszik bennünket a 
jótól, a széptől – mutatott rá a megnyitón dr.  Székely András 
Bertalan presbiter. Eme elektronikus szennyezésben meg-
őrizni a valódi érzelmeket, a könnyedséget, a gondolatot – 
nos, ehhez kell a Teremtőtől kapott tálentum, az a szakrális 
értékrend, amelyet Incze Mózes a magáénak vall. Már a ko-
rábbi képein is megjelennek a Szentírásra utaló témák, jel-
képek, motívumok: Jézus születésétől Isten ujján keresztül 
az ószövetségi nép viseletére emlékeztető szövésmintákig, 
sőt, a ma sem hiányzó angyalszárnyakig, glóriáig. Viszonyítási 
pontként él benne a bibliai moralitásnak a tudata.”

A művész – Bajusz Árpád lelkipásztor áhítata és a meg-
nyitó után – vetített képes prezentáción hozta közelebb a 
szép számú közönséghez azokat az alkotásait, amelyek ez al-
kalomból nem kerültek kiállításra. Az ünnepi alkalmat Fodor 
Miklós fuvolajátéka tette teljessé. A tárlat november végéig 
tekinthető meg az isaszegi református templomban, a Kos-
suth Lajos utca 71. szám alatt.

oprem

A TÓTH ÁRPÁD NEMZETI TÁRSASKÖR
tisztelettel meghívja  

a magyarságismereti szabadegyetemi előadássorozatának a folytatására
az isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtárba (Dózsa Gy. u. 2., I. emelet)

2013. november 15-én, pénteken 17.30 órára

Vendégünk: LÁBADI KÁROLY 
néprajzkutató, ny. tanszékvezető egyetemi tanár (Eszék)

A vetített képes előadás témája: A horvátországi magyarság esélyei

A legközelebbi programunk 2013. december 13-án, 16.30 órakor lesz,  
amikor Gulyka József római katolikus esperes-prépost és Bajusz Árpád református lelkész 

urakkal beszélgetünk az advent üzenetéről.
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A római katolikus egyházközség eseményei 
Egyházi évet záró és mikulásváró bál lesz november 30-án 
16 órától a katolikus kultúrközpontban (Templom u. 22.). 
Mindenkit szeretettel várunk. Belépő: sütemény, üdítő.

A Szent István-templom ének- és zenekara jótékonysá-
gi koncertet szervez az Isaszegi Szent Rita Alapítvány javára. 
A koncertre 2013. december 8-án 15 órakor kerül sor temp-
lomunkban. Várunk mindenkit egy kis együttlétre, közös ének-
lésre, karácsonyi készületre. Köszönettel fogadjuk azok ado-
mányait, akik szívesen támogatnák a Szent Rita Alapítványt. 

Bérmálás, a nagykorúság szentsége
Templomunkban október 20-án Varga Lajos püspök úr ki-
szolgáltatta a bérmálás szentségét huszonnégy isaszegi fel-
nőttnek és fiatalnak. Ennyi a hír, de mi is történt valójában? 

A Szentírásból tudjuk, hogy Jézus hét szentséget alapított. 
Általuk olyan ajándékot kaptunk, amely minden segítséget 
megad, hogy a Mennybe jussunk. Képzeljük el, hogy hegy-
mászók vagyunk, és megpróbálunk valahogy feljutni egy 
hegy csúcsára. Ha a meredek sziklafalon próbálunk felmász-
ni, akár sikerülhet is. Ám nagyobb az esélye, hogy vissza-
zuhanunk. Azonban egy kiépített lépcsősoron sétálva, ahol 
vannak pihenők is, szinte biztosra vehető a győzelem. Azt 
gondolom, ilyen a mi életünk is. A lépcsők a rendszeres gyó-
nás és áldozás. A pihenők azok a szentségek, amelyek csak 
egyszer vagy csak ritkán felvehetők: a bérmálás, a házasság-
kötés vagy a betegek szentsége. Ezekre az alkalmakra kicsit 
másként készülünk. Ilyenkor megállunk, számot vetünk eddi-
gi életünkkel, és valami új kezdetének az örömét éljük meg. 

A bérmálás a nagykorúság szentsége. Aki részesül benne, 
Isten előtt már maga felel az életéért. Ezért kapja meg ilyen-
kor a fiatal a püspök atyán keresztül, kézrátétellel a Szent-
lélek ajándékait: értelem, tudomány, bölcsesség, tanács, lel-
ki erősség, jámborság, és istenfélelem lelkét. Ezek valóban 
ajándékok, de ha csak feltesszük a polcra, akkor nem sokat 
érnek. Akik már voltak bérmálkozók, kérem, használják eze-
ket az adományokat. Kérni kell a Szentlelket, és segít. Az a 
fűszer, ami a szekrényben van, nem ízesíti az ételt, használ-
ni kell, hisz azért van! Jöjj, Szentlélek! Áraszd ránk lelkedet! 
Ámen.  Szárazné Marika

Adománygyűjtés 
A katolikus karitász 
csoport a november 
10. és december 10. 
közötti időszakban tar-
tósélelmiszer-gyűjtést 
szervez. A  tavalyi év-

hez hasonlóan most is szeretnénk kará-
csonyra az összeállított csomagokat eljut-
tatni a rászoruló családoknak.

A gyűjtés helye: a szentmiséket köve-
tően a templomban.

Tájékoztatjuk a kedves híveket arról, 
hogy november első és második szom-
batján és december első szombatján 
10.00–12.00 óra között a katolikus kul-
túrközpontban ingyenes ruhaosztást tar-
tunk.

Isten áldja meg segítőkész család-
jaikat! Hálásan köszönjük minden kedves 
testvér jó szándékú adományát.

„Segítsen, hogy segíthessünk!” 
Katolikus karitász csoport

Sándor István szalézi vértanú  
boldoggá avatása 

2013. október 19-én, szombaton a bu-
dapesti Szent István-bazilika előtti téren 
került sor Sándor István vértanú, szalézi 
testvér boldoggá avatására. A Szentatya 
megbízásából Angelo Amato bíboros, a 
szentté avatási kongregáció prefektusa tette közzé a boldoggá avatásra vonat-
kozó határozatot. A szertartást Erdő Péter bíboros celebrálta a teljes püspöki 
kar részvételével. Az ünnepi szentmisén részt vett Áder János köztársasági el-
nök, Kövér László házelnök és Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége is.

Sándor István a sztálini egyházüldözés mártírja volt, aki hitéért vállalta a 
halált. Az egyszerű családból származó szerzetes a munka örömére, a ke-
resztény értékekre nevelte az ifjúságot, és elveihez hű maradt egészen vér-
tanúhaláláig. A szerzetes tevékenysége a kommunista államhatalmat nagyon 
zavarta, hiszen ő a munkások, árvák, rászorulók gyermekeivel foglalkozott. 

1951-től megfigyelték, és bár felmerült a lehetőség az emigrációra, ő in-
kább híveivel maradt. 1952-ben letartóztatták, életének hátralévő részét bör-
tönben töltötte, kínzások közepette. Szigorúan titkos, zárt tárgyaláson kötél 
általi halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték. Harminckilenc évesen, 1953. 
június 8-án végezték ki, hamvait jeltelen sírba helyezték.

Sándor István egész élete, elveiért való kiállása példával szolgál a szá-
munkra.

Dr. Kardos Gábor
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Huszárkonyha
A Huszárkonyha nem a huszárok ételeiről szól, hanem olyan játékos és hagyományőrző külsőségek között 
zajló sütő-főző sorozat, amely a hagyományos magyar ízvilág keretein belül igyekszik új ételeket létrehozni. 
Testet ölt újságrovat, könyv, rendezvény, rádiójáték és filmsorozat formájában.

Elkészítés 1-2 főre
Egy nagyobb serpenyőben 5-6 dkg vékony csíkokra vágott 
kolozsvári szalonnát pirítunk. Közben egy edényben 4-5 evő-
kanál lisztet és egy lapos kávéskanálnyi sót összekeverünk. 
Ezt vízzel felöntjük, és azt is elkeverjük. A palacsintatésztánál 
sűrűbb, még éppen folyós, amolyan „szakacsos” állag a 
megfelelő. A keverményt ráöntjük a megpirult szalonnára és 
annak zsírjára. Ha nem folyik a serpenyőben szét, kanállal se-
gítünk szétteríteni azt. Megsütjük az egyik oldalát, és közben 
főtt gombát, főtt sonkát, főtt tojást, jó házikolbászt, póréhagy-
mát és paradicsomot szeletelünk, pont annyit, amennyivel 
majd a lepényt beterítjük. Megfordítjuk a félig sült lepényt, 
rátesszük a felszeletelt élelmiszert, majd reszelünk a tetejére 
valamilyen, ízlésünknek megfelelő sajtot. Néhány perc alatt a 
feltét „megizzad”, a sajt megolvad, a tészta megsül. Rá néhány 
kanál tejfölt helyezünk, és kedvünk szerint fűszerezzük. 

Az ételt ajánlja 
Szmolicza József,  

az Isaszegi  
Falumúzeum  

gyűjteménykezelője

RAKOTT LEPÉNY
Hogy mikortól élnek Isa-
szegen emberek, nem va-
lószínű, hogy valaki is tud-
ja, de az ismert, hogy mintegy 8-9000 évvel ezelőtt a mai 
település és környéke lakott volt. Az itt élők állatokat te-
nyésztettek és földet műveltek, csakúgy, mint a mai lakosok 
közül sokan. Halásztak is meg vadásztak is, csakúgy, mint a 
maiak közül néhányan. Ismerték a szövés-fonás technikáját 
és az agyagedények készítését, csakúgy, mint korunkban jó 
néhányan, s használták is e mesterségek termékeit, csak-
úgy, mint a Kr. utáni III. évezred Magyarországán mindenki. 
Ettek, ittak, öleltek, álmodoztak és dolgoztak. Gyarapították 
és védték azt, ami az övék. Ha tehették, örültek az életnek, 
gyerekek voltak és gyerekeket neveltek, s amikor eljött az 
ideje, temetkeztek is. Dacára annak, hogy nem volt autó-
juk, televíziójuk, mobiltelefonjuk és számítógépük, nyugod-
tan megállapíthatjuk, hogy az emberi élet lényege, célja és 
„sodra” alapvetően azóta sem változott. Ha ennek tudatá-
ban gondolunk a régiekre, van esély arra, hogy talán jobban 
látjuk önmagunkat is.
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Múzeumi esték
az Isaszegi Természetbarát Klub vetített képes  
előadás-sorozata

Helyszín: Falumúzeum (2117 Isaszeg, Madách u. 15.).
Valamennyi előadás időpontja: 16.00 óra.
A vetítések időpontja és témája
1  2013. november 9., 16 óra: Észak-Erdély, Moldova, Kár-

pátalja
2  2013. december 14., 16 óra: Hazai tájakon – az Isasze-

gi Természetbarát Klub (ITK) I. félévi túráiból
3  2014. január 18., 16 óra: Montenegró, Prága
4  2014. február 15., 16 óra: Hazai tájakon – az ITK II. fél-

évi túráiból
A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők.

1

2

3

4
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Az orvos válaszol

Mi a demencia?
Latin eredetű kifejezés, szó szerinti fordításban értelem nélküli állapotot jelent. Orvosi érte-
lemben azonban a szellemi képességek hanyatlását, csökkenését jelenti. Kialakulásának 
valószínűsége az életkorral együtt növekszik, 65 éves korban az emberek egytizedét, 90 
éves korban már az egyharmadát érinti. A demencia nem azonos az öregedéssel együtt já-
ró képességeink természetes csökkenésével, a demencia esetén a szellemi hanyatlás kóros 
mértékű. Kóros mértékű a feledékenység, a gondolkodás, az ítéletalkotás zavara, később a 
beszéd, számolás, írás károsodása.

– Melyek a demencia leggyakoribb tünetei?
– Korai jel a figyelemzavar, a beteg nem tud összpon-

tosítani, beszélgetés közben elveszíti a fonalat, nehezen 
tud váltani, gyakran visszatér ugyanahhoz a témához. A fi-
gyelemzavar jeleként a beteg elfelejti befizetni a számláit. 
A  demens beteg fáradékony, közönyös, korábbi hobbijai 
már nem okoznak örömöt, esetleg abbahagyja. A memória 
romlásának jele a fontos dolgok gyors elfelejtése, beszélge-
tés közben a néhány perce elhangzottakról újdonságként 
beszél, az egyszerű szavak nehezen jutnak eszébe, más 
szavakat használ helyettük, így az írás és a beszéd nehe-
zen érthetővé válik. Problémát okoz a mindennapi meg-
szokott tevékenységek elvégzése, nehezen tudja ellátni a 
korábban gondolkodás nélkül ellátott feladatokat. A beteg 
térben és időben bizonytalanná válik, ismerős környéken 
is eltéved. Elfelejti hogy hol van, hogy került oda, hogyan 
jut haza, sokszor a nappalt keveri az éjszakával. A betegek 
ítélőképessége is romlik, az időjáráshoz képest feltűnően 
másképp öltöznek, szokatlan helyre rakják a tárgyakat. A ke-
délyállapot és a viselkedés is megváltozik. A beteg szokat-
lanul érzelmessé vagy érzelemmentessé válik, hangulata 
minden ok nélkül jelentősen változik. A demens betegek 
személyisége is megváltozik, gyanakvóvá, ingerlékennyé, 
izgatottá, depresszióssá, közönyössé vagy szorongóvá vál-
nak, különösen olyan helyzetekben, amikor a memóriazavar 
fellép. A  betegek elveszítik a kezdeményezőkészségüket, 
passzívvá válnak, a szokotthoz képest sokkal többet alsza-
nak. Gondolkodásuk meglassul, feledékennyé válnak, nem 
főznek, nem olvasnak, mert „nincs kedvem”, „rossz a sze-
mem”, visszahúzódóvá válnak.

– Mi a teendő, ha ilyen tüneteket észlelünk?
– Az első és legfontosabb tennivaló, hogy kellő türelem-

mel és tapintattal rábeszéljük a beteget hogy keresse fel a 
háziorvosát. Ez sokszor nehéz, egyrészt az idős ember is haj-
lamos arra, hogy a kezdeti tüneteknek ne tulajdonítson túl 
nagy jelentőséget, másrészt a betegek betegségbelátó ké-
pessége is jelentősen romlik. A vizsgálat előtt fontos tájékoz-
tatni az orvost, hogy mit észleltünk, mi az, amiben a változást 
látjuk a korábbi viselkedéshez, képességekhez képest.

– Megelőzhetjük a demencia kialakulását?
– Sajnos biztos recept nincs, de sokat tehetünk azért, 

hogy ha meg is jelennek a tünetek, sokkal enyhébbek legye-
nek. Nagyon fontos a vércukorszint és a vérnyomás rend-
ben tartása, a depresszió kezelése, a rendszeres szellemi és 
fizikai edzés. Fejtsünk rendszeresen rejtvényt, igyekezzünk 
fejben tartani programjainkat, gyakoroljunk vagy tanuljunk 
nyelveket. Több vizsgálat eredménye alapján a rendszeresen 
mozgó időseknél negyven százalékkal csökken a demencia 
kialakulásának esélye. A vizsgálatok másik eredménye, hogy 
a rendszeresen teázó időseknél 37 százalékkal kevesebb a 
betegség kialakulásának az esélye. Egy harmadik vizsgálat 
eredménye alapján a D-vitamin hiányban szenvedő idősek-
nél 42 százalékkal nagyobb eséllyel alakul ki a demencia. Ez 
alapján úgy tűnik, hogy a D-vitamin nemcsak a csont-izom 
rendszer és az immunrendszer, hanem az idegrendszer 
egészséges működésének is fontos eleme.

Mindenkinek kellemes fizikai, szellemi tornát kívánok sok 
teával és a télen szükséges D-vitamin-pótlással együtt!

Dr. Mészáros Zsolt
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közmeghallgatás
november 25., 18.00:  Közmeghallgatás a művelődési otthonban

Fogadóóra
november 14., 18.00–19.00:  Bertha Szilvia országgyűlési képviselő 

fogadóórát tart a művelődési otthon Magyaros termében

megemlékezés
november 22., 15.00:  Megemlékezés a II. világháború védelmi harcai-

ban, az Attila-vonalban Isaszegen hősi halált halt katonákról. Helyszín: 
katolikus temető. Szervezők: Isaszeg Város Önkormányzata, Magyar 
Ejtőernyősők Bajtársi Szövetsége, Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Al-
egysége, Dózsa György Művelődési Otthon (információ: Bodrogi Im-
re, 30/276-1172)

pályaválasztási börze
november 4., 18.00:  Pályaválasztási börze a művelődési otthonban. 

A  város 7–8. osztályos tanulóinak kívánjuk megkönnyíteni a pálya-
választást a környékbeli középiskolák bemutatásával és tanácsadással

összejövetelek
a mŰvelŐdési otthonban
november 9., 14.00–16.00:  A Csata Táncegyüttes gyermektagjainak 

összejövetele az együttes 45. születésnapja alkalmából
november 9., 17.00:  A Csata Táncegyüttes jelenlegi és egykori tagjai-

nak baráti összejövetele az együttes 45. születésnapja alkalmából
november 11., 17.00:  Az Isaszegi Helyi Értéktár Bizottság ülése
november 16., 11.00–16.00:  MÁV Nyugdíjas Szakszervezet taggyűlése

önvédelmi tréning
november 12., 12.30–14.30:  Ingyenes önvédelmi tréning indul a mű-

velődési otthonban a Ne legyél áldozat! projekt keretében. A tanfolyam 
november 12-től 6 héten keresztül minden kedden és csütörtökön 
12.30-tól 14.30-ig tart. A program a TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0005 
projekt keretében valósul meg. Regisztrálni lehet a nelegyelaldozat.
hu honlapon. Regisztráció esetén, kérjük, településnek Isaszeget je-
löljék meg

játszóház
november 20., 9.00–12.00:  Ugra-bugra játszóház óvodásoknak. Be-

lépő: 500 Ft/fő

Foglalkozás
november 23., 15.00:  Kézműves-foglalkozás, adventi koszorúk, kopog-

tatók készítése

zene
november 23., 18.00:  Mű-Hely nap, helyi és környékbeli könnyűzenei 

együttesek koncertje a művelődési otthonban

elŐadás
november 30., 15.00:  Őszi munkák a tavasz előkészítéséhez – Bálint 

gazda előadása a művelődési otthonban. Az előadást egy tea melletti 
kötetlen beszélgetés és könyvvásár követi. Belépő: 500 Ft/fő

 programok a Falumúzeumban
november 16-án  Máté Endre, a Wysocki Légió Hagyományőrző Egye-

sület vezetőjének könyvbemutatója néhai Domszky Pál életéről, 
munkásságáról, Isaszeghez fűződő kapcsolatáról, a lengyel–magyar 
barátságról

november 22., 16.00:  Időutazás a történelem nyomában – rendhagyó 
történelemóra a Falumúzeumban. Téma a II. világháború

 szolgáltatások 
a mŰvelŐdési otthonban
november 4., 18.00:  KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
november 9., 8.00–12.00:  Babaruhabörze (jelentkezés: Laci Anna 

20/391-6683; Dézsi Noémi 70/953-0035)

 csoportjaink Fellépései
november 10.:  Magyar Rádió Márványterme, Budapest (Gaudium Car-

minis kamarakórus)

 decemberi elŐzetes
December 1., 15.00:  Adventi készülődés I. A Gaudium Carminis kama-

rakórus koncertje. A koncerten egyházi és világi műveket, népdalokat, 
hangszeres bemutatókat hallhatnak az érdeklődők a Gaudium Carmi-
nis kamarakórus és vendégeinek közreműködésével

 állandó programok
a mŰvelŐdési otthonban
ÚJ! minden csütörtökön 17.00-tól  A Manóba – gyógynövény-tea-

ház. Kóstoló, ismerkedés a gyógynövényekkel, kötetlen beszélgetés
ÚJ! november 7-én 17 órakor  indul és hetente találkozik a nőklub, 

ahová szeretettel várják a hölgyeket. A részvétel ingyenes
hétfőnként 18 órától  tartja a próbáit az Isaszegi Asszonykórus.  

A vidám csapat várja új, dalos kedvű tagjait. A részvétel ingyenes
hétfőn, csütörtökön és pénteken 13.00-14.00:  Mozdulj! Kímélő 

torna – egy kis mozgás mindenkinek kell, kortól és nemtől függetlenül, 
tessék kipróbálni! A részvétel ingyenes

keddenként délelőtt 10.15-kor  a legkisebbeknek és szüleiknek, 
nagyszüleiknek kínál jókedvű játékos mozgást a Csiri-biri torna. (Infor-
máció: Virágh Orsolya, 70/456-4312)

hétfő, kedd, csütörtök, péntek esténként  a Csata Táncegyüttes 
próbái korcsoportonkénti bontásban (Információ: Bánszkiné Varga Ju-
dit művészeti vezető, 70/372-6469)

keddenként 18.00-19.30  Balkán táncház. A részvétel ingyenes
Szerdánként 17.30-kor  jóga Balázs Mónikával (30/293-6927), 19.30-

kor Tóth Roland (20/450-9363) várja a mozdulni vágyókat (tajcsi, csi-
kung, jóga) 

minden kedden és csütörtökön 20.00 órai kezdettel  ZUMBA 
(Információ: Takács Viktória, 20/522-6639)

minden páratlan héten csütörtökön 18 órakor  gyöngyfűző klub-
ban sajátíthatják el az érdeklődők a szebbnél szebb ékszerek készítésé-
nek technikáit. A részvétel ingyenes

a Gaudium Carminis hangversenykórus  várja régi és leendő kó-
rustagjait heti két alkalommal. A részvétel ingyenes

Pénteken 18 órától  a Barantahad gyakorol, csatlakozókat szívesen fo-
gadnak

programajánló
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Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára sa-
ját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–
1800 óra között, pénteken 1130–1800 óra között készenléti 
szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely 2013. 
november hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/582-831; mobil: 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/493-302; mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások novemberben
november 1.: Gödöllő; november 8.: dr. Kürti József; no-
vember 15.: dr. Eszlári Egon; november 22.: dr. Tordai Gá-
bor; november 29.: dr. Mészáros Zsolt
Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 
óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., 
tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanács-
ház utca 4.; tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Anyakönyvi hírek
a 2013. IX. 16. – X. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzüLeTÉSeK
Farkas Virág, Rafael Barnabás, Nagy Nóra Izabella, 
Hegyes Bertalan, Baka Viktória Írisz, Perjési Zoltán, 
Tokai Hanna, Sztrizs Noel, Szávuj Barnabás, 
Kanalas Natália, Antal Levente, Csontos Áron Antal, 
Brunáczky Bertalan, Dániel Dorka

HázASSáGKöTÉS
Legény Ágnes és Monori Tamás

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HALáLeSeTeK
Molnár István (67 éves), Rózsa utca 2/d
Raffai József (83 éves), Nagy Sándor utca 32.
Póczik Edit Éva (46 éves), Külterület
Káposztás Vincéné Bárány Erzsébet Borbála (74 éves),
 Csillag utca 5.
Guba József (69 éves), Martinovics utca 1.
Ságodi József (58 éves), Tompa M. utca 40.
Fercsik Vendelné Gulyás Katalin (65 éves), 
 József Attila utca 2.
Batta Péter László (55 éves), Rákóczi utca 37.
Kiszel Mihály (63 éves), Damjanich utca 32.
Tihon Józsefné Hegzi Veronika (83 éves), Vágóhíd utca 1.
Flaskai Béláné Stanics Ibolya (82 éves), 
 Kossuth L. utca 72.
Kópor Józsefné Juhász Erzsébet (79 éves), Roham utca 3.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik Tihon Józsefnét utolsó földi 
útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak. Gyermekei, unokái, dédunokái

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Kópor Józsefnét 
utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek és gyá-
szunkban velünk együttéreztek. Családja

Közérdekű elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 45. 
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. 
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Helyi rendôri járôrszolgálat 70/667-3535
Mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható)  
70/387-2698, 70/315-2314
Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú 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
Isaszegi önkéntes Tűzoltóegyesület 0–24 óra között 
hívható központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és önvédelmi 
egyesület: 20/981-9595

APRÓHIRDETÉSEK

ALBÉRLET Tiszta rendezett kertes házat bérelnék 4 fő 
gépszerelő részére 2013. december 31-ig. Elérhetőség: 
Veres Lajos, 06-30/96-80166

A 25. házassági évfordulójuk alkalmából tisztelet-
tel és szeretettel köszöntjük szüleinket, Klincsekné Csáki 
Erikát és Klincsek Attilát. 

Szerető gyermekeik: Anita és Róbert



Városunk kiemelkedő kulturális eseménye volt október 11-én Jókai Anna Kos-
suth-díjas írónő látogatása, aki dr. Kardos Gábor alpolgármester meghívására 
érkezett Isaszegre. A  rendezvény helyszíne, a művelődési otthon nagyterme 
zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel. A rendezvényt a Tóth Árpád Nemzeti Tár-
saskör és a Dózsa György Művelődési Otthon szervezte. 

Az esemény moderátora, dr. Kardos Gábor alpolgármester köszöntőjében 
méltatta Jókai Anna munkásságát. Elmondta, hogy az írónő első munkái vi-
szonylag későn, a hatvanas évek végén jelentek meg, de üstökösként robban-
tak be a magyar irodalmi életbe.

Azt követően rendkívül termékeny írói pálya következett, amelynek talán 
a legkiemelkedőbb pontja a Ne féljetek! című regény 1997-es megjelenése, 
ami eddig 22 (!) kiadást élt meg. Műveit tucatnyi nyelvre fordították, amellyel 
nemcsak a magyar irodalom, hanem a világirodalom részévé is vált. Munkás-
ságát minden rendszer elismerte, számtalan kitüntetéssel jutalmazta. Ez annak 
is köszönhető, hogy aktuális politikával soha nem foglalkozott. Ars poeticája 
a pályája kezdetétől a valódi emberi értékek felmutatása volt. Arra törekedett 
munkássága során, hogy műveivel is tanítója lehessen az olvasóinak, hozzá-
járulhasson az emberek helyes értékrendjének a kialakulásához. Műveiben bi-
zonyságot tett a keresztény erkölcs erényeiről. Az irodalomban egy új stílust 
teremtett, amely spirituális realizmusként vonult be a köztudatba.

A bevezető után Jókai Anna előadása átütő sikerű volt. Mélyen megérintette 
a hallgatóságot, akik percekig tartó vastapssal köszönték meg az előadást. Az 
előadás által nyújtott élményről maguk a hallgatók számolnak be.

Dr. Kardos gábor: Jókai Annával az első találkozásom óta életre szóló 
lelki kapcsolatom van. A középiskolában négy éven keresztül tanított, és az 
órái hasonló hangulatúak voltak az isaszegi előadásához. El lehet képzelni, 
mennyire vártam az irodalomórákat, amelyeken lélekben emberfeletti ma-
gasságokba kerültem. Mára már ő a magyar írófejedelem, és úgy érzem, 
hogy gondolatai örök érvényűek. 

verseczkiné sziki éva: Az előadása magával ragadó volt, sodró és le-
nyűgöző. Lenyűgöző, már csak abban is, hogy másfél óráig le tudta kötni a 
hallgatóság figyelmét az egyszemélyes monológjával. Olyan mély dolgokról 
beszélt, mint a hazaszeretet, a család, a párkapcsolat, a szerelem, a vallás, 
az ember elhivatottsága ebben a hazában. Az est számomra a krisztusi taní-
tásról szólt, arról a szeretetmegélésről, amely után minden ember sóvárog. 

Hordjátok egymás terheit, ahogyan ő mondotta volt. A szeretet hiánya felveti 
azt az örök érvényű kérdést, hogy miért nem ismerjük egymás varázsszavát. 
Miért nem látjuk a másikat, és miért nem merjük felfedni önmagunkat? S  mi-
re másra lenne szükségünk a lelki feltöltődéshez, mint örömre, szeretetre, 
amelyet ha megtalálunk a másikban, az összeköt mindannyiunkat?

Kelemen-csikiné Feigel zsuzsanna: Nyolcadikos tanítványaimmal 
részt vettem a Jókai Anna-esten. Amikor megláttam előadásának címét, 
azonnal tudtam, hogy ide mi elmegyünk. Jókai Annát több alkalommal volt 
módom hallgatni, ezért biztos voltam abban, hogy most is pontosan azt az 
általam is vallott értékrendszert fogja közvetíteni, amire szüksége van a mai 
ifjúságnak. Bölcs gondolatai megtalálták a gyerekeket. Világos, tiszta beszéd 
volt ez, amit nem lehet félreérteni. Kaptak a tanulók magyarságtudatra éb-
resztő gondolatokat, emberségből pedig példát. Az iskolában elmondták, 
hogy tanulságos, érzelmeket és értelmet megmozgató volt ez az este. Köszö-
nöm szépen magam és tanítványaim nevében a rendezőknek, hogy alkal-
munk volt ezen a felemelő esten részt venni.

csekeő ervin: Az írónő előadásában különös hangsúlyt kapott az a meg-
állapítása, hogy milyen nagy felelősséget vállalnak magukra mindazok, akik 
most nemzetünk szellemi életének munkásaiként tevékenykednek. Óhatatlanul 
is Petőfi A XIX. század költői című versének első sorai jutottak eszembe! „Ne 
fogjon senki könnyelműen / A húrok pengetéséhez / Nagy munkát vállal az 
magára / Ki most kezébe lantot vesz.” Mindig felháborít, amikor bizonyos bal-
liberális firkászok az elkötelezettséget róják fel bűnéül sok írónak, költőnek, 
színházi szakembernek! Nem független az irodalmuk, a munkásságuk! Nem-
zeti elkötelezettséggel nem lehet modern, világirodalmi színvonalú irodalmat 
alkotni – állítják. Jókai Anna a megtestesült példája annak, hogy igenis lehet.

Dr. boldizsár gábor: Az előadás mélyen megérintett, mint azok a sorok 
is, amelyeket a dedikáláskor a könyvembe írt: „Higgy, de nézd meg, kinek! 
Segíts a földi világon, s az égiek téged is megsegítenek. A halál nem vég-
állomás: átszállás! Vigyázz Magyarországra!”

Búcsúzóul dr. Kardos Gábor egy festményt ajándékozott az írónőnek, amely 
Skotnyár Judit isaszegi művész munkája. A kép Isaszeg védőszentjét, Szent 
Mártont ábrázolja az öregtemplommal.

Adorjánné Fehér Éva

Jókai Anna Isaszegen


