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önkormányzati tájékoztató

Kedves Isaszegi Barátaim!

Mindig nagy öröm számomra, hogy polgármesterként köszönthetem 
Önöket az Önkormányzati Tájékoztató hasábjain keresztül, a megváltó 
születésének ünnepe közeledtével.

A karácsony az az ünnep évszázadok óta, amelyre nagy vágyakozással 
várunk minden esztendőben, és ünneplünk mindannyian, kicsik és na-
gyok, fiatalok és idősek egyaránt.

Mert bár minden karácsony más és más, azért ugyanarra gondolunk 
az ünneppel kapcsolatban: melegséget árasztó szobára, ínycsiklandozó 
étkekre, meghitt hangulatra, bensőséges gyertyafényre, bizalmat sugárzó 
otthonosságra, és leginkább a befogadó szeretetre.

Szívemből kívánom, hogy ezt a csodát idén is mindenki átélje, és szeretettel feltöltődve 
vágjon neki egy reményteli, boldog új esztendőnek.

Ezúton kívánok minden isaszegi embernek kegyeletteljes, békés karácsonyi ünnepeket és 
eredményekkel teli 2014-es esztendőt. 

Hatvani Miklós polgármester 
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Részletek a képviselő-testület döntéseiből
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a dologi kiadások területén nem irányoz elő 
növekedést, azzal a megkötéssel, hogy ezalól egyedül az 
energiaárak tervezése jelent kivételt, amelynél a tényleges, 
illetve várható emeléseket figyelembe kell venni. 

A képviselő-testület a közalkalmazotti szféra tekinteté-
ben a 2014. évi illetményeket változatlanul, a közalkalma-
zotti bértábla szerint állapítja meg, a pedagógus-bérfejlesz-
tésre vonatkozó jogszabályi változások figyelembevételével. 
A  köztisztviselőknél szintén a 2013. évi köztisztviselői il-
letményalap szolgál a 2014. évi személyi előirányzatok 
bázisául. A képviselő-testület – tekintettel a forráshiányos 
költségvetésre – a tízszázalékos illetménykiegészítést hagyta 
jóvá. A testület úgy döntött, hogy a képviselői tiszteletdíjakat 
a 2014. évben sem emeli.

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanvagyonok bérleti díját a 2014. évre vonatkozóan öt 
százalékkal emeli (ahol a szerződés erről másként nem ren-
delkezik).

A képviselő-testület elfogadta az Emberséggel az Em-
berért Közhasznú Egyesület által fenntartott és működtetett 
Tanyagondnoki Szolgáltatás 2012–2013. évi szakmai tevé-

kenységéről szóló beszámolóját, az Isaszegi Erdőbirtokossá-
gi Társulás 2012–2013. évben végzett tevékenységéről és 
működéséről szóló beszámolóját, a Mozdulj Velünk Egyesü-
let 2013. évi működéséről szóló beszámolóját, valamint az 
Isaszegi Települési Értéktár Bizottságnak a megalakulásától, 
2013. július 17-től 2013. november 1-ig terjedő időszakról 
szóló beszámolóját.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Isaszegi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület részére 2023. november 30. napjáig 
terjedő időtartamra használatba adja az önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonát képező, Isaszeg, Rákóczi utca 16. szám 
alatt található tűzoltószertár épületét.

A képviselő-testület az Isaszeg Bázis Sport Club Egyesü-
let részére használatba adja az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, forgalomképes törzsvagyonába tartozó, 
Isaszeg 1329/142 helyrajzi számú, 3000 m2 területnagy-
ságú, természetben az Isaszeg, Tóth Árpád utcában található 
ingatlant. A terület használatba adásának célja a települési 
önkormányzat helyi közszolgáltatások körébe tartozó, felada-
tát képező sporttevékenység támogatása az egyesület alap-
szabályában rögzített sporttevékenységének ellátása útján, 
valamint az iskolai testnevelés és sport biztosítása.

Ûjabb adósságátvállalás
Az önkormányzatok fennmaradt adósságát is átvállalja az ál-
lam – ezt a Miniszterelnökséget vezető államtitkár jelentet-
te be november 4-én. E döntésnek köszönhetően összesen 
420 milliárd forintnyi adósságállománytól szabadulnak meg 
a települések. Közülük a nagyobb városokat január közepéig 
felkeresik a kormány tagjai, hogy a helyi gazdaság élénkí-
tésének lehetőségeiről konzultáljanak. Az átvállalt hitelekért 
cserébe ugyanis ezt várja el tőlük – joggal – a kabinet. Az 
adósságok átvállalása legkésőbb február végéig meg fog va-
lósulni valamennyi település, így városunk esetében is.

Isaszeg 2014. évi költségvetését tehát úgy tervezhetjük 
meg, hogy abból a hiteltörlesztésre fordítandó összeget – 
amely az idei év második felére jelentősen csökkent, a már 
megvalósult 70 százalékos adósságkonszolidációnak kö-
szönhetően – más célokra csoportosíthatjuk át. A tavalyi év 
végén 657 millió forint adóssága volt városunknak. Ebből 
közel 460 millió forintot már átvállalt az állam az idén június-
ban aláírt megállapodások alapján. Arra számítunk, hogy a 

jelenleg még meglévő (197 millió forintról időközben 169 
millióra csökkent) adósságállományunk eltűnésével évi 18 
millió forintnyi adósságszolgálattól mentesülünk.

Városunk jövő évi költségvetésének még csak a koncep-
cióját fogadta el a képviselő-testület, ezért csak nagy vona-
lakban beszélhetünk arról, hogy mire mennyi pénz fog jutni 
jövőre. Azonban az országgyűlés elé került 2014-es költség-

vetés-tervezet önkormányzatokat érintő fejezete alapján úgy 
tűnik, hogy egy fokkal könnyebb helyzetben leszünk jövő év-
ben: az önkormányzati finanszírozás főösszege 703,6 mil-
liárd forint lesz, ami közel 9 százalékkal magasabb az ideinél. 
A kötelező feladatok állami támogatásában nem lesz válto-
zás, a kistelepülések kiegészítő támogatása 4 milliárd forintra 
nő, gyermekétkeztetésre 7 milliárd forinttal több forrást, ösz-
szesen 51,5 milliárd forintot szán a kormány. 

Ahogyan a Magyar Önkormányzatok Szövetségének a 
honlapján is olvasható, az Önkormányzatok költségvetése 

2014 című, november 8-án, Gödöllőn megrendezett konfe-
rencia résztvevői is azt állapították meg, hogy „hosszú évek 
óta a mostani a legjobb önkormányzati költségvetés-terve-
zet, de még szükség van finomhangolásra.” Bízunk benne, 
hogy a területi egyenlőtlenségeket még inkább figyelembe 
veszik majd, és az idei évre igényelt kiegészítő támogatást 
megkapjuk – annak érdekében, hogy ezt az évet is gond 
nélkül zárhassuk.

Bajusz Dániel,  
a pénzügyi és gazdálkodási bizottság elnöke

Munkalehetőség Isaszegen
Kétszázezer álláskereső közfoglalkoz-
tatásba történő bevonásáról döntött a 
kormány a téli időszakra. Közülük száz-
ezren dolgoznak majd idén november-
től jövő év áprilisáig, további százezren 
pedig olyan képzést kapnak a közfog-
lalkoztatás keretében, amellyel elhe-
lyezkedési esélyeik a munkaerőpiacon 
növekedhetnek. A  startmunka-prog-
ram 2013. évi finanszírozására szol-
gáló költségvetési előirányzat mintegy 
16 milliárd forinttal emelkedett, jövő-

re pedig az ideinél 30 milliárd forinttal 
többet, azaz összesen 183,8 milliárd 
forintot fordítanak a központi költség-
vetésből erre a programra. A program-
hoz kapcsolódó képzéseket európai 
uniós támogatásból, mintegy 24 mil-
liárd forintból kívánják finanszírozni.

Isaszegen 64 fő került be a köz-
munkaprogramba. Bilász Jánosné, az 
önkormányzat illetékes munkatársa 
elmondta, hogy decembertől a lét-
számkereten belül 46 fő képzéseken 

is részt vehet. Ezek a képzések a leg-
alapvetőbb szintektől kezdve a munka 
betanításán át a speciális szakirányú 
oktatásokat tartalmazzák. Tanulni lehet 
többek között betonáru-készítést, tér-
burkolást, gépkezelést, parkgondozást 
is. Isaszegről a közmunkaprogram ke-
retében 15 fő Gödöllőre, 4 fő pedig az 
erdészethez került. Így végeredmény-
ben 83 ember kapott segély helyett 
munkát.

A szerk.
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„Tudjátok jól, hogy míg élek, minden lengyel dolgot támogatok és pártolok.” 
(Domszky Pál, 1973.)

Domszky Pál, a varsói magyar
2013. november 16-án, tizenhét évvel Domszky Pál isaszegi emléktáblájának avatása és a 
munkásságát bemutató kiállítás megnyitása után mutatták be Máté Endre Domszky Pál, a var-
sói magyar című könyvét a Falumúzeumban. 

A  könyvbemutatót a Falu-
múzeum és az Isaszegi Mú-
zeumbarátok Köre szervezete. 
Szendrő Dénes, a múzeumba-
rátok körének elnökségi tagja 
üdvözölte a vendégeket, köz-
tük Domszky Andrást, a csa-
lád szécsényi ágából származó 
családtagot és a szerzőt, Máté 
Endrét. 

A könyvbemutatón a Klap-
ka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolából 
Pánczél Boglárka tanuló Berry Polonaise-feldolgozását fuvo-
lán adta elő, zongorán kísérte Kántor Zsolt tanár úr. A fel-
készítő tanár Tóthné Ágoston Viktória volt. 

A szerző háromévi aprólékos munkával egy olyan köny-
vet írt, amelyből az olvasó megismerheti Domszky Pál életét, 
küldetését, embermentő munkásságát.

Néhány gondolatban 
a szerzőről
Máté Endre egyik nagyszülő-
je lengyel származású volt, az 
1863-as felkelés menekültjé-
nek leszármazottja, aki a len-
gyel nyelvet a nyolcvanas évek 
közepén, a lengyel kultúrában 
tanulta. Kilenc éve van szoros 
kapcsolata a magyarországi len-
gyelséggel, 1997-ben alakították 

meg dr. Konrad Sutarskival, az Országos Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat akkori elnökével a Wysocki Légiót, amelynek 
azóta is vezető tisztségviselője. Újságírói tevékenysége során 
számos írásában, rádióriportban szólaltatta meg a magyar-
országi lengyeleket, és mutatta be történelmi, kulturális és 
népi hagyományaikat. Az óbudai lengyel önkormányzat kép-
viselője és a budapesti Lengyel Intézet munkatársa.

A szerző Isaszeget is a magáénak érzi, mivel Konrad Su-
tarskival itt határozták el a lengyel légió megalakítását. 1997-
től minden évben részt vesznek az Isaszegi Történelmi 
Napok rendezvényein. A szerző két könyve gazdagítja az isa-
szegi Falumúzeum könyvtárát, az egyik vitéz Bolváry József 
huszár főhadnagy visszaemlékezéseit tartalmazza, a másik 
kötetben Szeptember katonája címmel Nizalowski Ernő len-

gyel repülő hadnagy életét dolgozza fel. Mindkét katonatiszt-
tel találkozhattunk a 2011 novemberében megrendezett 
lengyel délutánon.

Ki volt Domszky Pál? 
Domszky Pál a magyar–lengyel kapcsolatok kiemelkedő 
kutatója volt. 1903. május 17-én született a felvidéki He-
rencsvölgyben. Édesapja, Domszky István ősi lengyel család 
leszármazottja, postamester és néptanító volt. Egyik őse, 
Władysław Dąmbski Sobieski János lengyel király 1684. 
évi bécsi hadjárata során esett el, egy másik őse, Nikodem 
Dąmbski pedig a lengyel légió tisztjeként harcolt 1849. ápri-
lis 6-án az isaszegi csatában.

A család az I. világháborút követően Budapesten telepe-
dett le. Domszky Pál Budapesten járt gimnáziumba, majd a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen, később a párizsi Sor-
bonne-on tanult. Orvosnak készült, jogot tanult, végül törté-
nész lett. Budapesti egyetemista évei során a Magyar–Len-
gyel Főiskolai és Diákszövetség megalapítója és vezetőségi 
tagja volt. 1929-ben a Bem József hamvait a törökországi 
Aleppóból lengyelországi szülőhelyére, Tarnówba hazaszál-
lító Magyar Országos Bem Bizottság titkára. Máté Endre a 
könyv első fejezetében csodálatosan írja le Bem tábornok 
hamvai hazahozatalának a történetét. A bizottság titkára az 
akkor még fiatal, de magyarul, lengyelül, németül és fran-
ciául is beszélő Domszky Pál volt. A könyvben a 11. oldalon 
szerepel, hogy 1929. június 28-án 1 óra 20 perckor indult 
a vonat a Keleti pályaudvarról. A vonat Rákoskeresztúron 
és Rákoscsabán lelassított, majd a Bem tábornok hamvait 
szállító vonat megállt Isaszegen, ahol Kovács Ferenc közsé-
gi főjegyző koszorút nyújtott át, és üdvözölte a lengyel tiszti 
küldöttséget. 

Domszky Pál a magyar–lengyel családfakutatásai kap-
csán 1933-ban Lengyelországba költözött, ahol 1935-ben 
házasságot kötött Anna Dąmbska grófnővel, az ősi lengyel 
nemesi család sarjával. 

Kezdeményezője volt az 1934-ben leleplezett esztergo-
mi Sobieski-emlékmű felállításának is.

A háború éveiben maga köré gyűjtötte a lengyelországi 
magyarokat. A Német Birodalomhoz csatolt országrészben, 
az úgynevezett Főkormányzóságban megszervezte a Magyar 
Szövetséget, amelynek Varsón kívül Krakkóban, Lembergben 
és Radomban is működött csoportja. 

Domszky a varsói magyar diplomáciai külképviselet te-
vékenységének beszüntetése után (1939. szeptember 15.) 
felvette a kapcsolatot a berlini magyar követséggel, és ettől 
kezdve ő látta el a megszállt Lengyelországban élő magyarok 
érdekképviseletét. Gyakorlatilag tiszteletbeli konzulként mű-
ködött, állampolgársági, visszahonosítási, hagyatéki ügyeket 
intézett, tevékenysége azonban messze meghaladta a szo-
kásos konzuli munkát. A Magyar Szövetség tagjainak magyar 
címeres, német és lengyel nyelvű igazolványokat adott, ame-
lyek védelmet, viszonylag szabad mozgást és élelmiszerjegy-
hez való jogosultságot biztosítottak. Ha kellett, útleveleket 
szerzett, a leginkább rászorulóknak pedig pénzbeli támoga-
tást nyújtott, felekezetre, származásra való tekintet nélkül. 
Boltot nyitott a varsói Wielka utcában, amely konspirációs 
célokat is szolgált.

Szmolicza József, Falumúzeum, Isaszeg;  
Dr. Dürr Sándor, Isaszeg díszpolgára

A Falumúzeumban Domszky Pálnak (1903–1974), a ma-
gyar–lengyel kapcsolatok kutatójának és ápolójának az emlé-
kére megrendezett könyvbemutatóról készült írást a januári 
lapszámban folytatjuk.

A Gaudium Carminis kamarakórus a rádióban
Kicsit messzebbről kezdem a történetet. 2013. október 
5-én a Csekovszky-házban léptünk fel egy kiállításmegnyi-
tón, néhány – Csekovszky Árpád kerámiáinak, szobrainak 
hangulatához illő – Bartók-művel. Ezeket hallotta Kuwana 
Kazue, aki a japán Cattleya női kamarakórusnak szervezte 
éppen a magyarországi fellépéseit. Bizonyára tetszett neki 
az előadásunk, mert meghívta kórusunkat egy koncertre a 
Magyar Rádió Márványtermébe. Az első megdöbbenés után 
persze elfogadtuk a felkérést. Lázas sietséggel álltunk neki 
a kórusművek tanulásának, finomításának. Milyen sokszor 
hallottuk a Bartók Rádióban, hogy „közvetítést hallanak a 
Magyar Rádió Márványterméből”! Éreztük a felelősség sú-
lyát, még ha nem is közvetítik a koncertet, de ott fellépni 
mégis jelentős esemény egy kórus életében. Professzioná-
lis felvétel készült a koncertről, amiért külön köszönet jár a 
hangmérnököknek.

A koncert napja november 10-ére esett, vasárnap dél-
után 2 órára. Nem a legszerencsésebb időpont, kicsit iz-
gultunk is, hogy lesz-e érdeklődő, felállnak-e az emberek a 
vasárnapi ebédtől, hogy kórusmuzsikát hallgassanak. Szeren-
csére félelmeink nem igazolódtak, igen szép számú közön-
ség gyűlt össze. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
azoknak, akik eljöttek és végighallgatták a koncertet. Úgy ér-
zem, nem okoztunk csalódást.

Először két Chopin-zongoraművel lépett fel Suda Mizuho 
zongoraművész. Mi csak a színfalak mögül hallgattuk, de így 
is lenyűgöző volt az a virtuozitás, ahogyan előadta a mű-
veket. Ezután került sorra kórusunk. Hat művel készültünk, 
amelyek a gregoriántól a kortárs zeneirodalomig adtak ke-

resztmetszetet egynemű kari művekből. Bár mindenki na-
gyon izgult, mégis derekasan helytálltunk, nem is maradt el 
a vastaps. Utánunk a japán kórus következett. Négy japán 
népdalfeldolgozást hallhattunk tőlük zongorakísérettel (Saito 
Saeji). Végül a kórusvezetőjük, Torikai Wakako előadásában 
hangzott el két japán népdal és két európai szerző műve. 
Végül a közös éneklés sem maradhatott el, amire előre ké-
szültünk. Egy magyar gyermekdalt (Kis kacsa fürdik) és egy 
japán népdalt (Momidzsi) szólaltattunk meg két szólamban.

A  koncert utáni kis összejövetelen még várt ránk egy 
meglepetés. Kórusvezetőnk, Surmann Mária meghívta a 
Cattleya kórust Isaszegre, a jövő év augusztusi Nyáresti 
Hangversenyre, ők pedig viszonzásként meghívtak minket 
Tokióba. Nagy lépés lenne ez kórusunk életében, most már 
csak azon kell dolgoznunk, hogy szponzorokat találjunk az 
utazáshoz. Addig is szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt fellépéseinken, és szívesen veszünk javaslatokat, ötle-
teket, felajánlásokat japán utunk megvalósításához.

Ágoston Kata

Archív fotók: a Falumúzeum fotótárából
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Arckép a városból
Apágyi Márk 2012-ben, mindössze hétévesen kezdett el motorozni, és rövid időn belül számos eredménnyel, 
díjjal büszkélkedhetett. Idén februárban a budapesti SYMA csarnokban megrendezett Super-Moto-Cross (is-
mertebb nevén terem-cross) versenyen az 50 ccm-es motor kategóriában indított mezőnyt megnyerte. Ezzel a 
kiemelkedő eredménnyel Márk a 2013. év legfiatalabb Super-Moto-Cross-bajnoka lett. A tehetséges kisfiúval 
és édesanyjával, Veronikával a kis motorversenyző nem mindennapi hobbijáról beszélgettünk.

– Mi ösztönzött arra, hogy egy 
ilyen sportágban kezdj el edzeni és 
versenyezni? 

– Az apukám is versenyzett, így már 
egészen kicsi koromtól kezdve hétvé-
genként motorversenyekre jártunk. 
Örültem, amikor a szüleim megenged-
ték, hogy én is vezethessem a motort. 
Apukám úgy látta, hogy nagyon ügyes 
vagyok, és elvitt egy mesteredzőhöz ta-
nulni.

– Milyen típusú motorral ver-
senyzel? 

– Egy 50 ccm-es KTM motor-
ral, amihez a felszerelés egy jó sisak, 
szemüveg, nyakvédő, könyök- és térd-
védő, nadrág, mez és kesztyű.

– Mesélj a Super-Moto-Cross 
versenyedről, hogyan zajlott?

– Kilencen versenyeztünk a SyMA 
csarnokban, egy kialakított crosspályán, 
ahol két ugrató volt felállítva, és a ka-
nyarokat is kiépítették. A talaj OSB lap-
pal volt leborítva, ami nagyon csúszott, 

főleg a kanyarodáskor, de igyekeztem 
teljesíteni. A  szombaton és vasárnap 
megrendezett versenyen az első he-
lyezést a két nap összetett eredménye-
ként értem el. 

– Milyen érzéssel töltött el egy 
ilyen kiemelkedő eredmény? 

– Nagyon sok néző volt, sokan le-
fotóztak és megtapsoltak. Két műsor-
vezető volt, aki az eredmény kihirdeté-
sekor a magasba emelt, és én nagyon 
boldog voltam, hogy sikerült megnyer-
nem a versenyt.

– A  Super-Moto-Cross verse-
nyen elért eredményed óta milyen 
versenyeken indultál és milyen 
eredménnyel?

– A  magyar bajnokságon év végi 
hatodik, a nyugat kupa versenyen év 
végi harmadik helyezést értem el, a 
szlovák–magyar bajokság eredményét 
pedig még nem tudjuk.

– Milyen közeli és távoli terveid 
vannak? 

– Szeretném folytatni a verseny-
zést, és jövőre újból a dobogón sze-
retnék állni.

– A tanulás mellett mennyi időt 
tud fordítani Márk a sportra? 

– Márk a Klapka György Általános 
Iskola harmadik osztályos tanulója a 
zenetagozaton. A heti két nap edzés, 
valamint a tavaszi-nyári edzőtáborok 
mellett is nagyon jól megy neki a tanu-
lás, sok-sok ötöse van.

– Anyaként milyen érzés, hogy a 
fiú ilyen kemény sportot választott? 

– A  kemény sport sok mindenre 
megtanít az életben. Mivel az apukája 
is motorversenyzett, ezért gondoltam, 
hogy a fiam is ki fogja próbálni. Szinte 
minden versenyen ott vagyok, és örü-
lök, mert azt látom, hogy szereti csinál-
ni, és ügyes is, jól megy neki.

– Azt gondolom, költséges ver-
senysport a motorozás. Kapnak eh-
hez valamilyen segítséget?

– Gyermekem a MotomaX-Okr 
Team egyesület színeiben versenyez, 
így minimális támogatást kaphattunk. 
Az egyesület biztosítja például a csa-
patmezt és a motorra a matricát.

– Nem gondoltak arra, hogy tá-
mogató szponzort keressenek?

– De igen, folyamatosan keressük. 
– Köszönjük az interjút. További 

sok sikert és eredményes versenyt 
kívánunk.

Könyvtári hírek
November 8-án, pénteken találkoztak az AKÍK alkotói. Az est-
re szabadon választott témákból készültek a versek, prózák. 
Szóba került egy antológia megjelentetése is jövőre, amely-
hez anyagi forrásokat keresünk. December 6-án, az év utolsó 
találkozóján a télről, karácsonyról, adventről, újévről szólnak 
majd a művek. Várjuk az irodalmat, verset szeretők és verset 
faragók jelentkezését, bekapcsolódását a klub életébe.

November 15-én a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör sza-
badegyetemi sorozatának keretében hallhattuk Lábadi Ká-
roly eszéki néprajzkutató, ny. egyetemi tanár továbbgondol-
kodásra késztető, vetített képes előadását a horvátországi 
magyarság esélyeiről. December 13-án Gulyka József római 
katolikus esperes préposttal és Bajusz Árpád református lel-
késszel lesz beszélgetés az advent üzenetéről.

Újra indult a Könyv-fonó. A foglalkozásokat Zsidai Judit 
biblioterapeuta vezeti. Az első találkozón egy kortárs művel, 
Szabó T. Anna Jolán című novellájával foglalkoztak. Főként a 
párkapcsolat, házasság, férfi-nő viszony témakörében zajlott 
a beszélgetés. A szöveg ezekhez kapcsolódó élményeket hí-

vott elő a résztvevőkből. December 14-én, szombaton 10 
órára várjuk az érdeklődőket a következő foglalkozásra.

November 22-én, pénteken este került sor a Fenyőige 
– székely est, avagy a székelyhangok kerengője című zenés 
irodalmi színházi előadásra alkalmi színházunkban, az olva-
sótermünkben. Ezt az estet ajándéknak szántuk – hasonlóan 
a tavalyi Márai-esthez – azoknak a személyeknek, akik va-
lamilyen formában részt vesznek könyvtárunk mindennapi 
életében, színesítik, gazdagítják azt. Így a meghívottak között 
voltak a rendszeresen könyvet kölcsönző olvasóink, az irodal-
mi rejtvényeink megfejtői, a Weöres Sándor versolvasó ma-
raton felolvasói, a könyvtárunkban működő klubjaink (AKÍK, 
Öko-kuckó, Könvy-fonó) tagjai, a Könyvtári Galériánkban ki-
állítók, a TÁNT szabadegyetemi sorozatának szervezői. 

Az esten kiváló székely írók műveiből láthatott, hallha-
tott magvakat a 45-50 fős közönség, amelyeknek megidézői 
Buzogány Márta és Frech Zoltán színművészek voltak. Re-
mélem, hogy sikerült örömet szereznünk ezzel az esttel – 
amelyről megosztja önökkel élményeit egyik olvasónk e lap 
hasábjain –, és továbbra is találnak majd tartalmas olvasni-
valókat és rendezvényeket könyvtárunk kínálatában.

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy könyvtárunk 2013. de-
cember 21-től 2014. január 5-ig zárva tart. 2014. január 
6-án, hétfőn nyitunk. Minden kedves olvasónknak és könyv-
tárhasználónknak boldog ünnepeket kívánunk az alábbi vers-
sel, amely Hajdú Máriának, a könyvtár AKÍK tagjának az al-
kotása.

Majsa Györgyné könyvtárvezető

Hajdu Mária:
Az ünnep

Szikrázó napsütésben táncoló hópelyhek,
csendes utcákon sétáló emberek.
Sápadt jégvirágok híznak az ablakon,
illatos kalács gőzől’g az asztalon.

Sietve jön az est, amire készülünk,
terített asztalhoz a család összeült..
Örül a felnőtt és boldog a gyermek,
ezen az estén együtt ünnepelnek.

Ünnepi fény árad az ablakból,
zengve szól az ének a templomból.
A magasból angyalok hada szárnyal,
megszületett, akit régóta vártak.

Szeretet költözött az öreg Földre,
minden halandó nagy-nagy örömére,
ezen az estén együtt ünnepelnek.
Boldogságot minden embernek!



8 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XII. évfolyam, 12. szám • 2013. december 9

Három hetet meghaladó projekt a Klapka-iskolában

Környezetünk, vizeink
A 2013/2014-es tanévet születésnapi évnyitóval indítot-
tuk, mivel iskolánkban ötven évvel ezelőtt kezdődött meg 
az oktatás. Épp hogy visszatértünk, belerázódtunk az iskola 
mindennapjaiba, máris a három hetet meghaladó projekt lá-
zában égtünk, amelynek idei témája: környezetünk, vizeink. 
A projekt a 2013. október 7–25. között tartó – az őszi szü-
netet megelőző – időszakra esett.

A három hétnek meghatározó célja volt. A tapasztalato-
kon alapuló kreatív környezeti nevelés, a séták, a kirándulá-
sok során a tanulók meglévő ismereteinek a felelevenítése, 
bővítése, valamint a környezettudatos magatartás megala-
pozása, a víz fontossága, takarékosság, környezetvédelem. 

Hangsúlyt fektettünk a tevékenységbe ágyazott tanulásra, 
amely a közös élményekre, előkészületekre, gyűjtőmunkákra 
épült, s így a gyerekek mellett még a szülőket is be tudtuk 
vonni a tevékenységrendszerünkbe.

Tanulóink a három hét alatt gyűjtőmunkát végeztek, el-
mélyítették a meglévő ismereteiket a természetes vizeinkről, 
azok élővilágáról. Ismerkedtek a vízi közlekedési eszközökkel, 
s szüleik segítségével terveztek, készítettek kis vízi járműve-
ket, amelyekből kiállítást rendeztünk iskolánk folyosóján. Az 
előadások, bemutatók során fontosnak tartottuk, hogy új is-
mereteket szerezzenek a víz védelmével kapcsolatban. A ta-
nítási órákon a tananyagba beépítve pedig sor került a víz 
komplex, több szempontú feldolgozására, megismerésére.

Az alsó tagozaton Skita Istvánné Mariann tartott előadást 
a vízről és annak fontosságáról.

Ásványkiállításon ismerkedtek tanulóink a Föld kialakulá-
sának történetével, környezeti kincseinkkel.

Notter Béla csodálatos diasorozatával, előadásával mu-
tatta be a környezetünk szépségeit és annak növény- és 
állatvilágát. Kirándultunk a közeli tóhoz, a negyedikesek ha-
jókáztak a Dunán, valamint madártani bemutatón, foglal-
kozáson vettek részt. Játékos, vizes sor- és váltóversenyen 
mutathatták meg az osztályok csapatai az ügyességüket, a 
rátermettségüket. 

Jakócs Zsuzsa népi játékokkal, tánccal mozgatta meg a 
tanulóinkat. Országos rajzversenyre is beneveztünk 22 alko-
tással, témája: ezt tettem nyáron a környezetemért. Az isko-
lában maradt rajzokból kiállítást rendeztünk, a folyosók falait 
pedig az osztályok projektmunkái díszítik.

Felső tagozatos tanulóink részére szavalóversenyt ren-
deztünk. Az osztályok közösen készítettek műalkotásokat 
PET-palackokból a víz témájához kapcsolódóan.

Sok osztályunk tett látogatást a Zöld Híd Régió Kft. Kere-
pes Ökörtelek-völgyi telephelyén. 

Rendhagyó énekóránk is a vízről szólt, ahol a hangszeres 
oktatásban részt vevő tanulóink is felléptek. 

Ötödik, hatodik évfolyamosaink izgalmas vetélkedőn 
mérték össze tudásukat, ügyességüket.

Horgászversenyünket a Park Horgászegyesületnél tartot-
tuk, győzteseink értékes díjakat vehettek át az Energofish Kft. 
jóvoltából. 

Vízgazdálkodásunkról és Isaszeg vízellátásáról Horváth 
Péter, a DAKÖV Kft. szolgáltatási főmérnöke és Pénzes János 
alpolgármester tartott előadást. 

Feltétlenül említést érdemelnek a rendhagyó fizikaórák, 
valamint A négy őselem című környezetvédelmi vetélkedő is. 

Csipkésné Kővágó Szilvia,  
Gombai Mária, Heiser Jánosné pedagógusok

Isaszegi civil koszorúzás a Székelyföldön
Példátlan összefogással állt ki a háromne-
gyedmilliós székely közösség területi auto-
nómiája mellett október végén az egész 
nemzet. Gábor Áron születésének és halá-
lának a helye között több mint félszáz kilo-
méteres élőláncot alkotott a százezresnél is 
nagyobb tömeg, amelyhez az anyaország-
ban és a világban számos helyszínen, de-
monstrációkon csatlakoztak.

Néhány nappal ezt követően két elő-
adás megtartására nyílott lehetőségem a 
legnagyobb múlt századi székely társada-
lomtudósról a szülőföldjén. Venczel József a 
boldog emlékű Márton Áron püspök közeli 
munkatársa volt a két világháború között. Meghatározó sze-
mélyisége a harmincas-negyvenes évek kolozsvári nemzet-
politikai szemléjének, a Hitelnek. A kor legnagyobb szabású 
táj- és népkutatását ő vezette az egész magyar nyelvterüle-
ten. A Bolyai Tudományegyetem statisztikai tanszékét szintén 
Venczel alapította és vezette 1945 után. Az igazságosabb 
határok meghúzása érdekében etnikai térképet rajzolt Már-
ton Áronék memorandumához, amelyet a párizsi békeszer-
ződés magyar küldöttsége számára akartak eljuttatni. Ezért 
a püspök elleni koncepciós perben 12 év börtönbüntetésre 
ítélték, ahonnan megrokkant egészségi állapotban szabadult.

Nos, Venczel József születésének a cen-
tenáriumáról a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem csíkszeredai kara no-
vember 4–5-én tudományos konferenciát 
rendezett. Mint az életművet közel három 
évtizede kutató ember, a tudós életművé-
ről ott és néhány nap múlva Magyarország 
sepsiszentgyörgyi kulturális intézetében tart-
hattam előadást.

Az alkalmat a Tóth Árpád Nemzeti Tár-
saskör alapító tagjaiként feleségemmel, 
Marikával megragadtuk arra, hogy felkeres-
sük Isaszeg két testvértelepülését. Csíkkoz-
máson Bodó Dávid, Csíkszentmártonban 

Gergely András polgármester urak fogadtak bennünket igaz 
barátsággal, szeretettel, tájékoztattak a falvak fejlődéséről, 
kezdeményezéseiről, megmutatták a nevezetességeiket. 
Természetesnek tartottuk, hogy ott járván lerójuk a kegyele-
tünket a szabadságharc végnapjaiban hősi halált halt széke-
lyek emlékművénél. A Nyerges-tető mára az összmagyarság 
nemzeti emlékhelyévé vált, ahol Isaszeg is felállította koráb-
ban a maga emlékjelét. Civil társaságunk nevében mi is el-
helyeztük a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör koszorúját.

Ezúton is köszönjük a testvéreink szíves vendéglátását.
Székely András Bertalan

Madárlesen
Nem ismerjük eléggé a környezetün-
ket. Keveset tudunk a minket körülve-
vő állatokról, növényekről. Talán ezért 
tesszük tönkre a Földünket. Évtizedek 
óta figyelmeztetjük egymást, hogy vi-
gyázni kéne bolygónkra. Aztán mégis 
marad majdnem minden úgy, ahogy 
volt. Vagyis nem egészen, mert ma 
már eljutott az emberiség odáig, hogy 
magát is tönkretegye. Egészségtelen 
táplálkozási szokások, mozgássze-
gény életmód stb. – Ezekkel a monda-
tokkal nyitotta meg dr. Kardos Gábor 
alpolgármester a város tanulói számára 
megrendezett madárdélutánt a Hadak 
Útja Lovas Egyesület népszerű lovardá-
jában. A Damjanich János Általános Is-
kola és a Klapka György Általános Isko-
la egy-egy alsó tagozatos diákcsoportja 
jött el a rendhagyó környezetvédelmi 
órára. A résztvevőket az egyesület szín-
vonalas vendéglátásában részesítette, 
amit ezúton is köszönünk Csekeő Do-
rottyának és Gaál Gábornak. 

A rendkívül érdekes és tartalmas 
rendezvényt a Péceli Állatbarátok 
Egyesületének elnöke, Csörgi Zsolt és 
testvére, Tamás tartotta. A gyermekek 
örömére vetítés volt a madarakról és a 
téli etetés szabályairól. A frissen szer-

zett információkból rögtön ki lehetett 
tölteni egy kérdőívet, valamint egy ke-
resztrejtvényt, amelynek a megfejtését 
előbb meg kellett találni, majd meg-
enni. Akinek pedig kedve támadt, a 
lovardában tartott mindenféle állatot 

simogathatott, vagy éppen madárete-
tőt készíthetett. Az elkészült etetőket 
a gyerekek boldogan vihették haza. Az 
írásban adott válaszokat az őszi szünet 
után a tanárok értékelték, és a Péceli 
Állatbarátok Egyesületétől mindkét is-
kola értékes ajándékot kapott.

Reméljük, hogy a sok jó tanács és 
ismeretanyag érző szívekre és okos fe-
jekre talált – az isaszegi madarak örö-
mére. Köszönjük, Zsolt és Tamás.

Ezúton kérjük a gyerekeket, hogy az 
elkészített madáretetőknél táplálkozó 
madarakról készítsenek felvételeket, és 

küldjék el a karadizsuzsanna@gmail.
com e-mail címre. Ezzel megismerhetik 
az Isaszegen telelő madarakat, és még 
jutalmat is kaphatnak érte. A program-
ról érdeklődni lehet a 20/245-8260-as 
telefonszámon.

Karádi Zsuzsanna
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A római katolikus egyházközség eseményei 
December 2-től a hétköznapi szentmisék reggel fél 7-kor 
kezdődnek. Ezek az adventi hajnali szentmisék, a roráték.

A Szent István-templom ének- és zenekara jótékonysági 
koncertet szervez az Isaszegi Szent Rita Alapítvány javára.  
A koncertre 2013. december 8-án 15 órakor kerül sor 
templomunkban. Várunk mindenkit egy kis együttlétre, kö-
zös éneklésre, karácsonyi készületre. Köszönettel fogadjuk 
azoknak az adományait, akik szívesen támogatnák az Ala-
pítványt. 

December 24-én 16 órakor és 23 órakor gyermekek 
pásztorjátéka lesz a templomban. Utána következik a szoká-
sos éjféli szentmise. Mindenkit szeretettel várunk, ünnepel-
jük együtt Jézus születését!

Ünnepek karácsony után
Jézus születése a legszebb, legfontosabb ünnep az évben. 
Az emberek többsége – és főleg a gyerekek – jobban várják, 
mint a húsvétot. Az egész december izgalommal telik: bevá-
sárlás, a lakás szépítése, és még sorolhatnám. Most azonban 
szeretném egy kicsit kiemelni a karácsony utáni három szép 
ünnepet. 

Szent István diakónus a kereszténység első vértanúja. 
Őt az apostolok választották diakónusnak, vagyis segítőnek. 
Jól ismerte az ószövetségi Szentírást, ezért nemcsak az ado-
mányok kiosztásában segített az apostoloknak, de az írások 
alapján megmagyarázta, hogy Jézus valóban Isten fia. A fa-
rizeusok, írástudók, akiknek ez nem tetszett, megkövezték, 
mint egy istenkáromlót. Mikor haldokolt, látta a megnyílt eget 

és Jézust, amint az Atya jobbján ül. Utolsó szavaival azokért 
imádkozott, akik az életére törtek. Az egyház tisztelete jeléül 
tette az ünnepét karácsony másnapjára.

Szent János apostol – akiről az evangéliumok úgy be-
szélnek, mint a „szeretett tanítvány” – az egyetlen volt az 
apostolok közül, aki ott állt a kereszt alatt, nem törődve az-
zal, hogy ez az életébe kerülhet. Jézus legnagyobb kincsét, 
az édesanyját bízta rá. Gyakorlatilag édestestvérévé fogadta 
őt: „Íme, a te anyád!” Ő nem halt vértanúhalált, mint a többi 
apostol. Írásai a Bibliában különlegesek, gondolatai nagyon 
mélyek. Őt december 27-én ünnepeljük.

Az aprószentek azok a kisbabák, akik Betlehemben szü-
lettek Jézus születésekor, és Heródes kegyetlen hadjáratá-
nak estek áldozatul. A  gonosz király meg akarta öletni az 
újszülött Jézust. Félelmetes ez a kegyetlenség, ahogyan el 
akarta érni a célját. Ezek az egy évnél fiatalabb kisfiúk ott 
örvendeznek a Mennyben Jézus mellett. December 28-án 
emlékezünk rájuk.

Ezek a szentek kicsit olyanok, mint a karácsonyfadíszek. 
Szebbé, értékesebbé teszik az ünnepet. Felhívják a figyel-
münket, hogy nagyon sok útja van annak, hogy az életünk ér-
tékes, Istennek tetsző legyen. Lehet, hogy csak ki kell állnunk 
az igazságért vagy a kereszt alatt Jézussal lennünk. Ha nem 
teszünk semmilyen nagy dolgot, de az életünket keresztény 
módon éljük, a szentekkel leszünk együtt a Mennyben. 

Minden kedves olvasónak áldott, vidámsággal, szeretettel 
és örömökkel teli karácsonyt kívánok!

Szárazné Marika

Szülők-nevelők bálja a Damjanich-iskolában
November 16-án, szombaton rendezték meg a Damjanich-iskola pedagógusai, dolgozói az immár hagyománnyá vált jóté-
konysági bált, amelyről képekben számolunk be.
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Mit jelent a karácsony?
Önző emberi világunkba belép az Isten, hogy megmu-
tassa számunkra: lehet élni másként, lehet élni máso-
kért, lehet szolgálni másokat.

Aligha értem meg Isten titkát, ha nem akarok Jézus-
hoz hasonlóvá válni.

Aligha értem meg Isten felém hajló szeretetét, ha 
nem akarom Krisztushoz hasonlóan továbbadni ezt a 
szeretetet. Aligha tölt el az ünnep öröme és boldogsá-

ga, ha nem Istentől kérem mindannyiunk számára ezt a 
másokért élő és szerető szívet ajándékként karácsonyra.

Ezért vár bennünket az ünnepek alatt a betlehemi ki-
csi Jézus templomunkba, hogy ezt az ajándékot átadja 
nekünk, amikor jászola elé térdelünk.

A város minden lakójának békés, boldog és Istentől 
megáldott karácsonyt és új évet kívánok.

Gulyka József, Isaszeg plébánosa

Imádság Adventben
Sokaknak közhelyként hangzik a 
megállapítás – mert igaz –, hogy ro-
hanó világban élünk. Az a néhány 
perc, amelyben az adventtel és a ka-
rácsonnyal kapcsolatos gondolatai-
mat az újság olvasóival megoszthat-
nám, vajon mire elegendő? Hiszen 
sokan már starthelyzetben állnak, 
hogy részesei legyenek a karácsony 
előtti rohanásnak – ezer helyre, 
ezer céllal megérkezvén. Ezért én 
most adventi üzenet helyett egy rö-
vid imádságot szeretnék karácsonyi 
ajándékul adni mindenkinek, akár 
szokott, akár nem szokott imádkoz-
ni. Eközben szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit az adventi és az 
ünnepi istentiszteleti alkalmainkra a 
templomunkba. 

Istenünk! Sok utat bejártunk már, 
és sokfelé készülünk még ebben az 
adventben az ünnepet megelőzően 
eljutni. De köszönjük, hogy Szentlel-
ked megmutatja azt az utat, amely 
Krisztushoz vezet, s amelyet, ha 
nem teszünk meg, csak hiába men-
tünk, csak hiába érkeztünk bárhová, 

és hiába készülünk indulni bárho-
vá. Ha azt az utat nem tesszük meg 
Krisztusig, nem tettünk semmit. Ké-
rünk, indíts hozzá, hogy aztán őben-
ne meglássuk a jelét megváltó és 
üdvösséget adó szeretetednek. Se-
gíts hát hozzá indulni, mert szeret-
nénk Krisztushoz érkezni, hogy neki 
hódoljunk. Ő a mi egyetlen közben-
járónk és üdvözítőnk. Könyörgünk, 
Istenünk, e világ békességéért. Bé-
kítsd meg immár az embert önma-
gával! Te már Krisztusban megbé-
kéltél az emberrel. Szüntesd meg a 
háborúkat, a pusztítást, a haragot, 
vedd el az ember szívének gonosz 
gondolatait, durva indulatosságait! 
Hozz nekünk békességet! Tedd tel-
jessé szabadságunkat! Gyűjtsd egy-
be a szétszórtakat, szülőt gyermek-
hez, gyermeket szüleihez, testvért 
a testvérhez, embert az emberhez, 
magyart a magyarhoz! Könyör-
günk a nincstelenekért, látogasd 
meg őket irgalmaddal, ajándékozd 
meg őket védelmeddel, add meg 
nékik mindazt, ami szükséges az 

élethez! Könyörgünk az elesettekért 
és betegekért. Gyógyítsd meg őket, 
és hozd el őket közénk a nagy ün-
nepre, hogy közösségeinkben velük 
együtt dicsérhessük megújító hatal-
madat! Könyörgünk azokért, akik a 
halál árnyéka völgyében járnak (23. 
zsoltár), a szüntelen virrasztókért 
és a haláltól megsebzett gyászoló-
kért. Mennyei Atyánk, könyörgünk 
minden keresztyénért, akik hirdetik 
nevedet, s akiknek híresztelni kell, 
hogy „született a Megtartó, ki az Úr 
Krisztus” (Lukács evang. 2. rész). 
Áldd meg egyházad gyermekeit, kik 
a Krisztus nevét vallják! Könyörgünk 
minden emberért és ezért a kicsiny 
magyar nemzetért. Áldj meg minket, 
bárhol is éljünk e nagyvilágban! Adj 
békességet, áldj meg neved igaz és 
tiszta ismeretével, vezess Krisztus-
hoz, hogy neki hódoljunk, és benne 
szabadulást, megtartatást és üdvös-
séget nyerjünk! Ámen. 

Áldott karácsonyi ünnepeket! 
Bajusz Árpád  

református lelkipásztor 

Immánuel: velünk az Isten!
A legtöbben örömmel, izgalommal 
telten várjuk karácsony ünnepét. 
Kisebb-nagyobb ajándékok után 
futkosunk, sok-sok élelmiszert vá-
sárolunk, majd sütünk-főzünk, hogy 
minden a legnagyobb rendben le-
gyen legalább ezen a három napon.

Jézus, ez most a te időd – mond-
juk. Hiszen ez a néhány nap rólad 
szól. Énekelünk is neked, a kisded-
nek, és hagyjuk, hogy ránk ragyog-
jon a fényed.

De vajon mit szól ehhez Jézus?
Igazán nagyon kedvesek vagytok, 

de nem vettétek még észre, hogy 
én már nem az a bébi vagyok, aki a 
jászolban fekszik? Emlékeztek? Tör-
tént azóta néhány dolog: Golgota, 
kereszt, megváltás… Persze nagyon 
köszönöm, hogy ezen a pár napon 
gondoltok rám, de tudjátok, én az 
egész életetek része szeretnék lenni. 

Immánuel, azaz velünk az Isten! 
És ez nem csupán az ünnepnapokra 

érvényes. Kívánom, hogy ezen a ka-
rácsonyon a jászolba született gyer-
meken túl lássuk meg Krisztust, a 
Megváltót, aki ma is vár ránk, hogy 
szeretetével körülöleljen, és biztos 
támaszunk legyen mindennapjaink-
ban.

A pünkösdi gyülekezet nevében 
békés, meghitt karácsonyt és áldott 
új esztendőt kívánok Isaszeg lakos-
ságának. 

Szabó Endre lelkipásztor

Ne féljetek!
Az angyal ezt mondta Zakariásnak: „Ne félj!” (Luk 1:13) 
Ezt mondta Máriának is: „Ne félj!” (Luk 1:30), és ezt 
mondta a pásztoroknak is: „Ne féljetek, mert íme, hirde-
tek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában” (Luk 2:10). 

A félelem vétkeink gyümölcse. Ádám és Éva vétke-
zett, és félni kezdett (1Móz 3,10). Mi is félünk a beteg-
ségektől, a veszteségektől, a haláltól, de megszületett 
Jézus Krisztus, az Üdvözítő, aki megszabadítja a félelem 
rabjait (Zsid 2,15). 

A karácsonyi evangélium arról tanúskodik, hogy Is-
ten szeretett bennünket, egyszülött fiát adta értünk (Jn 
3,16), hogy többé ne legyen okunk se félni, se szoron-
gani. Isten nemcsak Zakariásnak, Máriának és a pászto-
roknak üzente azt, hogy ne féljenek, neked és nekem is 
ezt mondja: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, 
mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, 
sőt, győzelmes jobbommal támogatlak” (Ézs 41:10–14). 
Higgyünk Isten ígéretében!

Szilvási Józsefné adventista lelkész
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Új, hatvan férőhelyes bölcsőde Isaszegen

Féltő gondoskodással 
vár az ÁLOM-VÁR
Hamarosan 60 kisgyermek napközbeni ellátását tudja biz-
tosítani az isaszegi ÁLOM-VÁR Bölcsőde. Az új, modern 
épületet és bölcsödét működtető egyházi szervezet, az 
MPE OCM, a szülők és gyermekeik közötti elszakíthatatlan 
kötelékre fókuszálva vállalja a gyermekekről való napközbe-
ni gondoskodást.

Intézményünk tudja, gyermeke számára az a legfonto-
sabb, hogy a reggeli elvállás pillanatában érezze szerető, 
biztonságot nyújtó karok veszik őt át, akikbe egész nap tel-
jes bizalommal kapaszkodhat, kis idő elteltével pedig újra 
szerető szüleivel lehet meleg otthonukban. Kisgyermekne-
velőink kitűnő szakmai hozzáértéssel, féltő szeretettel óvják 
csemetéjük testi és lelki egészségét. Mivel a gyermekek a 
nevelőkkel töltik a nap legnagyobb részét, munkatársaink 
mindent elkövetnek azért, hogy szerető otthont, családias 
környezetet biztosítsanak egyenként a kicsiknek. Természe-
tesen intézményünk nem tudja és nem is kívánja átvenni a 
család szerepét, viszont annak érdekében, hogy gyerme-
kekeik lelki világa ne sérüljön, érzelmi biztonságot szeret-
nénk nyújtani nekik, különös hangsúlyt fektetve a család és 
a gyermek egyéni igényeire. 

A Kertész utcában található modern épület az Európai 
Unió és a Magyar Állam támogatásával épült. A napjaink el-
várásait minden szempontból kielégítő bölcsőde egésze a 
harmóniát, a játékosságot, a színességet tükrözi, és ezt sze-
retnénk a kisgyermekek mindennapjaiban is megvalósítani.

2014. márciusától várjuk a bölcsődébe mindazon csa-
ládok gyermekeit, akik Isaszegen vagy a környező telepü-
léseken laknak, és míg a szülők dolgoznak, gyermekeiket 
meghitt, családbarát, biztonságos környezetben szeretnék 
tudni. Olyan családokat is szeretettel várunk, akiknek csak 
néhány napi vagy órai gyermekfelügyeletre van szükségük. 
Szívesen fogadjuk azokat a mamákat és papákat is, akik ha-
sonló élethelyzetben lévőkkel szeretnének beszélgetni, míg 
gyermekük színes készségfejlesztő környezetben játszik. 

gyeRMekeiknek biztOsítjuk
– Féltő gondoskodás, szakszerű gondozás
– Egészséges táplálkozás, friss levegő
– Modern épület, többlet szolgáltatások
– Szoros kapcsolat, rendszeres tájékoztatás

betöLthető üRes ÁLLÁsOk
Ha egy európai szintű, jól felszerelt, a kisgyermekek igé-
nyeit teljes körűen kielégítő és az alkalmazottak munká-
ját elismerő intézményben akar dolgozni, akkor Önnek 
az ÁLOM-VÁR bölcsődében a helye. Intézményünk tudja, 
hogy az alkalmazottak teljesítőképességét és elkötelezett-
ségét a jó munkahelyi légkör határozza meg, ezért nagy 
hangsúlyt fektetünk ennek biztosítására. Ha a munkahely 
felkeltette az érdeklődését, és szakmailag megfelel a fel-
tételeknek, az alábbi munkahelyeket ajánljuk Önnek teljes 
munkaidőben, a Kjt.-nek megfelelő fizetési besorolással. 
Feltétel az alábbi szakirányú szakképesítésnek való megfe-
lelés, büntetlen előélet, a jelentkezéshez szakmai önéletrajz 
csatolása.

KISgyERMEKnEVELő – bölcsődei szakgondozó 
 – csecsemő- és kisgyermekgondozó
 – csecsemő- és kisgyermeknevelő 
éLELMEzéSVEzETő – dietetikus (főiskolai végzettség)
 – élelmezésvezető (OKJ)
SzAKÁCS(nő) – szakács (OKJ)
 – főzőnő (OKJ)

MÁRciustóL szeRetetteL VÁR az ÁLOM-VÁR!

jeLentkezni Lehet 
– levélben: MPE OCM (misszióvezetőjének címezve), 

5630 Békés, Petőfi u. 56.
– emailben: bolcsi@remenyhir.hu
– www.alomvarbolcsode.hu

Ûjabb tornagyőzelem
November 16-án megrendezésre került az őszi utánpót-
lás-labdarúgótorna. Öt város tíz csapata, százhúsz gyermek 
két korosztályban lépett pályára. Az U11-es csapatunk száz-
százalékos teljesítménnyel végzett az élen. Az U9-es kor-
osztályban két csapatunk indult, az idősebbek bronzérmet 
szereztek, de a fiatalabbak is helytálltak első tornájukon. Az 
időjárás kegyes volt hozzánk, nagyon jó hangulatú torna volt, 
az izgalmas, színvonalas mérkőzéseket szép számú nézőkö-
zönség láthatta. A mérkőzéseket az ificsapat tagjai vezették, 
mindenki megelégedésére. A díjkiosztó ünnepségen a gye-
rekek érmeket, kupákat, okleveleket vehettek át az egyesület 
elnök asszonyától és a támogatóktól. A rendezvény végén a 
srácok nagy örömmel fogyasztották a jól megérdemelt cso-
kikat és üdítőket, amit Orlik József és Sárosi Attila biztosított. 
Óriási sikere volt a rengeteg házi sütinek, amit az isaszegi 
szülők készítettek.

U11 korosztály végeredménye
1. Isaszeg SE  4 gy, 0 d, 0 v 13:2 12 pont
2. Bag TC 96 1 gy, 2 d, 1 v 3:1 5 pont
3. Dányi KSK 1 gy, 1 d, 2 v 8:12 4 pont
4. Kistarcsai VSC 1 gy, 1 d, 2 v 7:8 4 pont
5. Úri KSK 1 gy, 0 d, 3 v 5:11 3 pont
A torna legjobb játékosa: Káposztás László, Isaszeg SE.
A torna legjobb kapusa: Mittnach Szabolcs, Kistarcsai VSC.
A torna gólkirálya: Brindza Tamás, Dány KSK.
Csapatunk névsora
Takács Brendon, Czutor Tamás, Lázár Zsolt, Hanák Márton, 
Hanák Levente, Palaga Ádám, Földi Tamás, Hidasi Máté, 
Káposztás László, Szabó Máté, Kocsis Bulcsú, Harmati Alen. 
Felkészítő edző: Windt Ferenc.

U9 korosztály végeredménye
1. Úri KSK 3 gy, 1 d, 0 v  5:0 10 pont
2. Dány KSK 2 gy, 1 d, 1 v  6:1 7 pont
3. Isaszeg SE 1. 2 gy, 1 d, 1 v  5:3 7 pont
4. Bag TC 96 1 gy, 1 d, 2 v  4:5 4 pont
5. Isaszeg SE 2. 0 gy, 0 d, 4 v  1:11 0 pont

A torna legjobb játékosa: Szilárdi László, Isaszeg SE.
A torna legjobb kapusa: Császár Tamás, Dány KSK.
A torna gólkirálya: Fényes Márkus, Úri KSK.
Csapatunk névsora
Isaszeg 1.: Katona Péter, Windt Dávid, Hrustinszki Roland, 
Szilárdi László, Harmati Arlen, Gál Petra, Kapcsándi Tamás. 
Isaszeg 2.: Gyurka Ádám, Gyurka Előd, Tóth Levente, Heusz 
Levente, Németh Dániel, Gaskó Botond, Fejes Dominik. 
Felkészítő edző: Pintér Tibor és Windt Ferenc.

Köszönjük az anyagi támogatást a Szilárdi családnak és a 
dr.  Horváth Anna által vezetett Isaszeg Nagyközség Egész-
ségügyéért Közalapítványnak.

Windt Ferenc, Isaszeg SE 
utánpótlásedző, tornaszervező
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Ismét a dobogó  
legfelső fokán
A Magyar Erőemelő Szövetség és a budapesti Erőművek SE 
szervezésében került sor ez év november 9-én a IV. RAW 
Fekvenyomó Csapatbajnokság megrendezésére. Isaszeg vá-
rosát a Sebi Gym SE képviselte, hét főből álló csapatával. 
A csapat tagjai: Bodnár „Dino” István, Havai Viktor, Moso-
nyi Viktor, Nádasdi Tamás, Puskás Benjamin, Repa Marcell, 
Sebestyén Tamás. A csapatok legalább öt, legfeljebb nyolc 
főből állhattak, amelyekből az öt legjobb eredményt össze-
sítették, így alakult ki a helyezési sorrend. A korosztálytól füg-
getlen versenyben a pontszámot a testsúly és a nyomott súly 
arányából – az úgynevezett Wilks-szorzóval – képezték, s a 
legmagasabb pontszámot elért csapat állhatott fel a dobogó 
legfelső fokára. A versengés a már megszokott módon kezdő-
dött. Az alapos bemelegítés után a sportolók nekigyürkőztek 
a súlytárcsákkal való küzdelemnek. Noha a sportcsarnokon 
nyomott hagyott az idő vasfoga, ez a versenyzőket nem befo-
lyásolta, mivel a rendezők amit csak lehetett, megtettek a ver-
seny zökkenőmentes lebonyolításáért, ami rendben sikerült 
is. Csapatunknak nehéz súly nehezedett a vállára, hiszen a 
tavalyi győzelem után mindent meg kellett tennie a cím meg-
védéséért, amelynek megszerzésére a többi induló csapat 

sem kímélte erejét. A verseny vége felé közeledvén körvo-
nalazódni látszott az ismételt siker, amely az eredményhirde-
téssel meg is pecsételődött. A kilenc férficsapat küzdelméből 
ez évben is a Sebi Gym SE került ki győztesen, megvédve 
bajnoki címét. Az eltelt egy év kemény munkáját, egyenletes 
teljesítményét mutatja az a pontszámkülönbség, amellyel a 
csapatbajnokságot megnyerték: 17,97 ponttal előzték meg a 
második helyezett budapesti Attila Fitness SE csapatát.

Az egyéni abszolút kategóriában Havai Viktor 152,2 kg-os 
testsúllyal 235 kg-ot teljesítve a második helyen végzett, Se-
bestyén Tamás pedig 104,25 kg-os testsúllyal 215 kg-ot ki-
nyomva a harmadik helyet szerezte meg.

Idézet az elmúlt évi tudósításból: „Ahogy szokták mon-
dani: a lecke fel van adva. A csapatbajnoki cím megszerzé-
se nagyszerű teljesítményt takar, de ezt a címet meg is kell 
tudni tartani, ami szintén nem könnyű feladat. Mégpedig a 
jövő évi csapatbajnokságon.” Így történt. Hajrá, Sebi Gym SE, 
hajrá, Isaszeg!

Bodrogi Imre

Egyéves a Bázis
Az Isaszeg Bázis Sport Club 
októberben ünnepelte első 
születésnapját. Az elmúlt egy 
év alatt szerencsére nagyon 
sok isaszegi és nem isasze-
gi megfordult klubunkban. 
Jelenleg már körülbelül két-
százötvenen látogatják rend-
szeresen a foglalkozásaink 
valamelyikét, ők a 3 és 70 év 
közötti korosztályból kerül-
nek ki. Férfiak, nők, idősek, fiatalok és gyermekek egyaránt 
megtalálhatják a számukra megfelelő testedzést. 

Idén októberben elindítottuk a Bázis Focisulit is két kor-
osztállyal (U7 és U9), Hevér János edző vezetésével. De-
cembertől már edzőmeccseken próbálhatják ki magukat 
gyermekeink a környékbeli települések csapataival.

A jelenleg működő sportágak mellett a klub vezetősége 
nyitott a további kezdeményezésekre is, amennyiben igény 
van rá. A helyiség a délelőtti órákban alacsonyabb kihasznált-
ságú, ezért elsősorban ebben az időszakban tudnánk újabb 
foglalkozásokat elindítani.

Köszönjük az önkormányzatnak, hogy egyesületünk hasz-
nálatába adta a Klapka-iskola Tóth Árpád utcai épülete mel-
lett lévő területet, amely lehetővé fogja tenni sportolóink 
számára a szabadtéri foglalkozásokat. A területet azonban 
alkalmassá kell tennünk a sportolásra, így amint az időjárás, 
illetve az anyagi lehetőségeink engedik, megkezdjük a mun-
kálatokat.

Köszönjük mindenkinek, akik pénzzel, adományokkal, 
munkájukkal hozzájárultak a klub eddigi működéséhez. Tisz-
telettel kérjük mindazokat, akik fontosnak tartják, hogy minél 
több sportolási lehetőség álljon rendelkezésre helyben, hogy 
lehetőségeik szerint a továbbiakban is segítsék működésün-
ket, fejlődésünket.

Kérdéseikkel, felajánlásaikkal az egyesület vezetőjéhez, 
Nagy Csabához fordulhatnak a 20/973-0596-os telefon-
számon. 

Az Isaszeg Bázis Sport Club vezetősége
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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. 
december 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 decemberben
december 6.: dr. Kürti József; december 13.: dr. Eszlári Egon; 
december 20.: dr. Tordai Gábor; december 27.: dr. Mészá-
ros 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. X. 16. – XI. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzÜlETÉSEK
Rakamazi Nina Rebeka, Gulyás Liána Jázmin, 
Kaposvári Hanna, Sohonyai Réka, Száz Attila Benett

HázASSáGKÖTÉS
Dominik Mária és Tesánszki Tamás
Kanalas Diána és Faragó József
Tóth Szilvána és Tihanyi Dávid Frigyes

60 ÉV EGyMáS SzErETETÉbEN
Palotai Mária és Bodor István 1953. október 24-én kötöt-

tek házasságot Isaszegen.
Fórizs Róza és Szlovák István 1953. október 24-én kötöt-

tek házasságot Isaszegen.
Szöke Mária és Oláh János 1953. november 14-én kötöt-

tek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAlálESETEK
Matuz Lajos Józsefné Kőrösi Mária (87 éves), 
 Belsőmajori utca 42.
Kósa Sándorné Danóczi Ilona (67 éves), 
 Belsőmajori utca 47.
Szűcs Lászlóné Bauman Klára Paula (66 éves), 
 Hősök utca 21.
Palásti Jánosné Szalai Mária (82 éves), 
 Szent László utca 40.
Czibolya Ferencné Lantos Jusztina (89 éves), 
 Széchenyi utca 13.
Romhányi Istvánné Gyenes Terézia (87 éves), 
 Nap utca 2/b
Kiss Istvánné Mogyorósi Piroska Mária (92 éves), 
 Wesselényi utca 22.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

adventi készülődés
A mŰvelődési otthonbAn
December 8., 14.00:  Kézműves-foglalkozás – karácsonyfadíszek készí-

tése papírból, tobozból
 16.00:  A Görömbő Kompánia Betlehemes mese című interaktív, ze-

nés előadása gyermekeknek
December 15.  VáRoSI KARácSony
 14.00:  Kézműves-foglalkozás – karácsonyfadíszek készítése fából és 

mézeskalácsból
 16.00:  Holle anyó – mesejáték
 Kb. 17.00:  Karácsonyi népszokások a művelődési otthon előtti téren 

a Csata Táncegyüttes közreműködésével

előadás
A mŰvelődési otthonbAn
December 6., 14.00:  A Paramisi Társulat Kis Miklóska című táncos, ze-

nés, bábos, interaktív mesejátéka
December 6., 11.00:  Katasztrófavédelmi oktatás a város katasztrófa-

védelmi beosztottjai részére
December 9., 10.00:  Hótündér és a Mikulás – óvodás színház. Belépő 

500 Ft/fő

foglalkozás, klub
December 12., 18.00:  Nők a Nőkért Mentál-Klub a művelődési otthon-

ban (információ: Herbák Andrea projektvezető, 70/771-2194)
December 13., 16.00–18.00:  Luca napi játékok és kézműves-foglalko-

zás gyermekeknek a művelődési otthonban

MúzeuMi esték
December 14., 16.00:  Vetített képes előadás az Isaszegi Természetba-

rát Klub első félévi túráiból Hazai tájakon címmel a Falumúzeumban. 
(Isaszeg, Madách u. 15.). A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a szervezők

véradás
December 19., 14.00–18.00:  Véradás a művelődési otthonban

szolgáltatások
A mŰvelődési otthonbAn
December 2., 18.00:   KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
December 14., 9.00–12.00:  Tajcsi workshop

csoportok progrAmjAi
December 11.:  Karácsonyi ételsor készítése, karácsonyi köszöntő az 

Isaszegi Asszonykórus és a művelődési otthon dolgozóinak közre-
működésével a GKRTE évzáró turisztikai régiós konferenciáján, Mo-
gyoródon

December 21.:  Karácsonyi koncert a SZISZI-ben – Gaudium Carminis 
kamarakórus

Kedves látogatóink! A  Dózsa György Művelődési Otthon 
2013. december 23. és 2014. január 3. között zárva tart. Nyi-
tás 2014. január 4-én. 
Kellemes ünnepeket kívánunk!

PrograMajánló

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Fazekas József 
2013. október 16-án, Gödöllőn megtartott gyászszertatásán részt vet-
tek, mélységes bánatunkban, fájdalmunkban velünk osztoztak. Szívünk-
ben örökké élni fog. 
 Szerető 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

A MÁV Isaszegi Nyugdíjas Szakszervezet tagsága köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a nyugdíjasklub felújításához segítséget nyújtot-
tak. Külön köszönet Keresztúri Jusztinának, a SZISZI igazgatónőjének 
és Kladiva Nóra tanulónak a kedves műsorért.

Szeretettel hívjuk és várjuk önt az

ÉLET IGEN!
című előadássorozat előadásaira

1. Endorfinok: Humor, szex, vidámság

2. Burnout szindróma helyett:  
Mondj igent az életre!

3. A lélek lélegzetvétele:  
Meditáció vagy vallási neurózis?

Amennyiben érdekes felvetésnek találja a fenti címeket, 
akkor jöjjön el a Dózsa György Művelődési Otthon és 

Múzeumi Kiállítóhelyen 2013. december 5–19. között 
minden csütörtök este 18.00 órakor az Életmóddal az 

Egészségért Alapítvány és az Isaszegi Adventista  
Gyülekezet által szervezett sorozatra. A belépés díjtalan.

A TóTh ÁRPÁD NEMzETI TÁRSASKöR
tisztelettel meghívja szabadegyetemi sorozatának  

a folytatására az isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtárba 
(Dózsa György u. 2., I. emelet)

2013. december 13-án, pénteken 16.30 órára

Vendégeink:
Gulyka József római katolikus esperes, c. prépost és 

Bajusz Árpád református lelkész

A beszélgetés témája: az advent üzenete

A legközelebbi programunk 2014. január 17-én, 17 
órakor lesz, amikor dr. Bakos István művelődéskutató, a 
Bethlen Gábor Alapítvány kurátora tart előadást és dedi-

kálja könyvét Teleki Pál élete és utóélete címmel.

Szeretnénk ezúton is kifejezni köszönetünket Bánszkiné Jutka né-
ninek, hogy szabadidejét feláldozva heti három alkalommal (hétfő, 
csütörtök, péntek 13–14 óra között) önzetlenül gondoskodik a nyug-
díjasok, a különféle mozgásszervi problémákkal bajlódók rendszeres 
tornáztatásáról. A vidám és igen jó hangulatú foglalkozásain öröm-
mel és nagy-nagy lelkesedéssel veszünk részt, ahol nemcsak az ízü-
leteinket, izmainkat mozgattatja meg, hanem a különféle eszközök 
használatával és a változatos mozgásformák gyakoroltatásával  fej-
leszti mozgáskoordinációnkat, megfigyelőképességünket, memórián-
kat és ügyességünket is. Tehát karbantartja fizikai állóképességünket, 
szellemünket, és ugyanakkor ápolja lelkünket is. Foglalkozásain min-
dig szívesen és szeretettel fogad minden mozogni, tornázni vágyót.
Szeretnénk a művelődési otthon dolgozóinak is megköszönni, hogy 
foglalkozásainkhoz minden alkalommal helyiséget biztosítanak.

Nyugdíjas tornászok



A Jókai Mór Városi Könyvtár független könyvtárként működik városunkban, 
ahol az ott dolgozó szakemberek egykor megismerték a családi könyvtári 
modellt, aminek a szellemében szolgálják a mindenkori olvasókat, szem előtt 
tartva az érdeklődést, korunk kihívásait. Nyitottak az olvasók, az itt élők igényei 
iránt, így helyet adnak a különböző csoportoknak, közösségeknek, civileknek. 
Sokoldalú közművelődési munkájuk során rendszeresen bemutatkozási le-
hetőséget biztosítanak az Isaszegen lakó vagy a városhoz valamilyen for-
mában kötődő amatőr és professzionális íróknak, költőknek, művészeknek. 
A szabadegyetemi sorozat ugyanúgy helyet kap a könyvtár életében, mint 
a kiállítások vagy más programok megrendezése. Ezzel egyrészt színesítik a 
könyvtári életet, másrészt odavonzzák az olvasókat, a városlakókat, és min-
den programnak létrejön a maga sajátos közönsége. 

Ilyen közérdeklődésre számot tartó sikeres programjuk volt a közelmúlt-
ban egy rendezvényük, a Székely est, avagy székely hangok kerengője. A két-
személyes előadást – Buzogány Márta és Frech Zoltán művészek előadá-
sában, Buzogány Béla rendezésében –, már másodízben volt szerencsém 
látni.

A rendező Sütő András, Tamási Áron, Nyírő József és más kiváló székely 
írók, költők műveiből és a népi humor példáiból rakott össze mozaikokat.  
A mintegy egyórás előadás tulajdonképpen egymástól független jelenetekből 
állt, mégis nagyon határozott művészi és érzelmi logika szerint vált egységes 
egésszé. Érzékeny vonalvezetéssel fejtegeti a székely ember lelkének viharait, 
jellegzetesen derűs bugyrait, csavarintos észjárását, imádságos magyarság-
tudatát. A rendező mindenekelőtt a színészvezetésre koncentrál, amelynek 
eredménye egy nő és egy férfi elképesztő empátiája, csodálatos átváltozásai 
a színpadon. Nevettet és megríkat, kilazít és gondolkodtat. Szórakoztat és 
rádöbbent. Versel is, dalol is. Hat a nézőre. Tehát SZÍNHÁZ. Nyomot hagy a 
tisztelt hallgatóság szívében. 

A hiteles, székely nyelvezetben előadott jelenetek meghatották mindazo-
kat, akik megtöltötték a könyvtár nézőterét. Felemelő és megindító pillana-
tokban volt része a jelenlévőknek akkor is, amikor a magyar és a székely 
himnuszt, majd utána zárásul az Ismerős Arcok együttes dalát énekelte a két 
művész.

[…] S bár a lényeget még nem értheted, 
Amíg nem éltél nehéz éveket, 
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk,
Mi egy vérből valók vagyunk.

Mint a leszakított, haldokló virág,
Mint az ötmillió magyar, akit nem hall a nagyvilág,
Mint porba hullott mag, mi többé nem ered,
Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is, nélküled […]

A közönség többszörös vastapssal hálálta meg az igényes, valódi érzelmekkel 
teli előadást. Családias hangulatot biztosított a rendezvény végén a kötetlen 
beszélgetés a művészekkel, egymással, a könyvtárosok és a meghívottak által 
sok-sok finomsággal megterített asztal mellett. Köszönjük a Jókai Mór Városi 
Könyvtár munkatársainak ezt az értékes, színvonalas estet, hiszen igazi szelle-
mi és lelki élményben volt részünk.

dr. Székelyné Opre Mária

Székely est, avagy székely hangok kerengője


