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Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail 
címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt 

elôzetesen, minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. 
Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi 

változtatás nélküli rövidítésére. 

HirdeTéSi méreTeK éS árAK
méret  fekete-fehér színes
(szélesség × magasság) belső oldal belső oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft
1/2 oldal (181 × 128 mm vagy 87,5 × 262 mm) 13 970 Ft 19 050 Ft
1/4 oldal (87,5 × 128 mm vagy 181 × 61 mm) 7620 Ft 10 160 Ft
1/8 oldal (87,5 × 61 mm) 3810 Ft 5080 Ft
1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 2540 Ft 3810 Ft

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a fenti árakhoz képest 
100%-os felárat számítunk fel. Kedvezmények: 3 havi hirdetés megrendelése esetén 
5%, 6 hónapra 10%, 12 hónapra 15%.
Hirdetésfelvétel a 28/584-590-es telefonszámon, illetve az ujsag@isaszeg.hu e-mail 
címen minden hónap 20-áig.

Tájékoztató az  
augusztus 7-i rendkívüli, 
nyílt testületi ülésről
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Köz-
biztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 
című pályázat keretében elnyert támogatásból megvaló-
sítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítése, beüzeme-
lése és hosszú távú karbantartása tárgyban kiírt beszer-
zési eljárás nyertesének a Trióda Vagyonvédelmi Kft. 
bruttó 4 996 556 Ft összegű ajánlatát hirdeti ki. Az elnyert 
6 900 000 Ft pályázati összeg keretén belül még további 
négy kamera elhelyezésére van lehetőség. Amennyiben 
a pályáztató beleegyezik, a szerződés módosításában a 
fennmaradó összegből a sportpályára és a település be-
vezető útjaira is tervezünk térfigyelő kamerákat. A rend-
szer telepítésének helyszínei a következők: Klapka-iskola 
Tóth Árpád és Kossuth utcai épületei, vasútállomás, Thö-
köly utcai játszótér, polgármesteri hivatal, körforgalom, 
Damjanich-iskola, művelődési otthon, Madách utcai busz-
forduló, Béke téri játszótér.

A képviselő-testület döntött a helyi választási bizottság 
tagjainak és póttagjainak a megválasztásáról. Tagok: Csóry 
Józsefné, Komlós Péterné, Bálint Lászlóné. Póttagok: Kö-
vesdiné Tolnai Ildikó, Majsa Györgyné. 

A testület elfogadta a Terebes-Kőér Ingatlanhasznosító 
Kft. közérdekű felajánlását az Isaszeg, zártkert 4641 helyraj-
zi számú, kivett beruházási terület megnevezésű, 1000 m2 
nagyságú ingatlan vonatkozásában. A testület a lehetősé-
gek felmérése után dönt az ingatlan hasznosításának ügyé-
ben. Isaszeg Város Önkormányzata ezúton is köszöni a Te-
rebes-Kőér Ingatlanhasznosító Kft. felajánlását. 

Szilárdi László felelős szerkesztő 

Önkormányzati képviselők és polgármesterek választása

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke az önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek választását 2014. október 12-re tűzte 
ki. Ugyanezen a napon kerül sor a nemzetiségi önkormány-
zati képviselők választására is. Az Alaptörvény 35. cikke sze-
rint, ami a helyi önkormányzat megbízatásáról szól, a helyi 
önkormányzati képviselőket és polgármestereket a sarkala-
tos törvényben meghatározottak szerint öt évre választják.

A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. OKTÓBER 12.

A Nemzeti Választási Iroda a választási értesítőket megküldte 
postai úton a választójogosultak számára. Azt a választópol-
gárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település 
szavazóköri névjegyzékébe, a helyi választási iroda értesítő 
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe tör-
tént felvételéről.

Szavazni 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig 
lehet személyesen, a választási értesítőben megjelölt szava-
zóköri szavazóhelyiségben, vagy mozgóurnával. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztására a magyarországi lakcímmel rendelkező választó-
polgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. 

A nemzetiségi képviselők választására a 2011. évi nép-
számlálás adatai alapján településünkön szlovák, roma, né-
met és román nemzetiség tekintetében kerül sor.

 A  nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 
az a választópolgár szavazhat, aki nemzetiségi névjegyzékbe 
vételét kérte. A  kérelem benyújtható személyesen a helyi 
választási irodában, illetve a valasztas.hu internetes oldalon. 

Isaszeg település szavazókörei
1. sz. szavazókör: Rákóczi utca 45. (polgármesteri hivatal)
2. sz. szavazókör: Madách Imre utca 1. (általános iskola)
3. sz. szavazókör: Madách Imre utca 1. (általános iskola)
4. sz. szavazókör: Madách Imre utca 1. (általános iskola)
5. sz. szavazókör: Kossuth Lajos utca 85. (általános iskola)
6. sz. szavazókör: Kossuth Lajos utca 85. (általános iskola)
7. sz. szavazókör: Tóth Árpád utca 1. (általános iskola) 
8. sz. szavazókör: Tóth Árpád utca 1. (általános iskola)

800. sz. nemzetiségi szavazókör: Tóth Árpád utca 1. (álta-
lános iskola)

A  fenti szavazókörökbe tartozó utcák jegyzéke a www.
isaszeg.hu weboldalon megtalálható (2/2014. [III.31.] HVI 
határozat).

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki 
a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

A szavazás feltétele, hogy a választópolgár 
személyazonosságát igazolja a következő érvényes 
igazolvány(ok) bemutatásával
A. lakcímigazolvány és 
– személyazonosító igazolvány vagy
– útlevél vagy
– vezetői engedély vagy
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személy-

azonosító igazolvány

Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szere-
pel, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna igénylésének okát a 
törvény korlátozza: csak az a választópolgár kérhet mozgó-
urnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert 
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (például mun-
kavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség 
mozgóurna igénylésére. 

A mozgóurna iránti kérelem benyújtása 2014. október 
10-én 16.00 óráig a helyi választási bizottsághoz személye-
sen, levélben, a választás.hu honlapon, illetve ügyfélkapun 
keresztül (magyarország.hu) lehetséges.

A  mozgóurna iránti kérelem benyújtása 2014. októ-
ber 12-én 15.00 óráig a szavazókörben működő szavazat-
számláló bizottsághoz írásban, meghatalmazott útján is tel-
jesíthető.

Átjelentkezés
Átjelentkezésre irányuló kérelmet a helyi választási irodához 
2014. október 10-én 16.00 óráig az a választópolgár nyújt-
hat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább 

harminc nappal (2014. június 23-ig) létesített tartózkodá-
si helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. 
Átjelentkező választópolgár visszavonhatja az átjelentkezési 
kérelmét 2014. október 10-én 16.00 óráig. 

2014. október 12. napjára a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek és a nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők választásának határidői és 
határnapjai

Ajánlóív átadásának kezdő időpontja augusztus 25.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
A választókerületben választójoggal 
rendelkező választópolgár ajánlhat je-
löltet. Egy választópolgár több jelöltet 
is ajánlhat

szeptember 8-ig

Egyéni választókerületi jelölt, polgár-
mesterjelölt, nemzetiségi jelölt be-
jelentésének határideje

szeptember 8. 
16.00-ig

Kompenzációs lista bejelentésének 
határideje

szeptember 9. 
16.00-ig

Jelölőszervezet a listát, illetve a listán 
szereplő jelölt jelölését visszavonhatja

szeptember 9. 
16.00-ig

Választási bizottság megbízott tagjá-
nak bejelentési határideje

szeptember 26. 
16.00-ig

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti 
kérelem benyújtásának határideje

szeptember 26. 
16.00-ig

Névjegyzékben nemzetiségi választó-
polgárként szereplő választópolgárok 
név- és lakcímadatainak igénylése

szeptember 7-én 
16.00-ig, illetve 
szeptember 29. 
16.00-ig

Nemzetiségi szavazóhelyiségbe 
nemzetiséghez tartozó jelölőszerve-
zet által megfigyelő bejelentésének 
határideje

szeptember 26. 
16.00-ig

Választási kampány
augusztus 23. 
– október 12. 
9.00-ig

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy aki-
nek érdekében elhelyezték, köteles 
eltávolítani

november 11. 
16.00-ig

Szavazóköri jegyzőkönyvek egy pél-
dánya a helyi választási irodában 
megtekinthető

október 15. 
16.00-ig

Isaszeg Város Helyi Választási Iroda vezetője: Tóthné Pervai 
Katalin jegyző. Polgármesteri hivatal: 2117 Isaszeg, Rákóczi 
utca 45.

A választással kapcsolatban felvilágosítás kérhető, illetve a 
szükséges nyomtatványok beszerezhetőek a helyi választási 
irodában (polgármesteri hivatal 5. sz. iroda, Rákóczi u. 45. Tel.: 
28/583-117; e-mail: hivatal@isaszeg.hu), valamint a www.
valasztas.hu weboldalon részletes tájékoztató olvasható.

Helyi választási iroda

A 2014/2015-ös tanév 
rendje

•	 A tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. 
(hétfő), utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hét-
fő). A tanítási napok száma 181 nap.

•	 Őszi szünet: 2014. október 27. – 2014. október 31. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), 
a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő).

•	 Téli szünet: 2014. december 22. – 2015. január 2. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014. december 19. 
(péntek). A szünet utáni első tanítási nap: 2015. január 
5. (hétfő).

•	 Tavaszi szünet: 2015. április 2. – 2015. április 7. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda). 
A szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda).
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Tájékoztatás házszámozás, utcaelnevezés rendjéről 
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az augusz-
tus 7-i ülésén megalkotta a közterületek elnevezésével, 
utcanévtáblák elhelyezésével, valamint a házszámozással 
kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 15/2014.  
(VIII. 08.) önkormányzati rendeletét, amely 2015. január 
1-jén lép hatályba.

A rendelet célja az Isaszeg város közigazgatási területén 
– bel- és külterületén – lévő közutak, közterületek és egyéb 
utak elnevezése egységes rendjének a biztosítása, különös 
figyelemmel a helyi sajátosságokra, az igazgatási, földrajzi, 
történelmi, közlekedési, nyelvhelyességi szempontokra. Az 
utcanév- és házszámtáblák kihelyezési rendjének megállapí-
tása az egységes városkép kialakítását is segíti.

A  megalkotott rendelet tartalmazza a közterü-
letek elnevezésére, elnevezésének megvál-
toztatására, a közterületet jelző táblák 
kihelyezésére vonatkozó rendelke-
zéseket, valamint a házszám meg-
állapításának, megváltoztatásának és 
kihelyezésének szabályait. 

Az alábbiakban, a rendelet hatály-
ba lépését megelőzően, a rendelet 
lakosságot érintő fontosabb rendel-
kezéseiről tájékoztatjuk önöket.

Az utca nevét a tájékozódást jól 
segítő, egységesen kialakított névtáblán 
kell feltüntetni, kihelyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról 
az Isaszegi Polgármesteri Hivatal vagy az általa megbízott gon-
doskodik. Az ingatlantulajdonos köteles a polgármesteri hiva-
talban bejelenteni, ha a kihelyezett utcanévtábla eltűnik, meg-
semmisül vagy súlyosan megrongálódik.

A névvel ellátott közterületen az ingatlanokat házszámmal 
kell ellátni. A házszám megállapítására vagy annak megvál-
toztatására irányuló eljárás hivatalból vagy annak a személy-
nek a kérelmére indul, akinek a házszám megállapításához 
vagy annak megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. A ház-
számról Isaszeg város jegyzője dönt. 

Amennyiben a házszámozás hivatalból történik, az új 
házszámtáblákat egyszeri alkalommal a polgármesteri hivatal 
térítésmentesen biztosítja. 

A tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni a ház-
számtábla beszerzéséről, elhelyezéséről, a természetes el-
használódás miatt szükséges cseréjéről, a tábla eltűnése, 
megsemmisülése vagy súlyos megrongálódása esetén a 

pótlásáról és elhelyezésről, valamint a karbantartásá-
ról és a tisztán tartásáról.

Az egyénileg készített házszámtáb-
la mérete nem lehet kisebb 20 × 20 
centiméternél, a házszám jelölésénél 
a számok és a betűk mérete nem le-
het kisebb 10 centiméternél.

A  képviselő-testület által megal-
kotott rendelet teljes szövege megis-
merhető a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálatán és a város honlapján 
(www.isaszeg.hu). Rendelkezéseit a 

2015. január 1-jei hatályba lépést köve-
tően indult közterület-elnevezési és házszám-megállapítási 
eljárások során kell alkalmazni. A hatályba lépését megelőző-
en elfogadott közterületnevek és a megállapított házszámok 
érvényességét nem érinti. 

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Szopornyicajárvány városunkban
Tisztelt isaszegi kutyatulajdonosok!
Szükségesnek tartom felhívni a figyelmet, hogy városunk-
ban szopornyicajárvány van. A szopornyica a kutyák és a 
görények vírusos fertőző betegsége. Az elmúlt tíz évben 
csak elvétve találkoztam ezzel a kórral, az utóbbi néhány 
hónapban viszont közel tíz megbetegedés, illetve elhullás 
volt a saját praxisomban, a betegség jellegzetes klinikai tü-
neteivel (láz, bágyadtság, hurutos-gennyes kötőhártya-gyul-
ladás és orrfolyás, szapora légzés, esetleg hasmenés). Ha 
ebben a szakaszban nem következik be elhullás, akkor 
gyakran, akár pár héttel később idegrendszeri tünetek – 
tompultság, egyes izomcsoportok rángása, illetve bénulá-
sok – jelentkezhetnek. A  betegség mostani fellángolása 
(nemcsak Isaszegen) véleményem szerint összefüggésben 
lehet a gazdasági válság miatti kisebb oltottsággal is. A leg-
fogékonyabb kölyökkutyák oltottsága is csökkent, ugyanak-
kor nagyon fontos leszögezni, hogy tévhit az, hogy felnőtt 
ebek nem kaphatják meg a szopornyicát! A  most meg-

betegedett vagy elhullott állatok többsége középkorú volt. 
Idősebb (1-2 év fölötti) kutyákon a betegség hurutos, il-
letve légzőszervi tünetei többnyire nem jelentkeznek, ha-
nem az idegrendszeri forma fejlődik ki, ami az esetek döntő 
többségében gyógyíthatatlan. A ragály általában közvetlen 
érintkezéssel (orrváladék, vizelet) terjed. Elég lehet egy ösz-
szeszagolás a kerítésen keresztül egy fertőzött kóbor ebbel.

Vírusról lévén szó a szopornyica kezelése csak tüneti, 
és nagyon sokszor eredménytelen. Az egyetlen és biztos 
védekezési módszer a megelőzés. A kölyökkori alapoltáso-
kon kívül a felnőtt ebeket évente emlékeztető oltásban kell 
részesíteni. A szopornyica elleni oltás (általában kombinált 
formában) nem kötelező, de aki felelősségteljesen tartja 
kutyáját, és biztonságban akarja tudni, az mindenképpen 
oltasson! A védőoltás minden állatorvosi rendelőben, vagy 
háznál is beadható, és bármilyen életkorú kutyánál elkezd-
hető.

dr. Michalik László

Polgármesteri interjú
Eltelt az augusztus, ami elég mozgalmasra sikerült mind a hétköznapok, mind az ünnepségek, prog-
ramsorozatok tekintetében. Polgármester úr külön kérte, hogy elsőként a felújított honvédemlékmű 
avatásáról szeretne említést tenni, utána kérdezhettem az elmúlt időszak eseményeiről, történéseiről.

– Nem győzöm megköszönni is-
mételten és sokadszor is azoknak az 
embereknek a segítségét, adományát, 
akik nélkül nem újulhatott volna meg 
városunk jelképe. Azt gondolom, aki 
járt fent mostanában a Szoborhegyen, 
jóleső érzéssel állapíthatta meg, hogy 
a honvédszobor eredeti szépségében 
látható. Szeptember 8-án 13 órai kez-
dettel ünnepélyes keretek között hiva-
talosan is átadjuk Isaszeg lakosságának.

– Miért pont erre az időpontra 
esett a választás, hiszen ez egy hét-
fői, kora délutáni időpont?

– Az időpont kiválasztásával is tisz-
teletünket akartuk kifejezni őseink, 
elődeink előtt, akik megálmodták és 
megteremtették az emlékművet. Hi-
szen eredetileg az avatási ünnepség 
napra, sőt órára pontosan 113 éve 
történt: 1901. szeptember 8-án, 13 
órakor. Ezúton kérek minden isaszegit, 
hogy amennyiben módja és lehetősé-
ge van rá, személyesen is vegyen részt 
az átadási ceremónián.

– Mondana pár szót a mostaná-
ban befejeződött beruházásokról, 
fejlesztésekről?

– Elsőként a vasútállomás felé ve-
zető járdáról szólnék. A Rózsa utcában 
közlekedők nap mint nap láthatják, hogy 
elkészült a térkővel ellátott, mintegy há-
romszáz méteres járdaszakasz. Hama-
rosan fedett buszmegállókat helyezünk 
ki. Ezt a beruházást a nagy vasút- és ál-
lomásfelújító beruházás első lépésének 

tekintem. Az uniós illetve állami fejlesz-
tés keretében a teljes állomás megújul, 
megszépül, fedett peronok lesznek, 
nagyszámú kamerával megfigyelt par-
kolóhely létesül. A Tőzegtelepre az át-
járást megkönnyíti majd a létesítendő 
aluljáró, amelyből a mozgássérülteket 
lift szállítja fel a peronokhoz. Szintén a 
minap történt a Dobó utcában a Park 

Horgászegyesülethez vezető aszfaltos 
út átadása. Kollégáim gőzerővel dol-
goznak a Klapka György Általános Iskola 
tornatermének felújításán, hogy a tanév 

kezdetére készen legyen. A művelődé-
si ház előtt parkolókat alakítottunk ki, 
ezzel is megkönnyítve az intézménybe 
érkezők megállását. 

– Polgármester úr említet-
te, hogy a vasútállomásnál fedett 
buszmegálló lesz. Ez más területe-
ken is várható?

– Igen. Idén szeretnénk a Rákóczi, 
a Kossuth és az Ady Endre utcában 

lévő valamennyi buszmegállót ellátni 
fedett várakozóval. Tesszük ezt annak 
ellenére is, hogy az utasok kulturált ki-
szolgálása elsősorban a Volánbusznak, 
másodsorban a buszmegálló tulajdo-
nosának, a Közútkezelő Kht.-nak a fel-
adata lenne.

– Beszélgetésünk kezdetén nem-
csak a hétköznapi munkákat emlí-
tettem, hanem a városban megvaló-
sult ünnepségeket és programokat 
is. Említene egy párat, amin szemé-
lyesen is részt vett?

– Kezdeném azzal, hogy nagy örö-
mömre az isaszegi civilek bemutatkoz-
hattak az Isaszegtől 49 kilométerre, 
Nógrád megyében található Vanyar-
con. Aki ott volt, nagyon jó hangulatú 
fél napot tölthetett el. A Boquilla Negra 
klarinétzenekarral testvérvárosunkban, 
Bojanówban jártunk, ahol a méz és ke-
nyér ünnepén településünket képvisel-

ték, óriási sikerrel. Az augusztus 20-án 
abban a megtiszteltetésben részesül-
tem, hogy városunk négy polgárának 
adhattam át kitüntetéseket tevékeny-
ségük, munkájuk elismeréséül. Köszö-
netemet fejezem ki mindazoknak, akik 
bármelyik rendezvény szervezőjeként 
vagy résztvevőként jelen voltak. Vége-
zetül engedjék meg, hogy előre is je-
lezzem, hogy a következő lapszámunk-
ban szeretnék beszámolni az elmúlt 
nyolc évben végzett polgármesteri 
munkámról valamennyi isaszegi állam-
polgárnak.

– Köszönöm szépen az interjút.
Hanák Cecília
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Fotókiállítás
Augusztus 20-án Kalocsai Richárd fotóriporter munkáiból 
készült kiállítás nyílt meg a Falumúzeumban. Az Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre és a Falmúzeum által rendezett fotó-
kiállítást Hatvani Miklós polgármester nyitotta meg, és mél-
tatta a fotóriporter munkásságát. A megjelenteket Szatmáry 
Zoltán, az Isaszegi Múzeumbarátok Körének elnöke köszön-
tötte. A nyitó ünnepségen Kalocsai-Bozsik Fruzsina Kincső 
népdalénekes énekelt.

A  kiállítás résztvevői Kalocsai Richárd tárlatvezetésével 
megtekintették az alkotások közt Isaszeg műemlékeit és köz-

épületeit, a londoni paralimpián készült, csodálatra méltó tel-
jesítményt nyújtó versenyzőkről készült felvételeket, valamint 
az alkotó különleges technikával készült, egyedülálló képeit. 

A tárlatvezetés után Kiss Sándor, a Reformátusok Lapja 
szerkesztőségének munkatársa az együtt végzett munkájuk-
ról, az újságírás szemszögéből nélkülözhetetlen fotóriporte-
rek tevékenységéről és barátjáról beszélt a hallgatóknak.

A rendezvény után Hegedűs Márk újságíró és rádiós ri-
porter készített interjút Kalocsai Richárddal, akivel már évek 
óta együtt dolgozik. 

SzerkesztőségFo
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Szeptemberi könyvtári hírek
Könyvtárunkban az augusztus a készülődés hónapja. Ilyen-
kor nagytakarítást végzünk, ablakot mosunk, és rendezzük az 
állományt. Idén ebben nagy segítségünkre voltak a közösségi 
szolgálatot teljesítő diákok, akiknek száma egyre nőtt. Az is-
kolaév kezdetével biztosan kevesebb idejük lesz, de tovább-
ra is szeretettel és feladatokkal várjuk őket.

Két felhívást szeretnék közzétenni
– Köszönettel befogadnánk állományunkba kötelező ol-

vasmányokat, amikre nagyon nagy az olvasóink igénye. 
Akinek van otthon nélkülözhető példánya, nyitvatartási 
időnkben leadhatja a könyvtárban. Hálánk jeléül feltün-
tetjük az adományozó nevét a könyvben.

– Örömmel vennénk, ha vállalkozó kedvű olvasóink rövid 
ajánlót írnának az általuk olvasott könyvekről, ezzel is se-
gítve a többi olvasó tájékozódását, választását. A párso-
ros kedvcsinálót e-mail címünkre küldhetik: isaszeg@vk-
isaszeg.bibl.hu. Az írásokból szándékozunk megjelentetni 
az Önkormányzati Tájékoztatóban és honlapunkon, ezért 
kérjük, jelezzék azt is levelükben, hogy hozzájárulnak-e a 
közzétételhez.

Szeptemberben újraindulnak csoportjaink foglalkozásai, és 
rendezvényeink is.

12-én, pénteken 17 órakor az AKIK (Amatőr Költők és 
Írók Klubja) tagjai gyűlnek össze olvasótermünkben, hogy 
előkészítsék hamarosan megjelenő antológiájukat, és meg-
osszák egymással a nyár folyamán született írásaikat. A cso-
porthoz bárki csatlakozhat, aki szereti az irodalmat, írogat az 
asztalfióknak, és keresi a megnyilatkozás formáit. 

19-én, pénteken 17 órakor Németh Mihály konyhai falvé-
dőkből és régi konyhai eszközökből összeállított kiállításának 
ad helyet a Könyvtári Galéria, a kiállítást megnyitja Mészáros 
Gusztávné képviselő asszony. A rendezvényen közreműkö-
dik Kalocsai-Bozsik Fruzsina Kincső népdalénekes.

A szeptember 19-ei kiállítás egy darabja

Találkozások
 

A nyár a táborozások, az élménygyűjtések ideje. A Dózsa 
György Művelődési Otthonban kilenc tábor élményeivel gaz-
dagodhattak városunk fiataljai. A napközis és a házitündér-
képző táborokon kívül a tánctáborokban új koreográfiát ta-
nulhattak táncosaink, illetve a kiscsőszi „túlélő” táborban a 
táncokon kívül a falusi gazdálkodásba kóstolhattak bele az 
ifjúsági csoport tagjai. 

Köszönjük táncpedagógusaink munkáját: Bánszkiné Var-
ga Judit, Hajdúné Bilász Ildikó, Hajdú Zsolt, Utassy Péter, 
Szokolik Szabolcs és Melinda.

A nyarat mondhatjuk összművészeti évszaknak is. Ilyen-
kor a szabadtérnek különös varázsa van. A Falumúzeum 

kertje jó választásnak bizonyult a Nyáresti koncertekhez.  
A Boquilla Negra klarinétzenekar és a Greenfields együttes 
kiváló, hangulatos estet varázsoltak kedves vendégeinknek. 

A Göncölszekér Zenés Vándorszínház református temp-
lombeli előadása méltó bevezető volt a Szent István kirá-
lyi gondolatokhoz, ünnepségekhez, Magyarnak lenni nagy s 
szent akarat címmel. 

A  határtalan zene va-
rázslatát tapasztalhatták 
meg vendégeink a Szent 
Márton-templomban a 
Gaudium Carminis kama-
rakórusnak és vendégei-
nek a koncertjén. Igazi lel-
ki és szellemi feltöltődést 
nyújtott az est. Az alkalom 
nagy, egyetemes babitsi 
kérdése volt, hogy „…ez 
a sok szépség mind mire 
való? Miért nő a fű, hogy-
ha majd leszárad? Miért 
szárad le, hogyha újra nő?” 
Az est múzsái a Gaudium 
Carminis kamarakórus 
tagjai voltak, Kovács Gézáné Surmann Mária vezetésével. 
Vendégeink, Tóth Katalin szopránénekes, Kövi Szabolcs fu-
volaművész és Fodor Miklós művészete arra ösztönöznek 
bennünket – az előadásukban gyönyörködő hallgatóságot –, 
hogy becsüljük az élet szépségeit, és bátran éljünk értük.

Sokan velünk tartottak az augusztus 20-i programokon 
is, igaz, az időjárás a nap elején igen baljóslatú volt a kora 
délutánig tartó esőzéssel. De 15 óra után minden tervezett 
programunkat bemutathattuk. 

Gratulálunk a város kitüntetettjeinek, a Csatangoló Tánc-
csoportnak, Juhász Sándornénak, Majsa Györgynének, Rácz 
Zoltánnak, és minden isaszegi fellépőnek, akik kiváló műso-
rukkal színesítették a bemutatókat. 

Köszönjük önkénteseink munkáját és a nap támogatói-
nak adományait: Boszporusz Falatozó, Cortez Pizzéria, Csa-
ta Vendéglő és Panzió, Gourmet Fagyizó, Grznár Húsbolt, 
Hadak Útja Lovas Sport Egyesület, Horváth Zsolt – Vándor 
Vidámpark, Isaszegi Kutyabarát Klub, Sós Perec Pékség, Vaj-
da Tamás egyéni vállalkozó, Zöld Sasok Vendéglő és Panzió.

Tartsanak velünk szeptemberben is, találkozzunk!
Verseczkyné Sziki Éva

20-án, szombaton a Kulturális Örökség Napjai című ren-
dezvény egyik helyszíneként várjuk az érdeklődőket.

Október 3-án, pénteken 17.30 órai kezdettel a Tóth Ár-
pád Nemzeti Társaskör rendezésében dr. Margittai Gábor, 
a Magyar Nemzet társszerkesztője ad elő és mutatja be új 
könyvét Szamár-sziget szellemkatonái – A nagy háború el-
titkolt halálmarsa címmel.

Rendezvényeinkről és csoportjaink találkozóiról részlete-
sen tájékozódhatnak honlapunkon: www.jokai-bibl.hu, illetve 
a Facebookon is. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, olvasót, tá-
jékozódni és szórakozni vágyót.

Ágoston Kata 
könyvtárvezető-helyettes
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Egy első világháborús emlékmű újraavatása
A nagyváradi 4. honvéd gyalogezred három zászlóalja harcolt 
az első világháborúban Doberdó és az Isonzó folyó körze-
tében, óriási vesztességgel. Az I. zászlóalj parancsnoka, Kra-
tochvil Károly alezredes 1918-ban négy emlékgúlát állíttatott 
a hősök emlékére. 

2010 júliusában egy tíztagú nagyváradi csapat elindult fel-
keresni ezeket az emlékműveket. Szervezője Sárközi Zoltán 
városi tanácsos, a Pro Liberta Partium Egyesület társelnöke 
volt. A csapatban részt vett Bíró Rozália alpolgármester asz-
szony. A Pákozdi Katonai Emlékparkban találkoztak dr. Görög 
István alezredessel, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör 
Székesfehérvári Szervezetének titkárával, aki ettől kezdve át-
vette a vezetést. A szlovén karsztvidéken meglátogatták azt a 
három emlékgúlát, amelyet a helybéliek újjáépítettek. Haza-
érkezésük után kaptak egy levelet, hogy megvannak az 1918-
ban épített negyedik gúla romjai a Monte San Gabrielén.

Megindult a tanácskozás, majd összefogás az emlékgúla 
újraépítésére, a székesfehérvári, a debreceni, a nagyváradi és 
a helybéli hagyományőrzők között. Közben a Partiumi és Bán-
sági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság is egy emlékező 
kirándulást szervezett negyven személlyel – köztük Isaszegről 
a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány képviselői-
vel – 2011 tavaszán az emlékgúlák megtekintésére. 

2014 májusára közös erővel befejezték a negyedik em-
lékgúla újjáépítését, amelynek hivatalos újraavatása május 
29-én volt. 

Az újraavató ünnepségen a Partiumi és Bánsági Műem-
lékvédő és Emlékhely Társaság és a Határon Túli Magyar 
Emlékhelyekért Alapítvány is részt vett, összesen harminc-
négy fővel. Május 29-én délelőtt 11 órakor már a San Gab-
riele hegyoldalán álló Kekec vendéglő mellett álltunk. Innen 
indult ki az a hegyi út, amely az emlékgúlához vezet. Itt várt 
minket dr. Görög István alezredes, a rendezvény magyar fő-
szervezője, aki azonnal intézkedett, hogy szlovén katonai te-
repjárókkal felvigyenek minket az emlékműhöz, ahol több 
mint száz emlékező állott. És már két napja itt volt Sárközi 
Zoltán, a nagyváradiak főszervezője, aki elmondása szerint 
irtotta a bozótot az emlékmű körül, és egyike volt azoknak, 
akik átvették a munkálatokat.

Lépcsők vezetnek a két és fél méter magas, terméskö-
vekből épült emlékgúlához, amelynek felső koronája műkő-
ből készült. A koronarészbe a következő feliratot vésték:

A M. K. 4. HONV. GY.
EZRED DICSŐSÉGES
HARCAI ÉS ELESETT
HŐSEI EMLÉKÉRE 

 A gúlán levő fekete márványtábla felirata:
A MAGYAR KIRÁLYI 20. HONVÉD
GYALOGHADOSZTÁLY ITT VÍVOTT HARCAI
ÉS ELESETT HŐSEI EMLÉKÉRE

Az emlékgúla mellett álló magyarázó tábla szövege magyar 
nyelven:

A Magyar Királyi Nagyváradi 4. Honvéd Gyalogezred
harcainak emléket állító I. világháborús emlékmű

Sajnos egy kellemetlen intermezzo volt, hogy az ünnepség 
megkezdésére Magyarország hivatalos küldöttségére több 
órát kellett az ünneplő közönségének várakoznia, köztük 
olasz, szlovén magas rangú katonai és magyar külképviseleti 
személyiségeknek. 

13 órakor elhangzott a magyar, majd a szlovén himnusz. 
Következett a három ország katonáinak karéjában álló em-
lékmű koszorúzása. Először a magas rangú magyarországi, 
romániai, olasz és szlovén személyiségek koszorúztak, majd 
több mint tíz szervezet képviselői – köztük Isaszeg Város Ön-
kormányzata nevében Valkony Antal, a Határon Túli Magyar 
Emlékhelyekért Alapítvány nevében Révász Gizella – helyez-
te el a kegyelet koszorúját. Emlékező beszédet mondott Var-
gha Tamás honvédelmi államtitkár, Bíró Rozália szenátor, a 
Román Szenátus Emberjogi Bizottságának elnöke és Andrei 
Osterman, szlovéniai vezérkari főnökhelyettes. Ezután meg-
áldották az emlékművet a zsidó, a református és a római 
katolikus egyház képviselői, mindegyik rövid áhítatot tartva.

Az időjárás is velünk tartott. Alig lett vége az avató ün-
nepségnek, óriási záporeső következett. Szerencsére levittek 
minket a szlovén katonai terepjárók, de sokan nagyon eláz-
tak. A Kekec vendéglőnél egy pohár borral és meleg étellel 
várták a megjelenteket.

Ezután autóbuszba ültünk, és elmentünk Visintinibe, az itt 
álló magyar kápolnához. A kápolna előzménye, hogy az első 
világháborúban a Monte San Michele környékén komoly üt-
közetek zajlottak, amelyekben jelentős magyar kontingens is 
részt vett. Két fegyveres összecsapás között a hősi halottakat a 
front mögötti, akkoriban még ideiglenesnek szánt temetőkben 
helyezték el, s emlékükre az életben maradt bajtársak több, 
ugyancsak átmeneti jellegű imahelyet, kápolnát is emeltek. 
A  háború végeztével a terület fölött diszponáló olaszok las-
sanként felszámolták a temetőket (nemzetiség függvényé-
ben valamivel messzebb újratemetve a holtakat), a kápolnák 
jelentős részét pedig lebontották. A visintini kápolna hason-

ló múltra tekint vissza: a magyar bakák már 1916 máso-
dik felétől kezdve építettek a környéken több hevenyészett 
imahelyet, amelyeket azonban a fokozódó tüzérségi manő-
verek megsemmisítettek. 1918 januárjában, amikor a had-
színtérre látogató I. Károly megjelent a doberdói fennsíkon, 
személyesen intézkedett, hogy a közeli, több ezer magyar 
katona földi maradványait tartalmazó tömegsír mellett im-
máron teljesen hivatalosan létesüljön egy kegyeleti épület. 
A kápolna október harmadik hetére szinte teljesen elkészült, 
már csak az oltárt kellett volna beépíteni, és belső díszíté-
seket is terveztek hozzá, de bizonyos sajnálatos események 
miatt (amelyek közül itt csak azt említem, hogy ekkorra a 
Monarchia de facto megszűnt létezni, és a totális veresé-
géig már csak napok voltak hátra) erre már nem kerülhetett 
sor. A befejezetlen épületet közel 75 évig mezőgazdasági 
és állattenyésztési célokra (magyarán csűrnek és istállónak) 
használták a környék derék talján és szlovén földművesei, 
mígnem 1992-ben egy észak olasz hagyományőrző egye-
sület (a goriziai Associazione Amici dell’Isonzo, vagyis az 
Isonzó Barátai Társaság) egyik tagjának fel nem tűnt a jobb 
sorsra érdemes építmény. A győri Isonzó Baráti Körrel és 
Szunai Miklós magánvállalkozóval karöltve megszervezték a 
teljes restaurálást, majd 2009. május 29-én Sólyom László 
köztársasági elnök és Tömböl László vezérkari főnök jelen-
létében ünnepélyesen felavatták a kápolnát. Az eseményen 
szlovén és olasz hivatalosságok is megjelentek, valamint az 
összes történelmi keresztény egyház is képviselte magát. 

2014 tavaszán a Krajczáros Alapítvány munkatársai és 
önkéntesei dr. Göncz Árpád és dr. Sólyom László volt ál-
lamelnökök, valamint Székesfehérvár anyagi támogatásával 
gyönyörűen felújították nemcsak az épületet, hanem an-
nak környezetét is. A  kápolnában – amelynek homlokza-
tán a következő felírás olvasható: Capella Ungherese –, egy 
50 × 40  cm nagyságú gránit emléktáblát avattunk, amely Pe-
rei Lajos kőfaragó ajándéka. Szövege a következő:

HOLDVILÁG EZÜSTJE HULL
A HŐS FEJEKRE,
ÉS MINDEGYIK KÖRÉ GLÓRIÁT SZŐ

JÁMBOR LAJOS

A NAGY HÁBORÚ VÁRADI ÉS BIHARI
HŐSEIRE EMLÉKEZVE ÁLLÍTOTTA A
PRO LIBERTA PARTIUM EGYESÜLET ÉS
A PARTIUMI ÉS BÁNSÁGI MŰEMLÉKVÉDŐ
ÉS EMLÉKHELY TÁRSASÁG.
2014 HŐSÖK NAPJÁN

A megemlékező áhítatot a református egyház lelkipásztora 
tartotta, akinek édesapja a nagy háború alatt itt volt tábori lel-
kész. Ezután koszorúzás következett, a Határon Túli Magyar 
Emlékhelyekért Alapítvány nevében elhelyeztük emlékező 
koszorúnkat. 

Igazán felemelő volt, méltó megemlékezés az első világ-
háborúban elesett magyar honvédjeinknek.

Révász Tiborné

Isaszegi civil kurázsi
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt 
2014. szeptember 28-án 15 órakor a Liget térre, a Vállal-
kozók Isaszegi Egyesülete 25 évvel ezelőtti megalakulásá-
nak ünnepi rendezvényére.

A  programról bővebb információt Könczöl Gábor-
tól (70/456-6976), illetve Mészáros Gusztávné Piritől 
(30/448-9182) tudhatnak meg az érdeklődők.

MEGHÍVÓ
a felújított honvédszobor átadási ünnepségére

Szeptember 8. (hétfő) 13.00 – Szoborhegy

Beszédet mond
•	 dr. Töll László ezredes, főosztályvezető  

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok 
és Háborús Kegyeleti Főosztály

•	 Hatvani Miklós polgármester
•	 Kovácsné Halomházi Zsuzsanna képviselő

Közreműködnek
•	 Benedek Krisztina népdalénekes
•	 a	Klapka	György	Általános	Iskola	és	Alapfokú	 

Művészeti Iskola énekkara
•	 Club	Színház

Információ 
Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeum  
2117 Isaszeg, Dózsa György utca 2. 
Tel.: 28/582-055, 70/333-6081
idgymo@gmail.com • www.isaszegmuvotthon.hu
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Régiók találkozása
2014. augusztus 9. Vanyarc

Mindannyian tudjuk, és büszkék is vagyunk arra, hogy 
Isaszeg egy gyöngyszem Pest kapujában. A Nógrád 
megyei Vanyarcon lakóhelyünk bemutatására az Isa-
szegi Civil Kurázsi elnevezést választottuk.

A Veres Pál Polgári Egyesület elnökével, Katymári 
Lászlóval, valamint a Boquilla Negra klarinétzenekar ve-
zetőjével, Varga Zsolttal közösen állítottuk össze válto-
zatos programunkat a Mozdulj Velünk Egyesület szer-
vezésében.

Felléptek a Csatangoló Tánccsoport és Hagyomány-
őrző Egyesület, a Csata Táncegyüttes kamaszcsoportja, 
az Isaszegi Asszonykórus, a Nyugdíjasok Baráti Köre, a Nyug-
díjasok Önsegélyező Klubja, Varga Tímea hastáncbemutató-
val, Gerendás Hajniék zumbáztak, és a Boquilla Negra klari-
nétzenekar műsorát is hallgathattuk.

Az Együttműködés Isaszegért Egyesület tagjai az isaszegi 
hímzés népszerűsítésével járultak hozzá városunk méltó be-
mutatkozásához.

Mindemellett a Határon Túli Ma-
gyar Emlékhelyekért Alapítvány rend-
kívül szép képeit, tablóit csodálhat-
tuk meg, valamint Németh Mihály 
magángyűjteményének albumait is 
megnézhettük.

A régióból Jobbágyiból, Palotásról, 
Becskéről, Szandáról is érkeztek fellé-
pők, valamint Budai Bence Samu helyi 
kis művész tangóharmonikán játszott. 
Egy érdekes kőzetkiállítást is megnéz-
hettünk, amelyet Budai László „amatőr 
tudós” gyűjtött és mutatott be a láto-
gatóknak.

Hatvani Miklós polgármester úr is 
velünk volt, hiszen fontosnak érzi és fo-
lyamatosan figyelemmel kíséri városunk 
civilszervezeteinek életét.

Hálás szívvel köszönöm minden résztvevőnek a rendkí-
vül színvonalas műsort, akik pedig elkísértek minket, azoknak 
is egy szép kirándulást szerveztünk, hiszen még sokan nem 
jártak ezen a környéken.

Mészáros Gusztávné, Mozdulj Velünk Egyesület

Nyárbúcsúztató limonádéparti
Vidám nyárbúcsúztató limonádépartira 
hívtuk augusztus 23-án azokat, akik szí-
vesen vesznek részt a Mozdulj Velünk 
Egyesület által szervezett programokon 
a Liget téren, az önkéntes adományok-
ból folyamatosan bővülő skate-park-
ban, ahol ebből az alkalomból pumpa 
pálya verseny is zajlott.

Délelőtt a helyi és a környékről ér-
kezett fiatalok szabadedzést, bemu-
tatót tartottak. 15 órakor kezdődött 
a verseny, amely Gizmo (Nagy Attila) 
vezetésével zajlott. Gratulálunk a díja-
zottaknak!

Eredmények U9: Polgár Lázár. 
U15: Harmati Alex, Karacs Imre, Pol-
gár Milán, Róde Ádám, Thury Barna-
bás, Forczek Dániel, Thury Márk. Fel-
nőtt: Fenyvesi Roland, Palánkai Máté, 
Magyar Balázs.

Változatos programot kínáltunk a 
jelenlévőknek. Hatvani Miklós polgár-
mester úr, Horváth István és Mészáros 
Gusztávné Piri rövid köszöntője után 

Dohányos Melinda Albert Rebekával 
énekelt, Zumba Vikka és a lányok egy 
fergeteges zumbashow-val kápráztat-
ták el a nézőket. A Genki Wado Kara-
te és Szabadidősport Egyesület tagjai 
bemutatóztak, majd Kulman Klaudia 
vezetésével Gymstik bemutatót láthat-
tunk. Ezután pedig egy utazásra vittek 
minket az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 
körének tagjai. A Damjanich János Ál-
talános Iskola diákja, Zentai Pál a szú 
és a moly esetéről mesélt, felkészítője 
Oláhné Szántó Tünde volt. Hajdu Zsolt, 
Hajduné Bilász Ildikó és a Csata Tánc-
együttes kamaszcsoportjának tánca 
után a közönség bevonásával egy kis 
össztánc alakult ki. A Pódium színház 
Nyári tündérkert című interaktív műso-
rával szórakoztatta a jelen lévő kicsiket, 
nagyokat. Meridián tornát tartott Bánsz-
kiné Varga Judit és Verseczkyné Sziki 
Éva lelkes kis csapatukkal. Dohányos 
Melinda éneke után Varga Tímea has-
táncot tartott. Ezután a Klub Musashi 
judobemutatója színesítette a progra-
mot, majd Gerendás Hajniék zumbája 
zárta a fellépők sorát. 

A  téren kézműves-foglalkozás volt 
Gabrucza Mariannék, Vojtné Szilviék 
irányításával. A lovaglást Ács Nóri és 
Mátai Enikő felügyelte. Megismerked-
hettek a jelenlévők az Isaszegi Önkén-

tes Tűzoltó Egyesület tevékenységével, 
az Isaszegi Kutyabarát Klubbal, vala-
mint Németh Mihály magángyűjtemé-
nyének egy kis részletével.

Az Íjászkuckóval közösen meghir-
dettük a kis házi kedvencek szépségver-
senyét, amelyet nagy érdeklődés kísért. 
Gratulálunk az elért eredményekhez, 
köszönjük, hogy velünk voltak!

Szeretném megköszönni az ön-
zetlenségét Grznár Jolikának, Zsinkó 
Katinak, Bagó Pálnénak, Könczöl Gá-
bornak, Horváth Istvánnak, Juhász Ist-
vánnak, Mészáros Ritának, a VIZSON 
Kft.-nek, a PiCiShopnak, Jakócs Zsuzsi-
nak, Domonics Bélának és Zsófinak, 
Gönczöl Györgynek, Peterle Istvánnak, 
Németh Zoltán Szilárdnak, a Bosz-
porusz büféből Editéknek, Palagáné 
Répási Mártinak, Kocsárdiné Juditnak, 
Kocsárdi Nórinak, Csekéné Valkony 
Andinak, Valkony Tóni bácsinak, va-
lamint az Isaszegi Polgárőr Egyesület 
tagjainak, Neu Alexandrának és Rácz 
Zoltánnak. Tisztelettel: 

Mészáros Gusztávné Piri
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ahol személyes tanácsadást tart mindenkinek, aki a segít-
ségét kéri. Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos szűrővizs-
gálatok, városi programok szerves résztvevője és tevékeny 
közreműködője. A munkája számára inkább hivatás, mint 
kötelességtudatból végzett feladat. Tanácsait, szakmai véle-
ményét folyamatosan kérik a lakosok, ezért munkáját nem-
csak munkaidőben, hanem állandóan maximális lelkesedés-
sel, odaadással végzi. Mindenki számára van egy mosolya, 
egy jó szava és jó tanácsa. A helyi családsegítő szolgálattal 
együttműködve próbál megoldást találni a hátrányos helyze-
tű családok mindennapi problémáira is.

Kollégái, gondozottjai felnéznek rá, szakmai kiválóságát 
városszerte elismerik. Munkássága alatt több generáció nőtt 
fel, s akik pályafutása kezdetén születtek körzetében, ma 
már fiatal szülőkként kérik a tanácsát. Kedves szavait, odaadó 
gondoskodását minden család szívesen veszi. Hosszú mun-
kássága során fáradságot nem kímélve, önzetlenül dolgozott 
Isaszeg közösségéért, egészségéért. 

Isaszeg egészségügyéért végzett áldozatos munkájáért 
a képviselő-testület úgy döntött, Egészséges Isaszegért díjat 
adományoz Juhász Sándornénak.

ISASZEg KöZBIZTONSÁgÁéRT díJ
Rácz Zoltán régóta megbecsült tagja Isaszegnek. Mint autó-
szerelő mestert sokan ismerik, munkáját nagy hozzáértéssel 
és tisztelettudóan végzi. Nős, négy gyermek édesapja. Tag-

ja az Isaszegi Kutyabarát Klubnak is. A köz érdekét mindig 
nagy figyelemmel kísérte, ezért is döntött úgy, hogy 2009-
ben belép a polgárőrség tagjai közé. Aki ismeri, tudja, hogy a 
közbiztonság területén a közbiztonság fenntartása és javítása 
érekében, a település és a lakosság védelmében végzi mun-
káját. Kollégáinak határozottságával, szerénységével példát 
mutat, ahol tud, segít. Isaszeg közbiztonságáért végzett ál-
dozatos munkájáért a képviselő-testület úgy döntött, Isaszeg 
közbiztonságáért díjat adományoz Rácz Zoltánnak.

ISASZEg hAgyOMÁNyAIéRT díJ
Isaszegi Csatangoló Tánccsoport nyolc éve alakult, többsé-
gében az isaszegi Csata Táncegyüttesben táncoló gyerekek 
szüleiből. A tánccsoportot Kővágó Zsolt táncművész vette a 
szárnyai alá, aki a mai napig a csoport művészeti vezetője, 
koreográfusa. Egy-két év elteltével ebből a csapatból egy igazi 

baráti társaság alakult. Nemcsak a próbák és a fellépések, ha-
nem az együtt töltött bográcsozások, közös nyaralások is erő-
sítették a csoportot, amelyből egy jókedvű, összetartó nagy 
család kovácsolódott. A Csatangoló Tánccsoport anyaországi 
és erdélyi táncokat táncol. Teljes egészében önálló, önfenn-
tartó, mindent önerőből oldanak meg, a fellépőruháktól kez-
dődően az összes felmerülő költségig. A megalakulásuk óta 
eltelt nyolc év alatt a tánccsoport rendszeres közreműködője 
Isaszeg kulturális, sport- és hagyományőrző életének. Önzet-
len, lelkes és kiemelkedő munkájukkal szűkebb és tágabb 
környezetünkben megbecsülést szereztek, Isaszeg város hír-
nevét gyarapították.

Isaszeg hagyományaiért végzett áldozatos munkáju-
kért a képviselő-testület úgy döntött, Isaszeg hagyomá-
nyaiért díjat adományoz a Csatangoló Tánccsoportnak. 
A  tánccsoport tagjai: Ambrusics Iván, dr. Boldizsár Gábor, 
Bodrogi Imre Endre, Bodroginé Kunkli Katalin titkár, Dé-
zsi Enikő, Dézsi Zoltán alelnök-helyettes, Eto-Papp Beáta, 
Eto Ryosuke, Fábián Csilla, Képes Tamás, Kovács András 
Szilveszterné, Kővágóné Juhász Andrea, Kővágó Zsolt el-
nökségi tag, Magyari Attila, Mihali Pálné, Nagy Judit, Palics-
ka Tamás, Palicskáné Tihon Erika elnökségi tag, Szarkáné 
Horváth Anita, Szénási István, Szilágyi Attila, Sződi Sándor 
elnök, Sződi Sándorné.

Isaszeg Város Önkormányzata

Kitüntetések ünnepélyes átadása 
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Isaszegért végzett kiemelkedő tevékenységükért, áldoza-
tos munkájuk elismeréseként Isaszeg Művelődéséért díjat adományozott Majsa Györgynének, Egészséges Isasze-
gért díjat Juhász Sándornénak, Isaszeg közbiztonságáért díjat Rácz Zoltánnak és Isaszeg hagyományaiért díjat 
az isaszegi Csatangoló Tánccsoportnak. A kitüntetések átadására augusztus 20-án, a Szent István római katolikus 
templomban megtartott ünnepi szentmise után került sor. 

ISASZEg MűVElődéSééRT díJ 
Majsa Györgyné Gyarmati Olga 1955. szeptember 9-én 
született, azóta itt él közöttünk. A Jókai Mór Városi Könyvtár-
ban (akkor még Nagyközségi Könyvtár) 1978-ban kezdett 

dolgozni Horváth Árpádné könyvtárvezető mellett. A Dózsa 
György Művelődési Otthon emeletén kialakított új könyv-
tárat 1988. augusztus 20-án adták át, munkájáért ez alka-
lomból Érdemes társadalmi munkás kitüntetést kapott. Az 
új intézményben lehetőségük nyílt a családi könyvtári mo-
dell kialakítására – amelynek sajátossága az emberekkel 
való személyes, meghittebb kapcsolat –, és a sokrétűbb 
kulturális programok megrendezésére is, amelyeken írókat, 
költőket, színészeket, zenészeket és közéleti személyisége-
ket látnak vendégül. A 2005-ben létrehozott Könyvtári Ga-
lériában lehetőséget adnak a helyi amatőr képzőművészek 
bemutatkozására is. Az országos kulturális rendezvényeket 
rendszeresen beépítik programjaik közé, amelyekbe bevon-
ják az olvasóikat is, hogy minél inkább magukénak érezzék 
a könyvtárat. Az általános könyvtárosi tevékenysége mellett 
elsősorban a gyerekekkel és az ifjú olvasókkal foglalkozott. 
A  kilencvenes években tagja volt a Pest Megyei Könyvtá-
ros Egyesület Gyermekkönyvtáros szekciójának. Az iskolákkal 
mindig jó volt a kapcsolata, számukra foglalkozásokat, ve-
télkedőket állított össze, valamint rendhagyó irodalomórákat 
és író-olvasó találkozókat szervezett. Ezek mind az olvasás 
megszerettetését szolgálták. Mindig nagy hangsúlyt fektetett 
a játékosságra, az élményszerzésre. A legnagyobb jutalma az 

volt, amikor a gyerekek azt kérdezték, mikor lesz a követke-
ző. Évekig vezette a Vendégváró Duma Klubot (VDK), ahol 
példát mutató neves személyekkel való találkozás és beszél-
getés volt a fő cél. A népijáték-készítő tanfolyam elvégzése 
után kézművesszakkört vezetett. Számos vetélkedőt szerve-
zett, amelyekre a résztvevőket sokszor ő készítette fel, va-
lamint a helyi általános iskolák vetélkedőiken rendszeresen 
felkérték zsűritagnak is. 2011 decemberétől volt a Jókai Mór 
Városi Könyvtár vezetője. Az ifjúsággal való foglalkozást és az 
önszerveződő kisközösségek támogatását továbbra is fontos 
feladatnak tekinti. 2012-ben megalakította az Amatőr Költők 
és Írók Klubját, amellyel egy új színfoltot hozott a könyvtár 
életébe. 2012-ben beválasztották a Települési Értéktár Bi-
zottságba, amelynek elnökhelyettese lett. 

Isaszeg művelődéséért végzett áldozatos munkájáért a 
képviselő-testület úgy döntött, Isaszeg művelődéséért díjat 
adományoz Majsa Györgynének.

EgéSZSégES ISASZEgéRT díJ 
Egy ifjú család életében nagyon fontos szerepet tölt be a 
védőnő. A várandós kismamák mindennapjaiban, a kicsi 
gyermekek bizonyos életszakaszaiban az édesanyáknak, 
édesapáknak nagyon nagy segítséget jelent egy olyan hoz-
záértő szakember, akiben megbízunk, akit feltétel nélkül el-
fogadunk, és tanácsait megfogadjuk. Ilyen szakember váro-
sunkban Juhász Sándorné védőnő, aki 34 éve lát el védőnői 
feladatokat, folyamatosan nyomon követi a gyermekek testi, 
lelki, szociális fejlődését. Munkája színterei gyakran a csalá-
dok otthona, az óvoda, valamint a védőnői szolgálat épülete, 
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A római katolikus  
egyházközség eseményei

Családi nap lesz a katolikus otthonban szeptember 13-
án 10 órától 17 óráig. Ugrálóvár, játékok, vetélkedők, 
ebéd. Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvény ingye-
nes. Sütit, üdítőt köszönettel elfogadunk.

Örömzene újra a katolikus templom előtt, szeptem-
ber 14-én délután 4 órától. Minden érdeklődőt nagy 
szeretettel várunk.

Az Isaszegi Szent Rita alapítvány közös együttlétre 
hívja a családokat. Október 5-én, vasárnap délután 4 
órakor találkozunk a Szoborhegy lábánál egy kis erdei 
sétára.

Az Isaszegi Szent Rita Alapítvány táborai
Az Isaszegi Szent Rita alapítvány szervezésében és tá-
mogatásával két tábor is volt a nyáron. Július végén 
napközis tábor nyújtott érdekes elfoglaltságot a gyere-
keknek. Hétfőn a tábornyitás után a Katolikus Kultúr-
központban rengeteg játékra és kézműveskedésre volt 
lehetőség. A szoborhegyi rókavadászat után a Tamás-
tól kapott dinnye nyújtott felüdülést. Kedden, bár alig 
volt 20 fok, mégis remek napot töltöttünk a jászberényi 
strandon. Szerdán a Kisállattenyésztési Kutatóintézet-
ben töltöttünk egy napot. Érdekes előadást hallgattunk 
a mézről és a méhekről. Ebéd után a lovaktól a libákig 
rengetegféle állatról mesélt nekünk Zoli és Laci bácsi. 
A háromnapos csacsi volt a legaranyosabb. Csütörtö-
kön nagy számháborúzás volt az erdőben. Pénteken 
imádkoztunk Szent Margit sírjánál a Margitszigeten, és a 
zenélő szökőkútnál jégkrémezéssel zártuk a tábort. Kö-
szönet Magdinak, Évának, Annának, a két Zsuzsának, 
Tündének, Krisztinek, Katinak, Aninak, Bettinek, Petinek 
és Józsinak. Nélkülük nem sikerülhetett volna a napkö-
zis tábor.

Augusztus 8-án családi tábor indult Verőcén, a Ka-
nyar Tanyán tíz család részvételével. Péntek délután, a 
beköltözést követően vidám ismerkedési est volt, majd 
jót beszélgettünk. Szombat délelőtt nagy röplabda- és 
focimeccs fárasztotta le a résztvevőket. Ebéd után er-
dei vasúttal felmentünk Királyrétre. Este, a vacsora után 
tábortűznél énekeltünk, beszélgettünk. Vasárnap részt 
vettünk szentmisén, és ebéd után szomorúan indultunk 
haza. Így felsorolva talán kicsit sablonosnak tűnik a tábor 
programja. Akik ott voltak, azoknak volt idejük megállni 
a mindennapi rohanásban. Kártyázhattak a gyerekeikkel, 
sétálhattak a Duna partján kagylókat gyűjtögetve. A tá-
bor mottója: „Ilyeneké az Isten országa!” (Mk 10, 14). 
Megpróbáltunk gyerekké lenni, legalább erre a három 
napra. Egy kicsi kis Mennyország volt számunkra, hiszen 
szeretetben, Isten kegyelmével telve telt el a családi tá-
bor. Már nagyon várjuk a következő tábort.

Szárazné Marika

Kórustábor Demjénben
Az idei, immár hagyománnyá váló kórustáborunkat július 
21–25. között tartottuk Demjénben, a Mátra és a Bükk ta-
lálkozásánál, hőforrások közelében. Táborozásunk fő célja, 
hogy intenzíven készüljünk az augusztusi, öregtemplomban 
tartandó koncertünkre, fejlesszük énektudásunkat, hang-
zásunkat. Ezt szolgálták a napi hat-hét órás próbák, amiket 
Surmann Marika szakértelme és érzékenysége fémjelzett. 
Titkolt célja pedig, hogy országot lássunk, találkozzunk ter-
mészeti szépségekkel, emberekkel. Ebből a szempontból is 
szerencsés volt a választás, hiszen megismerkedtünk a De-
mendi Vagányokkal, amely egy belevaló, szép hangú nyug-
díjasokból álló férfikórus. Megérkezésünk estéjén éppen pró-
bát tartottak, amin megleptük őket. A tízpercesre tervezett 
villámlátogatásból kétórás közös éneklés, beszélgetés, boroz-
gatás lett. Eger mellett sokaknak van szőlője, készítenek bort. 
Nem meglepő, hogy a Demendi Vagányok is saját terméssel 
kínálták kórusunkat. Reményeink szerint hamarosan viszont-
láthatjuk, hallhatjuk őket Isaszegen.

Természetesen nemcsak éneklés-
sel és ismerkedéssel múlattuk az időt. 
Kihasználtuk a természet adta lehetősé-
geket, túráztunk a környéken, a kellemes 
klímájú erdőben. Ellátogattunk a közeli 
Egerbe, ahol a város szépségei mellett egy 
hangulatos fotókiállítást is megnéztünk. 
Átsétáltunk Egerszalókra, megcsodálni a 
sódombot, és megmozgatni elzsibbadt 
tagjainkat. A demjéni, hajnal 2-ig nyitva 
tartó fürdő kínálta úszási, fürdési lehető-
séggel is többször éltünk. Volt, hogy este 
10-kor indultunk el néhányan megmár-
tózni a gyógyvízben, vagy napközben egy 
jó kis úszásra, napozásra.

Utolsó napunkon sem maradhatott el a próba, aminek 
végén a helyi katolikus templomban előadtuk a tábor alatt 
tanult, kigyakorolt darabokat. Kedves új ismerőseink, a De-
mendi Vagányok nemcsak a templom kinyittatásáról gon-
doskodtak, hanem közönséget is szerveztek e rögtönzött 
koncertre. Hogy ne üres kézzel induljunk haza, jóféle helyi 
borral és élményekkel megrakodva keltünk útra. Levezetés-
képpen megálltunk Erdőtelkesen, ahol a csodálatos arboré-
tumban tett séta zárta táborozásunkat.

Mire ez az írás megjelenik, már túl leszünk a koncerten, 
amin, reméljük, szép élménnyel, dallamokkal gazdagodva 
hallhatták az érdeklődők a tábor eredményét.

Köszönjük a Dózsa György Művelődési Otthonnak, hogy 
anyagilag támogatta táborunkat. Ezúton is megragadom az 
alkalmat, hogy tagjaink sorába hívjam az énekelni szere-
tő hölgyeket, esetleg urakat is. A dalok és egy jó közösség 
sok-sok élménnyel teszi gazdagabbá életünket.

Ágoston Kata,  
a Gaudium Carminis kamarakórus tagja



16 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XIII. évfolyam, 9. szám • 2014. szeptember 17

V. Nemzetközi Utánpótlástorna
Augusztus 20-án 10 órakor kezdő-
dött az V. Nemzetközi Utánpótlástorna 
Isaszegen, amelyet Orlik József szak-
osztályvezető és Pénzes János alpol-
gármester úr nyitott meg. Sajnos az 
időjárás nem fogadott kegyeibe min-
ket, végig szakadó esőben küzdöttek a 
csapatok. Az U12-es Future kupára ha-
zánkba látogató I. ligás angol Fulham 
FC, a szlovák MSK Zilina és a Budapest 
FC tiszteltek meg bennünket. Klubunk 
U11-esei vették fel a küzdelmet velük. 
A  nemzetközi elit utánpótláscsapatai 
ellen kicsit megilletődve léptek pályára 
az isaszegi fiatalok. A velük való játék 
felejthetetlen élmény volt számukra. 
Különösen az, amikor felvonulhattak 
a városi ünnepség színpadára, és kö-
szöntötték őket.  A csapatokat  ma-
gyar gulyással láttuk vendégül. Az an-
gol Fulham FC tagjai olyan jól érezték 
magukat, hogy az esti programokra is 
itt maradtak. Jelenlétével megtisztelt 

minket Hatvani Miklós polgármester 
úr, aki végigszurkolta a Fulham FC–Isa-
szegi SE meccset, valamint dr. Kardos 
Gábor alpolgármester úr a torna díját-
adójaként.

Az utánpótlástorna után került 
sor a minden évben átadásra kerülő 
Szendrő János-díj ünnepélyes átadá-
sára. A díjat Szendrő Dénes adta át a 
legjobb isaszegi ifjúsági labdarúgónak, 
Gajárszki Zoltánnak. Majd a klubunk 
U21-es csapata vonult a színpadra, 
akik a Pest megye I. kiemelt csoport-
jának 3. helyezettjeként vehették át 
bronzérmüket.

Az utánpótlástorna végeredménye
1. Fulham FC 15 pont
2. MSK Zilina 10 pont
3. Budapest FC I. 10 pont
4. Budapest FC II. 6 pont
5. Isaszegi SE I. 3 pont
6. Isaszegi SE II. 0 pont
– A  torna legjobb játékosa: Patrik 

Jakubik (szlovák, MSK Zilina)
– A  torna gólkirálya: Rafael Garcia 

(angol, Fulham FC)
– A  torna legjobb kapusa: Charlie 

Pooley (angol, Fulham FC)
– A torna legjobb hazai játékosa: Ta-

kács Brendon (Isaszegi SE I.)
Gratulálunk a csapatoknak!

Köszönettel tartozunk szponzo-
runknak, a Schönherz Diákszövetkezet-
nek és vezetőjének, Soós Istvánnak, 
hogy ilyen színvonalas tornát rendez-
hettünk. Köszönjük Pálinkás Zoltánnak 
a hangosítást, és Kóczán Viktóriának a 
tolmácsolást.

Windt Ferenc edző

Bronzérmes az U21-es foci csapat
gajárszki Zoltán az év legjobb isaszegi ifjúsági labdarúgója

A  2013/14. évi Pest megyei I. osztályú U21-es labdarú-
gó-bajnokságban harmadik helyezést elért 21 éven aluli, 
utánpótláskorú játékosokból álló isaszegi csapat vezetői és 
tagjai – dr. Kardos Gábornak, Isaszeg város alpolgármeste-
rének gratulációja és kézfogása mellett – vették át a Magyar 
Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatósága által adomá-
nyozott oklevelet és nyakba akasztható bronzérmeket Szend-
rő Dénestől, a Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bi-
zottságának alelnökétől, a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség 
Fegyelmi Bizottságának elnökétől. A  bronzérmet kiharcoló 
labdarúgók a következők: Bükkösi Norbert, Michalik Zsolt, 
Fodor Balázs, Fodor Gergő, Pintér Balázs, Gajárszki Zoltán, 
Tóth Csaba, Orlik Ádám, Kovács Norbert, Demeter Zoltán, 
Káposztás Bálint, Szatmári István, Illés Nándor, Ruda Krisz-
tián, Bagó József, Sárosi Attila, Sárosi Ádám, Kisréti Marcell, 
Kovács Bálint, Tolnai Ádám, Mihalik Márton és Kapecska 
László. A  sikerhez hozzájáruló vezetők Turányi Lászlóné 
egyesületi elnök, Orlik József vezető edző, Keglovits Ferenc 
és Kovács László edzők, 
Kovács János technikai ve-
zető, Orlik Csaba intéző és 
Locher Olivér Jenő gyúró 
voltak.

Ugyancsak 2014. au-
gusztus 20-án, a sportpá-
lyán megtartott ünnepség 
keretében idén immár ti-
zenötödször került átadásra 
az előző bajnoki év legjobb 
isaszegi ifjúsági labdarú-

gójának adományozott Szendrő János-díj. Szendrő János 
(1909–1994) alakította meg 1933-ban a helyi ifjúsági lab-
darúgócsapatot, intézőként és szakosztályvezetőként pedig 
mintegy ötven éven át tevékenykedett társadalmi munká-
ban a sportkörnél. Munkássága elismeréseként Isaszeg Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 1999-ben posztumusz 
Isaszeg sportjáért kitüntetésben részesítette. 

Emlékére a fiai, Péter (1943–2009) és Dénes 2000-
ben oklevéllel és pénzjutalommal járó díjat alapítottak, ame-
lyet minden esztendőben az előző bajnoki év legjobb tel-
jesítményt nyújtó isaszegi ifjúsági labdarúgója érdemelhet 
ki. Idén az elismerést Gajárszki Zoltán, a 2013/14. évi Pest 
megyei I. osztályú U21-es bajnokságban bronzérmet nyert 
isaszegi csapat középpályás labdarúgója vehette át Szendrő 
Dénestől.

A Szendrő János-díjat az alapítása óta eltelt másfél évti-
zedben a következő futballisták érdemelték ki. 2000: Mono-
ri Tamás; 2001: Magyari Zoltán; 2002: Tóth Péter; 2003: 

Tóth Pál; 2004: Valachi 
Csaba; 2005: Risch Ba-
lázs; 2006: Bohács Ádám; 
2007: Gódor Attila; 2008: 
Valachi Tamás; 2009: 
Gódor Ádám; 2010: Tóth 
Csaba; 2011: Kisréti Mar-
cell; 2012: Sárosi Attila és 
Sárosi Ádám; 2013: Fodor 
Balázs és Fodor Gergő; 
2014: Gajárszki Zoltán.

Szerkesztőség
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Sportolni jó
Megnyitotta kapuit a Klub Musashi Isaszegen,  
a görgey és a Roham utca sarkán

Szerencsére egyre többen ismerik fel a 
mozgás jótékony hatásait. Mindenkinek 
fontos az egészsége, és tudjuk, hogy a 
sportolás során felszabaduló hormonok 
jó közérzetet biztosítanak, a mozgás 
segít a stressz levezetésében, javítja a 
vérkeringést, a szív és a belső szervek 
működését, gyorsítja az anyagcserét, 
azaz hosszabbítja az életet. Ám arra 
már kevesebben gondolnak, hogy a 
rendszeres sportolás előnyei nemcsak 
az egészségünkben, fizikai készségeink-
ben, állóképességünkben mutatkoznak 
meg, hanem a sportolás közben kiala-
kuló közösségek jó hangulata vidámab-
bá teszi a hétköznapjainkat, általa sport-
társakat, barátokat szerezhetünk. 

Az újonnan megnyílt Klub Musashi 
ezeket az előnyöket kínálja. A  jól fel-
szerelt sportklubban baráti hangulat-
ban, képzett edzők irányításával mo-
zoghat mindenki, már 4 éves kortól. 

A  foglalkozások a gyermekek szá-
mára segítenek a tanulásban, az egész-
séges életmódra való igény kialakulá-
sában. Az edzéseken túl lehetőséget 
biztosítunk versenyeken való részvé-
telre, táborozásra. Idén nyáron három 
sikeres, nagylétszámú napközis tábort 
tartottunk 4–14 éves gyerekek rész-
vételével, ahol a délelőtti és délutáni 

edzések között játékkal, kirándulással, 
és ha az időjárás engedte, meden-
cében fürdőzéssel töltöttük az időt. 
A  gyerekek örömmel vettek részt a 
foglalkozásokon, többen mindhárom 
táborba eljöttek. A táborok végén záró-
bulit rendeztünk, amelyhez a szülők is 
szívesen csatlakoztak, a gyerekek pedig 
annyira nem akartak elválni egymástól, 
hogy mindannyian az edzőteremben 
töltöttük az éjszakát.

Klubunkban a felnőtteknek táncos 
foglalkozásokat, aero kickboxot, csel-
gáncsoktatást, modern önvédelmi és 
küzdősportoktatást, zumbaórákat és 
funkcionális edzést kínálunk. A funkcio-
nális edzés előnye a hagyományos alak-
formáló, erősítő edzésekkel szemben, 
hogy az állóképességünkre is pozitív 
hatással van, mivel a keringési rendszert 
jobban igénybe veszi. Az edzés alapját 
guggolások, emelések, húzó és toló 
mozgások adják, amelyek során egy-
szerre több izomcsoportot dolgoztatunk 
meg. Erősíti a mély hát- és hasizmokat 
is. További előnye, hogy akár eszközök 
nélkül is hatékonyan dolgozhatunk, de 
a változatos eszközök használatával az 
edzés hatékonysága még tovább növel-
hető, a foglalkozások változatosabbakká 
tehetőek. A funkcionális edzés tehát 
mindenkinek ajánlható, kezdőknek a 
megfelelő kondíció megszerzéséhez, 
de akár sportolóknak is, kiegészítésként.

A felsorolt foglalkozásokon kívül 
klubunkban akár személyre szabott 
edzésprogram kialakítására is van le-
hetőség, hiszen mindenkinek meg kell 
találnia a saját edzésmódszerét ahhoz, 
hogy a jó kondícióját megőrizze.

Jómagam harminc éve sportolok, 
tizenkét éve edzősködöm, és egy ideje 
már a saját gyermekeimet is oktatom. 
Nagyon sokat köszönhetek azoknak 
az élményeknek, amelyeket korábban 
sportolóként, majd edzőként szerez-
tem. 

Az eltelt évek tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy Isaszegen rohamosan nő a 
kereslet a sportolás lehetőségére. Biz-
tosak vagyunk benne, hogy klubunk 
megfelelő helyszínt tud biztosítani en-
nek az igénynek a kiszolgálására. 

Kérem, keressenek bennünket az 
alábbi elérhetőségeken: Stágel György, 
20/219-3544 (ovissport, judo, jiu-jit-
su, funkcionális edzés); Gerendás Haj-
nalka, 70/398-0859 (zumba, gyerek-
zumba, aero kickbox).

Stágel György

edzéSeK időponTjA
ovissport  

kedd, csütörtök 16.00–17.00
gyerekzumba  

hétfő, szerda 16.00–17.00
judo  

kedd, csütörtök, péntek 17.00–18.20
jiu-jitsu  

kedd, csütörtök 18.30–20.00
zumba hétfő, szerda 19.00–20.00
aero kickbox péntek 19.00–20.00
funkcionális edzés hétfő, péntek 

18.00–19.00, szombat 9.30–10.30
funkcionális edzés csak nőknek 

kedd, csütörtök 8.30–9.30
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Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–
1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, 
amely 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 szeptemberben
szeptember 5.: dr. Tordai Gábor; szeptember 12.: dr. Mészáros Zsolt;  
szeptember 19.: dr. Kürti József; szeptember 26.: dr. Eszlári Egon
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, Tanácsház 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 2014. Vii. 16. – Viii. 15. közötti idôszak eseményeirôl

születések
Kasza Máté, Fehér Tifani Zselyke, Dombi Márton András, 
Valachi Laura, Kapecska Norina, Szkenderovics Attila Martin, 
Zemen Noémi, Molnár Rubin, Nagy Beáta Panna,  
Kanalas Gusztáv Ricardo, Kanalas Péter

Házasságkötések
Jakócs Zsuzsanna és Bagi Krisztián
Tóth Edina és Pucsok László
Erdősi Katalin és Ohanyal Attila
Szvétek Tímea és Király Csaba
Németh Éva és Bird Steven Robert
Farkas Adrienn és Kiss Attila
Vér Szandra Nikoletta és Korbács Márió

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek
Csurilla Lajos (87 éves), Nagy Sándor utca 9.
Barna Imre (74 éves), Fenyves utca 44.
Sinka Béla (75 éves), Szent István utca 34.
Palánkai Istvánné Kővágó Mária (88 éves), Zrínyi Ilona utca 15.
Dósa Imre (79 éves), Rózsa utca 20.
Sztrizs Árpádné Hortobágyi Emília Mária (60 éves), Rét utca 1/a
Bezzeg Gázáné Hernyes Erika Margit (63 éves), 
Belsőmajori utca 25.
Varga Gyula (78 éves), Báthori utca 10.
Suki Erzsébet (75 éves), Külterület 3428 hrsz.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

KÖSzÖNETNyIlVáNÍTáSoK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyám, Ja-
kócs Béláné Tihon Mária temetésén részt vettek, megtiszteltek ben-
nünket, mélységes fájdalmunkban osztoztak.

Férje, lánya, testvérei és szerető családja 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyám, Ma-
rosvölgyi Istvánné temetésén részt vettek, mélységes bánatunkban, fáj-
dalmunkban osztoztak.

Fia és menye 

Hála mindazoknak, akik Palánkai Istvánné Kővágó Máriát elkísérték 
utolsó földi útjára.

Szerető családja 

Hálás köszönetet mondunk mindenkinek, akik édesanyánk, Sztrizs Ár-
pádné Hortobágyi Emília Mária emlékét megtisztelték részvételükkel. 

Köszönettel: a Sztrizs család

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
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
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
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 
28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as telefonszámon, 
valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen.

programajánló
szeptember 8. (hétfő), 13.00:  A felújított honvédszobor átadási ün-

nepsége a Szoborhegyen
szeptember 8. (hétfő), 19.00:  Vegetáriánus főzőtanfolyam (6 alka-

lom). A tanfolyamon egészséges reggeliket, ebédeket, salátákat és pás-
tétomokat készítünk, kóstolással egybekötve. A tanfolyam ingyenes

szeptember 16. (kedd), 14.00–18.00:  Véradás
szeptember 19. (péntek), 18.00:  „Ha felkötöm piros delin kendő-

met…” Németh Mihály isaszegi gyűjtő kendőkiállításának megnyitója. 
Közreműködnek: Csata Táncegyüttes, Isaszegi Asszonykórus

szeptember 20. (szombat), 10.00:  Kulturális örökség napja. Az isa-
szegi barangoló állomása a művelődési otthon és a múzeum. Ősi mes-
terségek, kézművesnap a múzeumban 10.00–17.00 óra között. 14.00 
órától agyagművesség, korongozás

szeptember 20. (szombat), 18.00:  „Hangfürdő”. Intenzív élmény a 
hangok, rezgések szárnyán. Didgeridoo, gong, afrikai mélydob és még 
sok más hangszer hangja tölti meg a teret. Jó alkalom a gyógyulásra 
és az ellazulásra. Információ: Ócs József, 20/532-4106

szeptember 21. (vasárnap), 13.00–17.00:  Kulturális örökség napja 
a Falumúzeumban. Ingyenes tárlatvezetés. 15.00 órakor Kalocsai Ri-
chárd rendhagyó tárlatvezetést tart a fotóiból készült kiállításon

szeptember 24. (szerda):  A szív világnapja. 17.30: jóga; 19.00: tajcsi
szeptember 27. (szombat), 14.00:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 

Körének szüreti bálja
szeptember 29. (hétfő):  Időutazás a történelem nyomában – kirán-

dulás Pákozdra
szeptember 30. (kedd), 10.00:  Óvodás színházi előadás a népmese 

napján
szeptember 30. (kedd), 13.30:  Egészségügyi fórum. Orvos–beteg 

beszélgetés dr. Mészáros Zsolt háziorvossal. Kiemelt témák: szív-ér 
rendszeri betegségek, az időjárási frontok hatása szervezetünkre

oktÓberi előzetes
október 3. (péntek), 15.00:  Múzeumok őszi fesztiváljának megnyitója a 

múzeumban. Rejtett kincseink: Csak itt, csak most – Pincétől a padlásig
október 3. (péntek), 17.30:  Dr. Margittai Gábornak, a Magyar Nem-

zet társszerkesztőjének előadása, a Szamár-sziget szellemkatonái – 
A  nagy háború eltitkolt halálmarsa című könyvének bemutatója a Tóth 
Árpád Nemzeti Társaskör szervezésében

október 4. (szombat):  Őszi családi nap a szoborhegy alatt
12.40:  Zumbashow Gerendás Hajnival, a Klub Musashi bemutatója
13.00:  Kutya–gyerek kommunikációs tréning – Gödöllői Kutya Sport 

Központ
14.00:  Lovasbemutatók, Hadak Útja Lovas Sportegyesület, Isaszegi Szent 

Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület, Szent György Lovarda
14.40:  Szüreti sokadalom. Közreműködnek: Csata Táncegyüttes, Csa-

tangoló Tánccsoport, Isaszegi Asszonykórus Turai Sára Ferenc Ha-
gyományőrző Egyesület és vendégeik

16.00:  Szeredás Együttes: Töltsd teli, pajtás, poharam – szüreti műsor.  Kí-
sérő programok: játékos tudomány, kisvonat, körhinták, népi játékok, 
lovaskocsizás, vásári forgatag (eső esetén a művelődési otthonban)

október 6. (hétfő), 17.00:  Nemzeti gyásznap – megemlékezés 
a honvédszobornál. Közreműködnek a Klapka György Általános 
Iskola és Alapfokú Művészei Iskola diákjai

szeptembertől  újra baba–mama klub a művelődési otthonban. Ked-
ves anyukák és babát váró kismamák! Sok szeretettel hívunk és vá-
runk titeket szeptembertől minden hétfőn délelőtt 9.30-tól 11.30-ig a 
megújuló baba–mama klubba. Első találkozó 2014. szeptember 1-jén. 
A  foglalkozások ingyenesek

táncoktatás  Isaszegen korosztályok szerint, már 4 éves kortól. Lányok, 
fiúk, figyelem! A táncórákon különféle stílusokat sajátíthatsz el, mint 
például a hiphop, mazsorett vagy a fitneszelemekkel színesített mo-
dern tánc. Beiratkozás: 2014. szeptember 11-én, csütörtökön 17.30-kor 
a művelődési otthonban. Bővebb információ: 70/635-4690

szeptember 2-től  minden kedd és csütörtök reggel 9.00–10.00 óra 
között dinamikus gerinctorna a művelődési otthonban. Dinamikus ge-
rinctorna (Klaudia-Cool-Fitnesz: 20/950-6239). Időseknek, derék- és 
hátfájósoknak, illetve a sportba visszazökkenni vágyó fiataloknak meg-
felelő bevezetés. Teljes ár: 800 Ft, nyugdíjas, diák: 500 Ft

alapfokú varró- és stílustanácsadó-tanfolyam  indul. Egy kurzus, 
ami rólad szól és a ruhásszekrényedről, azaz a külsődről, a jellegzetes-
ségeidről, a ruhakészítés alapjairól. Kedvelt ruhadarabok felújítása vagy 
újragondolása, illetve egyéb egyéni ötletek megvalósítása. Szeretettel 
várunk minden kedves hölgyet, a leányzóktól a nagymamákig, hogy 
megtanuljuk együtt, hogyan hozzuk ki magunkból a lehető legelő-
nyösebbet. Tanfolyamvezető: Gyuris Krisztina (www.gyuriskrisztina.
hu). Alap 1 tanfolyam: október 9-től december 18-ig csütörtökönként 
9.30–11.00 óra között. Jelentkezés telefonon a 20/411-3496-os szá-
mon, illetve a gyuris.krisztina@gmail.com e-mail címen

szeptembertől  ismét keddenként 10.15-től zsipp-zsupp torna a legap-
róbbaknak és kísérőjüknek

szeptembertől  minden szerdán jóga este fél hattól 
minden szerdán  este héttől tajcsi Tóth Rolanddal
kedden és csütörtökön  este 20.00-tól zumba Takács Vikivel
a csata táncegyüttes  próbáira várja Bánszkiné Varga Judit, Szokolik 

Szabolcs, Szokolik Melinda, Hajduné Bilász Ildikó és Hajdu Zsolt a 
régi és új táncosokat 4-től 99 éves korig. A próbák ideje csoporton-
ként: hétfő 17.00 kamasz; hétfő 19.00 ifjúsági; kedd 17.00 huncutka; 
kedd 18.00 szülők; csütörtök 17.00 Ficánka; csütörtök 18.00 kiskamasz; 
péntek 17.00 kamasz; péntek 18.00 ifjúsági

októbertől  a gödöllői Club Színház gyerek-, diák-, és amatőr felnőttszín-
játszó-csoportok indítását tervezi a művelődési otthonban

csoportjaink vendégszereplései:
szeptember 13. (szombat):  Bemutatkozunk Gödöllőn a Civil utca 

rendezvényen
szeptember 13. (szombat):  Kartalon lépnek fel a Csata Táncegyüttes 

ifjúsági táncosai és az Isaszegi Asszonykórus
szeptember 14. (vasárnap):  Zselízben szerepelnek csoportjaink a 

Csata Táncegyüttes és a Gaudium Carminis kamarakórus tagjai, va-
lamint Varga Tímea hastáncos és a Boquilla Negra klarinétzenekar

szeptember 20. (szombat):  Nemzetiségi találkozó Kistarcsán a KIKE 
szervezésében. Fellép a Csata táncegyüttes és a Csatangoló Tánccsoport

szeptember 27. (szombat):  A magyar értékek napján szerepel a Csata 
Táncegyüttes Ifjúsági csoportja

szeptember 27. (szombat):  Nyársapáton vendégszerepelnek az Isa-
szegi Asszonykórus tagjai a szüreti programban
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Isten, áldd meg a magyart!
Az alábbiakban Bajusz Árpád református lelkipásztor ünnepi beszédét közöljük, amely 2014. augusztus 20-án, a 
Szent István római katolikus templomban hangzott el.

Tisztelt ünneplők, kedves isaszegi polgárok!
Államalapító királyunk ünnepén ünneplésünk fénysugarai a 
régi ösvények felé fordítják tekintetünket, mert jelenünkről és 
jövőnkről felelősséggel csak múltunk fényében gondolkod-
hatunk. Két prófétai kijelentés tükrében cselekedjük meg ezt 
mi is! Az egyik így hangzik: „Álljatok az utakra, és nézzetek 
szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó 
út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelkeitek-
nek.” A másik pedig: „Mindeddig megsegített bennünket az 
Úr.” Ezek a bibliai igék azok, amelyek megadhatják az alap-
hangját mai ünnepünknek, hogy István királyra úgy tekint-
sünk, mint akit Isten gondviselő eszközeként tisztelünk és 
becsülünk magyar népünk 
egész közössége nevében. 
Tudatos döntésével vállalta 
az élő Isten dicsőségét hir-
dető életforma gyönyörű-
séges terhét, mindennemű 
külső és belső ellenállással 
szemben, felismerve a po-
gányság és a keresztyénség 
határpontján azt, amit Tho-
mas Mann később, a 20. 
század 30-as éveiben úgy 
fogalmazott meg, hogy „az 
istenek csupán szórakoztat-
nak, de Isten erőfeszítés”. 

Emlékezzünk arra, hogy 
a magyarságot ő tette a szó-
nak nem csupán földrajzi, 
hanem politikai és művelt-
ségi értelmében is európai 
néppé. Ő forrasztotta elő-
ször erősen és céltudatosan 
egybe a magyar nemzetet, 
a magyar országot és a ma-
gyar államot. Sorsközössé-
get vállalt az európai népek 
családjával, de egyenrangú-
nak tartván is magát a többi európai néppel. Tettével letö-
rölte a magyarság homlokáról a környező népek előítéletes 
bélyegét, amit úgy fogalmaztak meg felőlünk, hogy „a ma-
gyarok nyilaitól ments meg minket”, és megszabadította 
nemzetünk tagjait az önsorvasztó csüggedés bénító és torz 
érzésétől, hogy tudniillik „merjünk kicsik lenni”. Mert István 
király tetteivel azt képviselte, hogy senkinél sem vagyunk ki-
sebbek! Ezért tarthatjuk őt méltán a magyar függetlenség 
gondolata első zászlóvivőjének is. 

Együtt ünnepeljük ma az ezertizennégy esztendős magyar 
történelmünket, hiszen minden ellenkező híresztelés ellené-

re a magyar protestáns időszámítás sem 1517-tel kezdődik, 
amikor is a reformáció volt. István király tudatos döntésével 
a nyugati kereszténység / keresztyénség formáját választotta, 
amelynek két meghatározó ága, a római katolikus és a pro-
testáns ág ugyanabból a lelki és szellemi gyökérből fakad. 
Mert a reformáció célja soha nem valamiféle partikuláris, az 
átlagember számára könnyebben elfogadható, dísztelenebb 
katolicizmus propagálása volt, hanem a Krisztus-eredet igé-
nyének egyetemes érvényesítése egyházon belül, és azon 
kívül egyaránt. És nem hagyható figyelmen kívül az a tény 
sem, hogy István király saját korának reformkeresztyénségét 
fogadta el, s használta államalkotó műve eszközéül. Ezt a 

keleti kereszténység is felismer-
te, és ma már a konstantinápolyi 
ökumenikus pátriárkátus is szent-
jei sorába fogadta a római katoli-
cizmusban I. László által 1083-tól 
szentként tisztelt István királyt. 

István király hagyományt te-
remtett, miközben bizonyos ha-
gyományokkal szakított is. A való-
ságra reagált. Tudta, hogy az életet 
élni csak előretekintően, az életet 
megérteni viszont csak visszate-
kintve lehetséges. Ezért lett szá-
mára is útmutatásul a bevezető-
ben említett jeremiási ige: „álljatok 
ki az utakra, és nézzetek szét, és 
kérdezősködvén az ősi ösvények 
után, hogy melyik a jó út, hogy 
azon járjatok”. Ő a maga korán és 
a saját személyén túlmutató dön-
tésével fogta egybe a nemzetet, 
hogy messze távlatokra kitekin-
tően éljen, és élete legyen. Ezért 
fogalmazta meg fia, Imre herceg 
számára az úgynevezett intelmeit.

Tisztelt ünneplők! A mai, a 
technika és a pénz által uralt vi-

lágunkban különösen is divatjamúltnak tűnik az ösvények 
iránti tudakozódás. Visszatekintve azonban a több mint év-
ezredes múltunkra, magyarságunkra, keresztény hitünkre itt 
a Kárpát-medencében, bizony belénk nyilall Jeremiás igazsá-
ga. S a választ, hogy évszázadok viharai miért nem sodortak 
el bennünket, s meg tudtunk maradni magyar keresztyének-
ként, a régi ösvények titka rejti. Van mire büszkének lennünk, 
ha István királyra gondolunk, és a jövőnkre előretekintve ma 
sem kérhetünk mást, mint nemzeti imádságunk fohászát: 
„Isten, áldd meg a magyart!”

Köszönöm a megtisztelő figyelmet.




