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önkormányzati tájékoztató

Gulyka József esperes prépost búcsúztatása
Hatvani Miklós polgármester búcsúbeszéde

Püspök úr, tisztelendő atyák, polgármestertársaim, tisztelt hölgyeim és uraim!
Ha valaki tudta, akkor Gulyka József esperes prépost tudta, hogy mennyire nem tartom helyénvalónak, ha egy civil vagy egy 
magamfajta hívő ember szól e falak között. Itt, a templomban a felszentelteknek van joguk szólni. Most azonban mégis szól-
nom kell, mert búcsúzunk.

Tisztelt gyászoló gyülekezet!
Búcsúzunk. El kell köszönnünk valakitől, aki része volt az életünknek. Együtt éltünk, részévé váltunk egymás életének. Mit 

mondhatnánk ennél többet? Nehéz a szó, mint mindig, amikor valaki útra kel közülünk, és mi nélküle maradunk. 
Széchenyi gondolata szerint: „Akkor élsz, ha másokért élsz.” Kedves barátom, az ön építő tetteit sokan, sokszor és sok 

helyen felsorolták már, és köszönték meg önnek. Én inkább a városban töltött közel negyven évének az emberi részét emel-
ném ki. Munkájával beépült az isaszegi családok életébe. Ott volt szinte valamennyi keresztelőn, elsőáldozáson, bérmálkozá-
son, esküvőn és temetésen, azaz az emberi élet legfontosabb pillanataiban. Tudását, tekintélyét, diplomáciai érzékét a város 
rendelkezésére bocsátotta, és lett a közélet fontos, megkerülhetetlen szereplője. Ezen tevékenységét a település vezetése 
díszpolgári címmel ismerte el. 

„Akkor élsz, ha másokért élsz” – mondta Széchenyi. Gulyka Józsefnek […] az élete értelme az volt, hogy gondoskodott 
mindazokról, akiket a sors – vagy ha úgy tetszik, a gondviselés, az Úr – rábízott. Nemcsak gondoskodott, de valóban szerette 
is őket. Szerette, és nem elsősorban a szó érzelmi értelmében, hanem tudatosan, ha szabad így mondanom, életformaként.

Kedves barátom! Végül engedjen meg valami személyeset. Hiányozni fog a barátsága és szeretete, amelyet hosszú időn 
keresztül a családomnak és nekem adott. Hiányozni fog a nyugalma és meglátásai, amelyekkel segítette a munkámat. Hiá-
nyozni fog rendíthetetlen hite, amelyből sokszor erőt meríthettem. Köszönöm mindazt, amit a városomért, a családomért és 
értem tett.

„Akkor élsz, ha másokért élsz!” Gulyka József esperes prépost így élt. 
Nyugodjon békében.
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Közmeghallgatás

Isaszeg Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a 206/2016. (IX. 21.) számú ha-
tározata alapján közmeghallgatást tart 2016. 
november 21-én, hétfőn 18.00 órai kezdet-
tel.

A közmeghallgatás helyszíne: Dózsa 
György Művelődési Otthon és Múzeumi Ki-
állítóhely nagyterme, Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2.

A közmeghallgatás témái: 
1. Az elmúlt időszak eredményeinek bemu-

tatása. Előadó: polgármester.
2. Beszámoló a bizottságok elmúlt időszak-

ban végzett munkájáról. Előadók: bizott-
sági elnökök.

3. Tiszta Virágos Isaszegért elismerő címek 
adományozása.

4. Közérdekű kérdések, bejelentések és ja-
vaslatok.

A közmeghallgatáson elhangzó kérdések és 
az azokra adott válaszok az Isaszeg Önkor-
mányzati Tájékoztató decemberi számában 
lesznek olvashatók.

Polgármesteri hivatal

Képviselői fogadóóra

Vécsey László, a Fidesz–KDNP ország-
gyűlési képviselője fogadóórát tart 
2016. december 1-jén, csütörtökön 
16.00–17.30 óra között az isaszegi 
polgármesteri hivatalban. Előzetes idő-
pontegyeztetés Mavrák Krisztinánál a 
20/212-9660-as telefonszámon, illet-
ve a vecseylaszlo@fidesz.hu e-mail-cí-
men. Facebook: vecsey.laszlo.

Mentsd a bringádat!

Bikesafe elnevezéssel országos online kerékpár-nyilvántartási rendszer 
indult. Az új típusú, kerékpár-regisztrációs bűnmegelőzési program célja 
a kerékpárlopások megelőzése egy központi nyilvántartáson keresztül. 

A rendőrség a www.bikesafe.hu weboldalon ingyen regisztrálja a 
kerékpárokat, ahol megfelelő adatbiztonság mellett a járművek egyedi 
jellemzőit is tárolják. A regisztrált kerékpárokhoz egy matrica jár, amely 
logó azt jelzi, hogy a kétkerekű szerepel az adatbázisrendszerben. Az in-
terneten regisztrálóknak a banki azonosítás miatt regisztrációs díjat kell 
fizetniük. A kerékpárokat ingyen lehet regisztrálni a Gödöllői Rendőr-
kapitányságon minden pénteken 12.30–13.30 között! Kapcsolattartó: 
Bíró Andrea rendőr százados (tel.: 28/524-600/7241-es mellék).
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A fűtési időszak veszélyei

Október 15-ével megkezdődött a hivatalos fűtési szezon. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő 
beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, eseten-
ként felfűtik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes tü-
zelésű kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna 
gondot, ha mindenki a megfelelő karbantartást követően és 
rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket.

„Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy család ház 
pincéjében Albertirsán a Kolozsvári utcában szeptember 
22-én a kora délutáni órákban. A felhasadt kazán mellett 
tartózkodó két ember a kiáramló forró víz miatt égési sé-
rüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. 
A ceglédi hivatásos tűzoltók a helyiséget átvizsgálták – ab-
ban nem keletkezett kár –, valamint a még izzó parazsat 
eltávolították a kazánból.” Ilyen és ehhez hasonló híreket 
gyakran olvashatunk, hallhatunk a különböző médiumok-
ban. A káresemények megelőzésének érdekében nem árt, 
ha tudjuk, hogy miért következhetnek be a robbanások,  
és mit tehetünk annak érdekében, hogy a baj ne követ-
kezzen be.

A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából 
ered, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően üze-
meltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk 

sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, 
amelyek már nem képesek megbirkózni a megemelke-
dett nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok 
robbanásában, mint például egy esetleges áramszünet, 
amelynek hatására leáll a keringető szivattyú. A modern ka-
zánoknál ez ma már nem jelenthet gondot, hiszen egy túl-
nyomást szabályozó szelep biztosítani tudja az állandó és 
megfelelő üzemi nyomást.

Fontos, hogy minden begyújtás előtt ellenőrizni kell:
–  a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az 

előírt mértékig fel legyen töltve vízzel;
–  a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények 

nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban le-
gyenek;

–  szivattyús fűtés esetén a szivattyú zavartalan működését 
és megfelelő áramellátását;

–  valamint a termosztát helyes beállítását a kondenzáció 
és az ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből 
eredő fokozott mértékű korrózió elkerülésének érdeké-
ben.

A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a 
balesetek megelőzésének érdekében kiemelt figyelmet kell 
fordítani az alapvető szabályok betartására.

Felhívás 

Tisztelt isaszegi lakótársaink!
Megérkezett az ősz, elkezdődött a fűtési szezon. Kertjeink-
ben és a lakásaink előtti közterületeken most összegyűjtjük 
az elszáradt növényeket, lehullott faleveleket.

Az Isaszeg Környezetvédelméért és Természetvédelmé-
ért Közalapítvány kuratóriuma azzal a kéréssel fordul Isaszeg 
lakosaihoz, hogy egészségünk védelmének és a tiszta levegő 
megőrzésének érdekében tartsák be a szabályokat. Kerti 
avart égetni – csak száraz állapotban – szeptember 15. és 
november 15. között kedd, szerda és pénteki napokon 10-
től 18 óráig lehet. Csak a legszükségesebb esetben és ideig 
tüzeljenek, inkább az intézményes zöldhulladék-szállítás le-
hetőségét vegyék igénybe. 

Amennyiben nem gáz-, hanem vegyes tüzelésű beren-
dezést használnak lakásukban, fűtsenek fával vagy szénnel. 
A környezetet szennyező műanyagok és veszélyes anyagok 
égetése tilos! 

Hogyha tiltott időszakban kerti avarégetést vagy kémény-
ből távozó bűzös, egészségre ártalmas anyag tüzelését ész-
lelik, hívják munkaidőben telefonon a közterület-felügyeletet!

Isaszeg levegője érték, mindannyiunk egészsége pedig 
mindennél fontosabb. 

Tegyen ön is a tiszta levegőjű Isaszegért!
Isaszeg Környezetvédelméért  

és Természetvédelméért Közalapítvány

Az építményadó mértéké-
nek változásáról 
Tisztelt adózók!
A helyi adókról szóló, 1990. évi C. törvény kimondja, hogy 
a vagyoni típusú adót, köztük az építményadót is, egysége-
sen – (Ft/m2/év) tételes összegben vagy az adóval érintett 
építmény korrigált forgalmi értékének alapulvételével – le-
het meghatározni. A korábban alkalmazott kétféle mértéket 
a törvényi előírásnak megfelelően Isaszeg Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete egységesen állapította meg 
2017. január 1-jétől.

Az építményadóról szóló 10/1996. (VI. 12.) önkormány-
zati rendelet – a törvényi szabályozásnak való megfelelés 
érdekében történő – módosítása szerint az építményadó 
mértéke 2017. január 1-jétől a jövedelemszerző tevékeny-
ség céljára szolgáló üzlet, műhely, iroda, raktárépület, épület-
részek után 400 Ft/m2/év.

Az adómérték változásáról – amely hozzávetőlegesen 
250 adózót érint a település 3900 adózója közül – a módo-
sításról szóló adórendelet kihirdetésével már korábban tájé-
koztattuk a lakosságot. 

Az adóhatóság határozattal értesíti az adózót az adóügy 
érdemében bekövetkezett változásról. Ennek megfelelően 
az, akinek az építményadóját e változás érinti a 2017. év-
ben, február hónapban határozatot fog kapni.

Polgármesteri hivatal

Dióhéjban a polgárőrség munkájáról 

Az isaszegi polgárőrségnek többféle munkája is akad az év során, amelyekről most egy olvasmányos összefoglalást 
közlünk. Dióhéjban tehát az elmúlt fél év „termése”. 

Az év első két hónapja viszonylag nyugalmasan telt, ekkor 
az elsődleges feladatok a februári farsang és az isaszegi pol-
gárőrök önvédelmi oktatása köré csoportosultak. Emellett 
fontos megemlíteni, hogy a polgárőrség ekkor tett szert egy 
defibrillátorra is, amely azóta az irodájukban található. 

Március folyamán, ahogy egy kicsit az idő is jobbra for-
dult, és eljött 15-e, a polgárőrség három fővel biztosítot-
ta a városi ünnepséget a koszorúzás időtartama alatt. Két 
nappal később a gödöllői rendőrnapon vettek részt, ahol a 
szokásos éves beszámolót tartották. Szintén két napra rá 
már Isaszegen, a tavaszköszöntő jelmezes felvonuláson 
voltak jelen három fővel, hogy biztosítsák a rendezvényt. 
Március 26-án volt az utolsó nagyobb lélegzetű esemény 
ebben a hónapban az isaszegi polgárőrök életében, ugyan-
is huszonegy fővel képviseltették magukat az egészségügyi 
oktatáson, ahol megtanulhatták, hogyan is kell kezelni a ka-
pott defibrillátort. 

Ezt követően jött a város méltán legnagyobb ünnepsége, 
az Isaszegi Történelmi Napok április 6-án, amelynek keretén 
belül nemcsak az isaszegi polgárőrök voltak jelen tizenkét 
emberrel, hanem a gyömrői polgárőrségtől is érkezett hat 
fő segíteni. Szintén áprilisban (8-án) zajlott a felmenő rend-
szerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenysorozat Pest me-
gyei döntője, amelynek a BM OKF GEK Isaszegi Kiképző- és 

Raktárbázisa adott otthont. Itt négy fő segített a polgárőr-
ségtől, hogy minden rendben történjék. Ebben a hónapban 
még egy nagyobb rendezvény biztosítására vonultak ki az 
isaszegi polgárőrök, ez pedig nem volt más, mint a Héhal-
mon megrendezett II. Böllérbajnokok Ligája április 23-án. 
Itt a forgalomirányítást bízták négyükre, csakúgy, mint 8-án. 

Az utolsó tavaszi hónap beköszöntével is akadt dolguk, 
lévén, hogy május 27-én a VII. Sztárlábfesztivál, majd azt 
követően másnap a Májfadöntés miatt ünnepelt a város. 
Emellett az elsőáldozás és a körmenet biztosítása volt a leg-
fontosabb – mindezekhez kettő, illetve négy fővel járult hoz-
zá a polgárőrség. 

A nyár június 3-án az egyik helyi iskola szervezésében 
egy családi nappal kezdődött, amelyen négy fő biztosított. 
Két nappal később a polgárőrség tagjai számot adtak tudá-
sukról, méghozzá egy gépjármű-ügyintézői vizsga keretein 
belül; itt húszan vették sikerrel az akadályokat. Június 12-én 
a Gyömrő által megrendezett kerékpárversenyen segédkez-
tek szintén négy fővel, majd ezt követte a június 25-én élet-
re hívott támogatói est, amely voltaképpen egy jótékonysági 
bál volt, a polgárőrséget segítendő. Ezen hét fővel vettek 
részt a helyi polgárőrök, illetve több mint nyolcvan vendég 
látogatott el az eseményre. 

Kósa Krisztina
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„Az én mesém adom  
neked!”

A Mesém egy irodalmi és mesepedagógiai 
tehetséggondozó program, amelyet 2014 
októberében indítottak. A hozzá kapcsolódó 
pályázat az önkormányzat által támogatott 
pályázatfigyelőn keresztül jutott el hozzánk.

Nagy Fanninak, az Isaszegi Damjanich 
János Általános Iskola 3. b osztályos tanu-
lójának az Osztálykirándulás a sárkány bar-
langjába címmel beküldött pályázatát ezer 
mese közül válogatták be a végül nyomatás-
ba is került legjobb kétszáz mese közé.

Büszkék vagyunk rá, hogy a 2016. szep-
tember 22-i díjátadón, amelyet a Magyarság 
Házában tartottak, arany oklevéllel jutalmaz-
ták Fanni meséjét, illetve két beküldött il-
lusztrációját is beválasztották a könyvbe.

Malcsinerné Bilász Alexandra

A népmese napja a könyvtárban

„Erdő, mező, hegy, völgy, falu… minden mesél itt. A mesék földje ez 
– csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő a gyermek?”  

(Benedek Elek)

Benedek Elek 1859. szeptember 30-án született. Születésnapjához igazo-
dik a népmese napja, amelyet a nagy mesemondó emlékére szeptember 
30-án tartunk.

Ebben az évben a városi könyvtár az Isaszegi Damjanich János Általános 
Iskola 3. b osztályát kérte fel mesefelolvasásra. A gyerekek nagyon lelkesen 
készültek az előadásra, mivel tavaly a Népek meséi programsorozat kere-
tein belül színvonalas mesefelolvasásokban volt részük neves színészek se-
gítségével. Nagyon szerettek volna ők maguk is igazi mesemondókká válni.

Meséiket az iskolájuk első évfolyamának és a Hétszínvirág Óvoda Tuli-
pán csoportjának adták elő. A kis mesemondóink nagyon jól érezték magu-
kat a szerepükben, és nívós műsort adtak. A gyerekek és a felnőttek vissza-
jelzései alapján sikerült is megvalósítani a céljukat. Annyira sikeresek voltak, 
hogy az óvodába is elhívták őket mesét felolvasni.

Malcsinerné Bilász Alexandra

Ûj emlékművel gyarapodott Isaszeg

1265-ben zajlott városunk területén a 
„királyok csatája”: IV. Béla és fia, V. Ist-
ván küzdött meg a trónért. E történelmi 
eseményre emlékeztünk október 15-
én a Szent Márton műemlék templom 
előtt, amikor is felavatták Seres János 
szobrászművésznek A nagy harang cí-
mű alkotását, amely egy kis dombon 
áll, és szép, körkörös térkő kompozíció 
veszi körül. A méternyi magas, mész-
kőből épült emlékmű harangot for-
mázó palástjából három templomunk 
domborműve emelkedik ki. A haran-
gon körbefutó szalagon a város legfon-
tosabb évszámait olvashatjuk. 

Az évforduló előtt az Isaszegi Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat ve-
zetőjének, Fuferenda Lászlónénak ju-
tott eszébe, hogy jelet kellene állítani 
ez alkalomból. Sikeresen pályázott a 
Nemzeti Kulturális Alapnál, amelynek 
szakmai kollégiuma a beérkezett há-
rom tervezet közül a most megvaló-
sult alkotás mellett tette le a voksát. Az 
egyéves alkotói folyamat betetőzése 
volt a szoboravatás.

Az avatóünnepségen szép számú 
érdeklődő jelent meg, köztük a hely-

ből és a szomszédságból érkezettek 
mellett a szlovákiai testvér- és part-
nertelepülésünk küldöttsége is. Dr. 
Boldizsár Gábor ezredes, egyetemi 
docens és kari dékán, városunk polgá-
ra vázolta fel az ütközet jelentőségét, 
kiegészítve a magyar história további 
négy, Isaszeghez fűződő hadtörténeti 
eseményével. A szobrot Hatvani Mik-
lós polgármester és Fuferenda László-
né leplezte le, dr. Csiba Tibor római 
katolikus plébános és Gergely Sza-
bolcs református lelkész áldotta meg. 
A  szobrászművész ismertette a fejé-
ben megszületett terv indítékait és 
a térplasztika üzenetét. A Gaudium 
Carminis kamarakórus a magyar és a 
szlovák himnusz eléneklésével, a Csa-
tangoló tánccsoport pedig isaszegi 
viseletben, két nyelven előadott helyi 
népdalokkal és karikázóval tette emlé-
kezetessé az ünnepséget.

A program ezután az Öregtemp-
lomban folytatódott. A rendezvény 
jelentőségét először dr. Surján Lász-
ló nyugalmazott miniszter, az Európai 
Parlament korábbi alelnöke méltatta, 
kiemelve a történelmi ország területén 

együtt élő két nemzet egymásrautalt-
ságát, a kultúráink összefonódását, a 
jelenkori együttműködés szükségessé-
gét. Fuzik János országgyűlési szószó-
ló, a parlament magyarországi nem-
zetiségek bizottságának elnöke pedig 
nyomatékosította, hogy a települési 
szlovák önkormányzat – az emlékká-
polna és a szlovák tájház után – im-
már a harmadik olyan létesítménnyel 
gazdagította és tette különlegesebbé  
Isaszeg városát, amely minden itt élő 
ember érdekét szolgálja. Az egykori 
első és a további isaszegi csaták mai 
nyertese Isaszeg. 

A kulturális programban fellépett 
Szvorák Katalin Kossuth-díjas ének-
művész, Bakos Ferenc és tanítványa, 
Lázár Levente klarinéton, Kalocsai-Bo-
zsik Fruzsina Kincső népdalénekes, 
Fodor Miklós fuvolaművész és Fodor 
Péter gitáros, valamint a Gaudium Car-
minis kamarakórus Surmann Mária 
karnagy vezetésével. Az alkalom vé-
gén dr. Csiba Tibor atya házigazdaként 
mondott zárszót, megköszönve mind-
azoknak a munkáját, akik elősegítették 
ennek a sokáig emlékezetes napnak a 
létrejöttét.

Sz. Opre Mária
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Száva mondandója

Egy kedves isaszegi lakosunk, Takács Anita volt a Jókai Mór Városi Könyvtár vendége október 5-én. Az Országos 
Könyvtári Napok keretén belül rendezett író-olvasó találkozó témája az állatok, ezen belül a kutyák voltak. Takács 
Anitával Száva mondandója című könyve kapcsán készült ez a beszélgetés.

– Nagyon tetszik, hogy napló formájában írtad meg 
a könyvet. Honnan jött ez az ötlet? 

– Azért tartottam jó ötletnek a naplóformát, mert szeret-
tem volna ezzel kifejezni, ahogy az idő elteltével a felcse-
peredő kutya nevelése egyre összetettebb problémákat vet 
fel. Pár hónapos korában például a napirend beállítása, az 
orvoshoz vitel, a pórázhoz szoktatás is nagy feladatnak tűn-
het. Később következik a falkán belüli sorrend helyes értel-
mezése és kezelése.

– A könyvben a felelős állattartásra hívod fel a fi-
gyelmet. Milyen tapasztalatod van ezzel kapcsolatban? 
Felelősen választanak az emberek kedvenceket? 

– Nagyon szeretném azt válaszolni, hogy igen, de sajnos 
nem ez a tapasztalatom. Kezdve onnan, hogy saját magukat 
sem ítélik meg helyesen az emberek… Ha valaki nem tud 
nagy mozgásigényű munkakutyának, például egy német ju-
hásznak feladatot, illetve megfelelő lemozgatást biztosítani, 
akkor hiába tetszik a kutya, nem szabadna magához fogad-
nia. Sportoló, kiránduló, aktív ember válasszon magának ak-
tív kutyatársat. Nagyon összetett dolog a megfelelő négylábú 
társ kiválasztása, és semmiképp nem szabadna, hogy a divat 
befolyásolja a döntést. Természetesen nem csak kutyákra 
értendő mindez, hiszen minden állatfajta speciális igényű. 
Ha ezeket a gazda lustaságból, önzésből, tájékozatlanság-
ból nem veszi figyelembe, nem lehet őt felelős állattartónak 
nevezni. Csodálatos érzés egyébként, amikor az ember vé-
gignéz a séta vagy a közös játék után boldogan elnyújtózó 
állatállományán. Ez pedig csak a felelős állattartók jutalma.

– Kinek szól elsősorban a Száva mondandója? Szü-
lőknek vagy gyerekeknek? 

– Gyermekeknek íródott, de nagyon hamar kiderült, hogy 
felnőtt olvasók is szeretik. Gyermekeknek, mivel tudtom-
mal az alaptanterv nem tartalmaz etológiatanítást, szerin-

tem egyenesen kötelező lenne ennek vagy hasonló témá-
jú könyvnek az elolvasása, tanulmányozása. Nem születünk 
azzal az ösztönnel, hogy egy állatot megfelelően tartsunk, a 
szeretetünk nem elég. Tudásra is szükség van, mert az álla-
tok nem tudnak mit kezdeni a humán szeretetkifejezésekkel, 
például öleléssel, puszikkal, ugyanakkor óriási mértékben 
szükségük lenne a saját természetüknek megfelelő bánás-
módra. Nem lehetetlen ezt elsajátítani, de mint bármilyen 
tudás megszerzése, ez is időt vesz igénybe. Mindenkinek 

ajánlom a könyvemet, aki életkortól függetlenül játszva, szó-
rakozva szeretne új információkat szerezni a kutyaetológia 
témájában.

– A könyvbemutatón a könyvtárunkban mutattad 
a gyerekeknek, hogyan kell vezetni a kutyát sétáltatás 
közben, Oktatod is? 

– Nem vagyok kutyakiképző. Abban a szerencsés helyzet-
ben vagyok, hogy otthon dolgozom, így sok időm van figyelni 
az állataimat, tanulni a viselkedésükről. Nagyon sok jó okta-
tófilm fellelhető az interneten. Az állatok pedig egyértelmű 
visszajelzéseket adnak: a nyugodt, szelíd, barátságos, enge-
delmes viselkedésük annak a jele, hogy megkapják, amire 
szükségük van. De visszatérve a pórázon való sétáltatáshoz: 
örömmel segítek és segítettem tanácsokkal mindig is annak, 
aki hozzám fordult ez ügyben.

– Lesz folytatása a könyvnek, amelynek Zengő lesz 
a főszereplője? 

– Ha lesz folytatás, akkor abban is benne lesz Zengő. 
Azért Száva a könyv főszereplője, mert őt születésétől isme-
rem, én neveltem, így saját tapasztalataimat szőhettem bele 
a történetbe. A következő részben, ha lesz, a két kutya külön-
féle állatokkal találkozik majd, így kicsit „belekapunk” egyéb 
állatok etológiájába is.

Olvass bele a könyvbe! (www.szavamondandoja.hu)

Élet az élet után

Ismeretterjesztő előadás no-
vember 17-én 17 órakor a mű-
velődési otthonban R. Kárpáti 
Péterrel, ismert személyiségek-
kel és átélőkkel − pró és kontra.

A halállal kapcsolatban nem csu-
pán az életből való távozás tudata 
nehéz, de legalább annyira fájó a 
szeretetkapcsolatok visszavonha-
tatlan szétszakadása. De elgon-
dolkoztunk-e valaha azon, hogy 
eltávozott szerettünk lelke, lénye 
tovább él-e, és ha igen, vajon mi 
történik vele? A halál vajon a mindenkori létezésünk végét jelenti? Vagy 
csupán a Földön eltöltött életünk fájó záróakkordja?

A korábban tabuként kezelt témában egyre gyakrabban látnak napvi-
lágot beszámolók, kutatási eredmények, zavarba ejtő tapasztalatok. Óha-
tatlanul felmerül a kérdés, hogy van-e élet a halál után. Nem cél a halál 
utáni bárminemű létezés tagadása, igazolása, megkérdőjelezése vagy 
misztifikálása, de R. Kárpáti Péter a lehető legtárgyszerűbben próbálja 
bemutatni  mindazt, amit a halálközeli élmények jelenségköréről most, a 
21. század elején tudni lehet. 

Klapkás diákok köszöntője az ESE-ben

1991. október 1. óta minden év ezen jeles napján megem-
lékezünk idősebb embertársainkról, akik szeretetükkel, mun-
kájukkal, bölcseleteikkel, tapasztalataikkal és végeláthatatlan 
akaraterejükkel gazdagították társadalmunk generációit. 

Az idén sem feledkeztünk meg erről a napról, idősebb 
társainkról, s nagy izgalommal, várakozással telve érkeztünk 
meg az isaszegi Egymást Segítő Egyesület Alemany Erzsébet 
Segítő Házába. A Klapka György Általános Iskola és Alapfo-

kú Művészeti Iskola 5. b és 7. b osztályos tanulói ünnepi 
műsorral kedveskedtek a megfáradt idős néniknek és bá-
csiknak, akik csillogó szemmel, mosollyal és a hála könnyei-
vel köszönték meg azt a sok-sok szeretet, kedves szavakat, 
amelyeket tanulóink vittek hírül iskolánk falai közül. Iskolánk 
diákjai jókedvűen köszöntek el az ESE lakóitól, így búcsúzva 
tőlük: „Karácsonykor ismét találkozunk!”

Németh István osztályfőnök (7. b)

Endrei Juditot  
köszönthettük 
könyvtárunkban

Endrei Judit volt a könyvtár vendége szep-
tember 29-én. Sok mindent megtudtunk a 
televíziós múltjáról és arról, hogy mi minden-
nel foglalkozik mostanában. Korhatártalanul 
című könyvével járja az országot, és eközben 
Budapesten egy klubot is elindított, amely-
nek célja, hogy az időskor aktívan és boldo-
gan teljen.

A JMVK vezetője
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Országos  
Könyvtári Napok

Október első hete igazán mozgalmas volt számunkra. Az Or-
szágos Könyvtári Napok keretén belül számos programmal 
vártuk a látogatóinkat.

Október 5-én zárult a II. történetíró pályázatunk, és 6-án 
hirdették ki az eredményt. Nagyon sok igazán kreatív és szép 
mese érkezett hozzánk idén, így nem csoda, hogy alig tud-
tunk választani belőlük. 

Díjazottaink: Nagy Fanni (Damjanich János Általános Is-
kola, 3. b), Bresztyenszky Anna (Klapka György Általános Is-
kola, 4. a), Dobay Benedek (Klapka György Általános Iskola, 
4. a), Tolnai Bendegúz (Klapka György Általános Iskola, 4. 
a), Koreny Lilla (Damjanich János Általános Iskola, 7. b). Gra-
tulálunk!

Szintén ezen a napon valósítottuk meg a Legyen egy na-
pig könyvtáros programunkat. Ennek keretén belül az érdek-
lődők megtudhatták, hogy mi történik egy nap a könyvtárosi 
pult mögött. Egy olvasónk nemcsak a kölcsönzést vállalta, 
hanem a könyvek pakolásában, selejtezésében, állományba 
vételében, a kölcsönzésben és a takarításban is részt vett. 
Köszönjük a segítséget. És természetesen azoknak az olva-
sóknak is, akik ezen a napon saját maguknak kölcsönözték ki 
a választott könyveiket.

Kovács Dóra, Mátainé Ivicsics Mónika, Gőbölös Betti 

Morzsák az AKÍK életéből

Október hónap számos irodalmi vonatkozása miatt is figye-
lemre méltó volt az irodalom és a művészetek kedvelői szá-
mára. Ünnepeltük az európai kultúra napját, megemlékeztünk 
Dugonics Andrásnak, a magyar regényírás úttörőjének szüle-
tésnapjáról. 1554-ben Balassi Bálint, 1878-ban Krúdy Gyula, 
1759-ben Kazinczy Ferenc született ebben a hónapban, míg 
1923-ban Kormos István, a közkedvelt Brumi-sorozat verses 
meséinek szerzője. De nem hagyhatjuk említés nélkül Liszt 
Ferencet, Xantus Jánost, Deák Ferencet, Flór Ferencet, a leg-
magyarabb magyar orvost vagy Déri Miksát, a zárt vasmagú 
transzformátor egyik feltalálóját sem. Emlékeztünk az aradi 
vértanúkra, az őszirózsás forradalomra és ’56 eseményeire 
is.

Az eltelt időben örvendetesen megszaporodott tagjaink 
száma. Tiszteletbeli tagunk lett – a teljesség igénye nélkül 
– Urbánszki László, történelmi regények szerzője; Fazekas 
István, a Stádium című folyóirat szerkesztője; Thököly Vajk 
költő, zenész; Szokolay Zoltán költő; Hámori István Péter 
költő, újságíró, Király Mandi festő, Varga András fotós és 
sokan mások. 

Jó kapcsolatokat ápolunk a Tóalmási Alkotók Baráti Kö-
rével, akik a hónap elején vendégeskedtek nálunk. Az is-
merkedés után Radics Renáta és Pásztor János verseit 
hallgathattuk, és elgyönyörködtünk Ozsváth György festő 
csodálatos képeiben, amelyeket az „igazoltan távol lévő” 
művész bemutatkozásul elküldött.

A finom falatok mellett repült az idő, és hipp-hopp, már-
is eltelt a kellemes, baráti hangulatú este, amelynek fényét 
több tiszteletbeli tagunk is emelte: Székelyné Opre Mária fo-
tós, Pálinkás Pálné versmondó, Ágoston Kata könyvtáros és 
Reitinger Jolán költő.

A találkozó képei a Facebookon és honlapunk fotóalbu-
mában is megtekinthetők: Akikisaszeg.simplesite.com.

Október 16-án a budapesti Erzsébetligeti Színházban tar-
totta a Batsányi-Cserhát Művészkör az őszi fesztiválját, amely 
a társaság éves pályázatának eredményhirdetése is egyben. 
Haász Irént Költői Ezüst Oklevéllel, Rostás Istvánt Art-díjjal 
jutalmazták. 

A Jókai Mór Városi Könyvtár felújítási munkálatai alatt a 
Dózsa György Művelődési Otthon nyújt helyet az AKÍK-ta-
gok számára. Továbbra is minden hónap első péntekjén 17 
órától várjuk az irodalom- és művészetkedvelőket a Magya-
ros teremben.

Haás Irén, az AKÍK klub vezetője

Sikeres alkotások

Idén is meghirdette történetíró pályázatát a Jókai Mór Városi 
Könyvtár. A 4–5. osztályos tanulóknak a csapatszellem volt 
a téma.

Napközis csoportom több tanulójának felkeltette az ér-
deklődését ez az érdekes, izgalmas feladat. Kulturális foglal-
kozás keretében alaposan átbeszéltük a gyerekekkel, hogy 
milyen szempontokat vegyenek figyelembe írásaik készítése-
kor. Végül hat nagyon színes és jól sikerült fogalmazás szü-
letett.

Az eredményhirdetésre október 8-án került sor. A szer-
vezők megdicsérték a gyerekeket ügyes írásaikért. A 4–5. 
osztályosok korcsoportjában három tanítványomat – Bresz-
tyenszky Anna, Dobay Benedek és Tolnai Bendegúz 4. a 
osztályos tanulókat – holtversenyben díjazták, jutalmazták. 
Nagyon szép emléklapokat és tárgyi jutalmat is kaptak mun-
kájuk elismeréseként. Vendéglátóink még finom péksüte-
ménnyel és teával is megvendégelték a nebulókat.

Köszönjük a könyvtár dolgozóinak, hogy évről évre fel-
keltik a diákok alkotói vágyát, és jutalmazzák az arra érde-
meseket.

Szécsényi Józsefné, a 4. számú napközis  
csoport vezetője , Klapka-iskola

A kutatók éjszakáján

A Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályos 
tanulói vagyunk. Ettől a tanévtől kezdve 
több új tantárgyat is tanulunk, köztük 
a fizikát. Tudjuk, hogy minden körülöt-
tünk lévő dolog valamilyen formában 

kapcsolódik hozzá. Néztünk már érde-
kes videókat, végeztünk kísérleteket.

Örültünk neki, amikor Palicskáné 
Szamosvölgyi Anna, a fizikatanárunk 
azt mondta, hogy sok érdekes kísér-
letre van lehetőség, amelyekhez nin-

csenek eszközeink, de megnézhetjük 
őket. Erre a kutatók éjszakáján került 
sor Gödöllőn, a Szent István Egyete-
men, ahová osztályfőnökünk, Tűz Anita 
néni is elkísért minket.

A második előadásra tudtunk re-
gisztrálni, amely 20 órától 22 óráig 
tartott. A részvétel ingyenes volt. Alig 
fértünk be az egyetemi oktatóterembe, 
olyan sokan voltunk diákok és szülők 
egyaránt.

Mindjárt viccesen fogadtak bennün-
ket, ugyanis kaptunk egy szárazjéggel 
töltött lufit, amely az önfelfúvódás után 
magától szétdurrant. A madzagrakétás, 
szódapatronos kísérlet is mindenkinek 
elnyerte a tetszését. Szinte lehetetlen 
felsorolni az élményeket. Az előadók 
egyetemi tanárok és diákok voltak, hu-
morban sem szenvedtünk hiányt.

Sajnos nem tudtuk megvárni az 
előadás végét, mert az utolsó vonattal 
haza kellett jönnünk. Reméljük, hogy 
jövőre a lézerrel kapcsolatos kísérlete-
ket is meg tudjuk nézni.

Nagyon jól éreztük magunkat, 
ajánljuk, hogy a következő tanévben 
többen is vegyenek rész ezen az érde-
kes estén!

Molnár Fanni, Verhás Luca,  
Ruda Mercédesz, Denk Krisztián,  

a Klapka-iskola 7. a osztályos tanulói 
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Balatoni barangoló

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 1–6. osz-
tályos tanulói közül huszonkét tanuló vett részt a 2016. 
június 26-ától július 2-áig tartandó balatonszemesi 

táborunkban, amelyet az egészséges életmód jegyében 
rendeztük meg. A Balaton természeti szépségeinek meg-
ismerése mellett fontos szerepet kapott az egészséges 
táplálkozás és a mozgás.

Az idei nyáron az időjárás kegyes volt hozzánk. A 
napsütéses, meleg időben a sport kapta a főszerepet. 
Túráztunk Balatonbogláron, ahol pihenésképpen boboz-
tunk egyet. Balatonfüreden az Annagora Aquaparkban 
kicsik és nagyok egyaránt birtokba vették a csúszdákat, 
a hullámmedencét. Napközben a vízi játékoké volt a fő-
szerep. Esti sétáink során gyönyörködhettünk a balatoni 
naplementében.

A gyerekek élményekben gazdagon tértek haza.
Palaga Sándorné

Szárazföldön és vízen
Kerékpár- és sárkányhajótúra 

Szeptemberben nagyot álmodtunk kollégáimmal. A kenu-
túra után arra gondoltunk, hogy a kerékpártúra közben 
sárkányhajózni fogunk a Dunán, ezért kerékpártúránkat a 
Dunakanyarba terveztük. A résztvevők létszáma rekordot 
döntött! 2016. október 1-jén hetvenen indultunk el kerék-

párral Szentendréről. A Duna mellett, gyönyörű környezetben 
kerekeztünk el a váci révig, ahol sárkányhajózáson vettünk 
részt. A kezdeti nehézségek után versenyt rendeztünk a csa-
patoknak. Bea néni, Kati néni és Piroska néni a Duna partján 
hagymás zsíros kenyérrel várt bennünket. Szülők és gyerekek 
is új élményekkel gazdagodtak. A kétórás kikapcsolódás után 
folytattuk utunkat két keréken Dunabogdányig, majd vissza 
Szentendrére. 

Ötvenhat kilométer két keréken, négy kilométer evezés-
sel teljesítve.

Palaga Sándorné

Sportegyesületünk U8-as 
tornát rendezett október 
9-én, vasárnap az isaszegi 
futballpályán, templomunk 
védőszentje után Szent Már-
ton-kupa névvel. Városunkat 
ebben a korosztályban Do-
moszlai Doma, Hosszú Pé-
ter és Szabó Csongor kép-
viselte. A torna gólkirálya 
Szabó Csongor lett, nyolc 
rúgott góllal. A  csapat má-
sodik helyezést ért el.

Tervezzük, hogy hagyo-
mányt teremtve a továb-
biakban minden évben 
meg hirdetjük a tornát a leg-
kisebb korosztály számára.

Gratulálunk, fiúk, sok 
győzelmet kívánunk nektek 
a továbbiakban!

Forrás: Isaszegi  
Sportegyesület  

Facebook-oldala

I. Szent Márton-kupa Isaszegen

Múzeumi esték az Isaszegi Természetbarát Klubbal

A tél folyamán a Múzeumi esték keretében az Isaszegi Ter-
mészetbarát Klub nevében Notter Béla, a klub vezetője is-
mét négy vetített képes élménybeszámolót tart, amelyeknek 
időpontjai és témái a következők:
– 2016. november 26., Madeira, Plitvicei-tavak;
– 2016. december 17., Hazai tájakon… Az Isaszegi Termé-

szetbarát Klub első félévi túráiból;
– 2017. január 21., Szlovák paradicsom, Normandia és Bre-

tagne;
– 2017. február 18., Hazai tájakon… Az Isaszegi Természet-

barát Klub második félévi túráiból.
A vetítések minden alkalommal 16 órakor kezdődnek a fa-
lumúzeumban. A klub vezetősége és tagjai sok szeretettel 
várják az érdeklődőket.
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„Kezes-lábas” nyári tábor

Ismét gyönyörű, nyári napra ébredtünk 
június végén, amikor immár ötödik al-
kalommal gyűltünk össze a Klapka-is-
kolában, hogy egy hétig tartalmas sza-
badidős elfoglaltságot biztosítsunk a 
művészeti iskolába járó gyerekeknek.

A tábor napközi jellegű, napi négy-
szeri étkezést biztosítottunk a résztve-
vőknek. A létszám megint magas volt, 
43 fő, akikkel öt pedagógus foglalkozott.

A táborban tánc- és kézműves-fog-
lalkozásokat tartottak a nevelők. Zsani 
néni egy szuper táncos koreográfiát ta-

nított be, Zsuzsa néni és Juli néni pe-
dig kézzel festett sapkát, gipszképeket, 
papírsárkányt, halacskaszélzsákot és 
még számos érdekességet készített a 
gyerekekkel. 

Rengeteget kirándultunk. Voltunk 
Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeumban, ahol bőr karkötőt készíthet-
tek és kenyeret süthettek a gyerekek. 
Meglátogattuk a gödöllői Haszonállat-
gén-megőrzési Központot, ahol ve-
zetett kirándulás keretében érdekes-
ségeket hallhattak az ottani állatokról. 

Persze az elengedhetetlen mozizás, 
pizzázás, fagyizás és a nagykátai strand 
sem maradhatott el. 

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani Isaszeg Város Önkormányzatának 
és az Isaszeg Nagyközség Egészség-
ügyéért Alapítványnak a tábor lebo-
nyolításához nyújtott anyagi támogatá-
sukért. Továbbá köszönöm kollégáim, 
Harkai Zsuzsanna, Rehák Julianna, Si-
mon Szeréna és Vojt Zsanett áldozatos 
munkáját.

Hernyes Virág táborszervező

Családi akadályváltó a Damiban

Az október 15-i, szombati munkanapra 
családi napot szerveztünk iskolánkban. 
Reggel 8 órára nagyon sok gyermek 
szüleivel, testvéreivel együtt érkezett az 
iskolába. A tanulók az első órában me-
netlevelet készítettek, addig a szülők az 
udvaron bemelegítettek az előttük álló 
feladatokra.

A reggeli torna után a gyerekek ki-
dobó-, kötélhúzó és hokiversenyben 

mérték össze edzettségüket. 9 órakor 
minden osztály a szülőkkel együtt el-
indult a kijelölt állomáshelyre. A fel-
adatok közt szerepelt célba dobás, 
zsákban ugrálás, memóriajáték, krea-
tív vonalrajz készítése, totó, szókirakó 
is. A  legnagyobb élményt a spotpan-
tomim és a Híd a szakadék felett cí-
mű játék jelentette. A szülők nagy lel-
kesedéssel vettek részt a játékokban. 

A  program végén már azt kérdezték: 
mikor lesz a következő? Már tervezzük 
a tavaszi akadályváltó programját.

Palaga Sándorné

Két keréken Szabolcsban

Idén már tizedik éve, hogy minden 
tanévben kétszer (tavasszal és ősszel) 
felfedező kerékpártúrát szervezünk ha-
zánk egy-egy tájegységébe. 

Az idei első túránk Magyarország 
északkeleti régióját célozta meg. Má-
jus 28–29-én Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye természeti szépségeinek felfe-
dezésére indultunk.

Isaszegről autóbusszal mentünk 
Vásárosnaményba, ahonnan kerékpár-
ral folytattuk utunkat Kölcse felé. Mind-
eközben a résztvevők megismerhették 
a beregi vidék madár- és növényvilá-

gát, természetes vízfolyásait. A Tisza és 
a Túr Petőfi Sándor verseiben is több-
ször szerepel, így pihenőt tartottunk 
annál a nevezetes kocsányos tölgynél, 

amelynél Petőfi Sándor A Tisza című 
versét írta.

Szatmárcsekén, a „szatmári reme-
te” szülőfalujában megkoszorúztuk 
Kölcsey Ferenc sírját, amely az Euró-
pában egyedülálló csónakfejfás te-
metőben található. Utunk következő 
állomása Túristvándi volt. Itt található 
a Túr folyóra épített háromkerekes ví-
zimalom, amelyet működés közben is 

láthattunk. Továbbkerekezve megér-
keztünk Kölcsére, ahol elfoglaltuk 2-3-
4 ágyas összkomfortos szobáinkat, és 
kenutúrára indultunk az „öreg” Túron, 

amely izgalmas élmény volt kicsinek 
és nagynak egyaránt. Másnap reggel 
utunkat Tarpa felé, majd a Tisza-gáton 
folytattuk Vásárosnaményba, ahol is-
mét buszra szállva indultunk haza. 

Kilencvenkét kilométer teljesítve 
két keréken. Következő kerékpártúrán-
kat négynaposra tervezzük. Útvonal: 
a Balaton körül.

Palaga Sándorné

A Dömös–Szentendre-kerékpárút megépítéséről egyeztettek

Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke az EuroVe-
lo 6 kerékpárút Dömös és Szentendre közötti szakasza meg-
valósításának tárgyában egyeztető tárgyalást hívott össze ok-
tóber 5-én a szentendrei városházára. A tárgyaláson részt 
vett Révész Máriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsoló-
dás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok 

ellátásáért felelős kormánybiztosa, Visegrád, Dunabogdány, 
Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Szent-
endre polgármestere, valamint a Nemzeti Infrastruktúra-fej-
lesztő Zrt. és az érintett szakhatóságok képviselői.

Szabó István elnök röviden összefoglalta az érintett sza-
kasz kiépítésével kapcsolatos eddigi fejleményeket.

Révész Máriusz kormánybiztos elmondta, hogy a Raj-
ka–Budapest EV6 kerékpárút jelen pályázati ciklusban le-
zajló megépítése kiemelt fontosságú kormányzati szándék. 
A Dömös–Szentendre-szakaszon két nyomvonal lehetősége 
merült fel, a Szentendrei-szigeten, illetve a jobb parton ve-
zetve. Az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalához költség-
becsléssel kiegészített előterjesztést nyújt be a közeljövőben 
a kormánynak.

A települések polgármesterei hangsúlyozták, hogy egy-
ségesen támogatják és szorgalmazzák a kerékpárút-hálózat 
megvalósulását bármely nyomvonalon, és ezt az elmúlt idő-
szakban több közös nyilatkozatban is megerősítették. Ugyan-
akkor azt is fontosnak tartják, hogy mind a Duna jobb partján, 
mind a Szentendrei-szigeten lévő települések – ha üteme-
zetten is – biztonságosan elérhetők legyenek kerékpárral.

Forrás: Szentendre Város Önkormányzata
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Harcok és áldozatok 1944 végén

Miután a 2. és a 3. Ukrán Front csapatai 1944-ben benyo-
multak az országba, a főváros védelmére a környező telepü-
lések területén a lakosság jelentős részének kivezénylésével 
hatalmas földmunkák kezdődtek. Az épülő rendszer az Attila 
védőöv nevet kapta, amelyet három védőállás alkotott, állá-
sonként kettő-négy árokkal. Az akkori gödöllői járás területén 
az első vonalból 22, a másodikból 29 kilométernyi szakasz 
húzódott. Az egyes állások védelmét harckocsik elleni árkok, 
aknamezők és egyéb akadályok szolgálták. Vidékünk dombos 
felszíne is előnyt jelentett a védőknek.

A védőöv első vonala Isaszegen a belterülettől északke-
letre kezdődött, s félkör alakban húzódott dél, majd nyugati 
irányba. Kiépítése már szeptemberben megindult, s a munká-
latokat helybeliek, több száz budapesti zsidó, valamint lengyel 
munkaszolgálatosok végezték. Az utóbbiak ellátása minimális 
volt, az őrök kíméletlenül bántak velük, s kivégzések is elő-
fordultak. Az Isaszeg és Valkó közötti erdős részen tankcsap-
dákat ástak, és két sávban aknákat telepítettek. Aknamezőt 
létesítettek Isaszeg és Pécel között, valamint Katonapallagon 
is. A belterülettől északnyugatra a 3. magyar hadsereg részét 
alkotó 10. és 12. magyar gyalogos-, valamint az 1. páncélos-
hadosztály megmaradt részeiből létrehozott egységek helyez-
kedtek el, a közelükben pedig a 6. német hadsereg köteléké-
be tartozó 13. német páncéloshadosztály egy ezrede. Míg itt 
tüzérségi állásokat is létesítettek, a falu délnyugati csücskének 
közelében német aknavetőket állítottak fel. Az eseményekről, 
a lakosság szenvedéseiről, a károkról Asztalos István Isaszeg 
című könyvében lehet olvasni.

A hadak mozgását, a támadások irányát kirajzolják a szov-
jetek által elfoglalt települések. Novemberben négy közeli fa-
luból szorították ki a németeket: 16-án Zsámbokról, 17-én 
Turáról és Vácszentlászlóról, a következő napon Galgahévízről 
és Hévízgyörkről, 19-én pedig Dányról és Valkóról. Dányt is, 
Valkót is a 7. román gyalogoshadtest csapatai foglalták el, de 
korántsem egyetlen rohammal: Dány a harcok során ötször, 
Valkó belterületének egy része az utolsó nagy roham során 
négyszer cserélt gazdát. A Veresegyház–Gödöllő–Isaszeg 
közti terepszakaszon szovjet, az Isaszeg–Pécel közöttin pedig 
román csapatok sorakoztak fel támadásra.

A védőöv e szakaszának védelmében az 1. magyar ej-
tőernyős-zászlóalj is szerepet kapott, amelynek tagjait bár-
dos brigantiknak nevezték a jobb mellükön viselt bárdos 
hadosztályjelvény okán. Előzőleg Soroksár térségében har-
coltak, s november 12-én vagy 13-án éjszaka érkeztek meg 
előkészítetlen isaszegi szállásukra, ahol nem pihenhették ki 
magukat, mert másnap délelőtt 11 óra tájban a parancsno-
kuk, Tassonyi Edömér százados írásbeli utasítást kapott egy 
védőállás elfoglalására a falutól keletre, mivel – az indok-
lás szerint – a szovjetek áttörték a közeli védelmi vonalat. 
A csapat erőltetett menetben érte el a megjelölt magasla-
tot, ahol két lövészszázad ásta be magát, két másik pedig a 
Tápió völgyétől északra, a szőlőkben. Ellenséges katonáknak 
híre-hamva sem volt, csupán egy lóvontatású üteget láttak el-

haladni. Másnap viszont az erős tűz miatt a magaslati állásu-
kat kénytelenek voltak elhagyni. A szőlőkben lévő állás ellen 
szovjet gyalogsági támadás indult. A harc egész nap folyt, a 
frontvonal ide-oda hullámzott, több ízben közelharcra is sor 
került, de végül az oroszok visszavonultak. A következő na-
pon tíz-egynéhány tank közelítette meg négyszáz méterre a 
magyar állásokat, de a géppuskák és a páncélöklök tüzének 
hatására visszahúzódtak. Valószínűleg a negyedik napon („ha 
jól emlékszem, a harmadik napon” – írta a százados a harci 
események felidézésének során) 9 óra körül heves ágyútűz 
kezdődött, támadást indított a szovjet gyalogság, a közelben 
lévő németek feladták állásukat. 11 óra tájban hatalmas tűz 
zúdult az ejtőernyősök dombtetőn lévő állására, és biztosra 
lehetett venni, hogy ott élő ember nem fog maradni, noha 
a lövészárokban rövid ásott alagutak is voltak, búvóhelyként 
aknatűz ellen. A százados ekkor igen nehéz döntési helyzetbe 
került, s embereinek érdekében a saját állásaira a saját tüzér-
ség megsemmisítő tüzét kérte, amelynek hatására a szovje-
tek meghátráltak. Akiket az 52 löveg tüze életben hagyott, 
azok az ejtőernyősök fegyvereitől estek el. A bárdos brigantik 
csak hét embert veszítettek. Tassonyi a meghökkentő kérését 
azzal indokolta, hogy kézitusában nem hét fő esett volna el, 
hanem az egész század, kézitusában ugyanis nem szoktak 
foglyokat ejteni. November 22-én vagy 23-án az egységet 
kivonták a védőállásokból, visszavonultak a faluba, s másnap 
Pápára szállították őket. Isaszegen fordult elő első ízben a 
században, hogy néhány katona megszökött az védőállásból. 
Az állásaik Sülysáp határában voltak, ezt bizonyítja egy ottani 
visszaemlékező, aki szerint egy dombtetőn hét 18-19 éves 
magyar ejtőernyőst hantoltak el ruhátlanul, azonosító nélkül, 
jelöletlen sírban. (Tudomása szerint az oroszok azért lőttek le 
őket, mert a jelvényüket SS-jelzésnek vélték.)

Egy hiteles gödöllői visszaemlékező, Hegedűs László je-
gyezte fel: „Isaszeg 1944. november 16-tól december 28-ig 
a harcok sűrűjébe esett. A térségben a 7. román gyalogos-
hadtest támadott, az általános roham december 5-én indult 
meg, de december 12-ig csupán a falu felét sikerült birtokba 
venniük. Azután ismét leálltak december 26-ig.” December 
8-án erős ágyúzás folyt. A front átvonulása során nagy erők-
kel rohamoztak december 18-a éjjelén és 19-én. Kerepes 
Újfalu nevű részéről december10. és 23. között egy német 
ágyú mindennap 22 órától 23 óráig tüzelt Isaszeg irányába. 
Gödöllő, Szada és Veresegyház 12-én került szovjet kézre, 
Isaszegen pedig a Kossuth és a Templom utca vonaláig hatol-
tak a támadók. Három nappal később a német páncéloshad-
osztály ellenlökése visszavetette a község területéről a román 
hadtest egységeit. A következő két hétben az összecsapások 
kisebb intenzitással folytak, de a gödöllői szovjet tüzérezredek 
folyamatosan ágyúztak Isaszeg irányába is. Újabb nagy erejű 
támadás csak karácsony után következett be, ennek eredmé-
nyeként 27-én estig Isaszeg határából is teljesen kiszorultak 
a magyar és a német egységek. E napon a 9. román lovas-
hadosztály Pécelt, a 2. román gyalogoshadosztály pedig Kis- 

és Nagytarcsát foglalta el. A frontvonal Pest felé húzódott, a 
szenvedések azonban korántsem értek véget.

Marton Pálné Homok Erzsébet versegi népi írónő férje is 
harcolt Isaszegnél a szovjetek ellen. Többször is átkiabáltak 
hozzájuk, hogy adják meg magukat, mert be vannak kerítve. 
Marton Pál mintegy ötven társával átment a szovjetekhez, s 
ennek következtében Gödöllőre kerültek fogolytáborba, ahol 
Martont meg is látogatta a felesége. Három-négy hét múlva a 
foglyot szabadon engedték, jó néhány társával együtt. (A gö-
döllői hadifogolytábort 1944. december 20-án hozták létre, s 
1945 augusztusában szüntették meg. A német, magyar stb. 
foglyok száma meghaladta a hétezer főt.)

Miután a front elvonult, a lakosságra hárult a végtisztes-
ség megadása az elesettek részére. Ez iszonyú feladat volt, 
hiszen némelyeket felismerhetetlenné roncsoltak a lövedé-
kek, szilánkok, másokat akna tépett szét… Ha volt is azono-

sítójuk az elhunytaknak, a temetést végzők, akik igyekeztek 
túlesni a borzadályon, nem nagyon törődtek vele. Isaszegen 
a temetőben külön sírba harminchét román, egy másikba 
huszonnégy magyar, egy harmadikba pedig tizenkét német 
katonát hantolt el a temető akkori gondnoka, Tesánszky Pál 
és felesége, akik úgy tudták, hogy ide szállították az erdőben 
elesett katonákat is. Dányon a temető kerítése mellett mint-
egy hatvan méter hosszú tömegsírba kétszázötven-három-
száz német, román és szovjet katonát temettek el. Pécelen 
a Monyoki-tanya közelében – ahol különösen heves harcok 
dúltak – két sírba több mint százötven áldozat került. A ha-
lottak összegyűjtése közben egy segítő péceli férfi aknára lé-
pett, és életét vesztette. A két temetőben harminc szovjet és 
román, tizenkét német és négy magyar katonát temettek el. 
Gödöllőn és Máriabesnyőn pedig összesen kétszázkilencven-
hat katona nyughelye található. B. M.

Jó Hír

Nyáron lezajlott az első Értékek táborunk. Harmincöt gyermekkel töltöttünk el egy 
áldott hetet a pünkösdi imaháznál. Köszönjük, hogy a SZISZI is rendelkezésünkre 
bocsátotta az udvart. Mindenért Istené a dicsőség!

Az idei tanévben is folytatjuk szolgálatainkat. A Klapka alsó tagozatának pénte-
kenként 15.00–16.00 óra között az iskola könyvtárában van foglalkozás. A SZISZI 
alsó tagozatának szerdánként 13.00–14.00 óra között az iskola könyvtárában 
tartunk foglalkozást.

Indul a Jó Hír a felső tagozatosok számára is! Olyan témákkal foglalkozunk, 
amelyek érintik a tinédzsereket. Például az önbecsülés, a népszerűség, félelme-
ink, a megbocsátás, a divat, a zene, a szerelem és még sok más. A beszélgetések 
mellett sok játék, filmvetítés és dicsőítés is színesíti alkalmainkat. Helyszín: SZISZI, 
I. emelet 12. terem vagy a tornaterem. Időpont: minden szerdán 15.00–16.00 
óra között. 

Előadásokat szervezünk 12–18 éveseknek őket érintő témákban! Az alkalmak 
nyitottak! Helyszín: SZISZI, I. emelet 12. terem. 

Továbbra is szervezünk kirándulásokat és ünnepekhez kötődő alkalmakat 
is. Köszönjük a helyszíneket, a támogatásokat és minden segítséget! Aktuális 
témáinkról a www.sziszi.hu/iskolai-hírek oldalon olvashatnak. Információ: Hege-
dűs Mónika, 70/367-2112; johir.isaszeg@gmail.com

A római katolikus 
egyházközség 
eseményei

•	 November	 13.:	 Az	 Öregtemplom	
búcsúja. A szentmisék rendjét meg-
találják az egyházközség Face book- 
oldalán.

•	 Egyházi	 évet	 záró	 és	 Mikulás-ün-
nepség lesz 2016. december 3-án 
16 órakor a katolikus közösségi 
házban. Belépő: sütik és üdítő.

•	 A	 Szent	 István-templom	 ének-	 és	
zenekara jótékonysági koncertet 
szervez az Isaszegi Szent Rita Ala-
pítvány javára 2016. december 11-
én 16 órakor.

Felhívás

Az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány pályázatot nyert a Földműve-
lődésügyi Minisztérium által meghirdetett „Gyűjts, tanulj, alkoss!” Nép-
művészeti értékek és ifjúság című pályázatán. 

A pályázat a következő elemeket foglalja magában:
– a zselízi és erdélyi kapcsolatok ápolása;
– Isaszeg kultúrája – Népi hagyományőrzés;
– élménykiállítás – Isaszeg népi világának labirintusa az éves ciklikusság 

alapján;
– Isaszeg kultúrája – Népi hagyományőrzés című könyv;
– táncház;
– isaszegi népi ételek.

A pályázati program sikeres lebonyolítása érdekében felhívást teszünk 
közzé! Nemzeti értékekre fogékony jelentkezőket várunk minden korosz-
tályból kutatócsoport alakítására. A kutatásban részt vevők olyan isaszegi 
lakosokat keresnek fel, akik valamilyen hagyományos népi tevékenység-
ben járatosak, összegyűjtik és feldolgozzák a népi kultúra fennmaradó 
emlékeit. A gyűjtőmunkával párhuzamosan pályázatot hirdetünk népi 
kultúrával kapcsolatos alkotásokra, amelyek lehetnek festmények, versek, 
prózák, hímzések, viseletkészítések, fafaragások, de akár isaszegi ételek is. 
A pályamunkákat folyamatosan, de legkésőbb 2017. február 28-ig várjuk 
a Dózsa György Művelődési Otthon irodájába. A pályamunkákból kiállí-
tást rendezünk, amelynek bemutatója 2017. április 5-én lesz a isaszegi 
művelődési otthonban, majd utaztatjuk a határainkon túlra is.
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Hirdessen nálunk!
Hirdetési méretek  
(szélesség × magasság)

Bruttó hirdetési díj
fekete-fehér 
belső oldal

színes belső 
oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft
1/2 oldal (fekvő: 181 × 128 mm;  
álló: 87,5 × 128 mm)

13 970 Ft 19 050 Ft

1/4 oldal (87,5 × 128 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

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-102-es telefonszámon, illetve 
az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címen.
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Anyakönyvi hírek
a 2016. 09. 16. és 2016. 10. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Bíró Ilonka, Borbély Nimród, Poharenszki Lia, Baranyi Áron

HázaSSágkötéSek
Heigl Dóra és Horváth Barna
Urveczky Etel és Podhorszki György László

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Kovács Illés Lászlóné Orosz Anna (88 éves), Kossuth L. utca 157.
Pogácsás Józsefné Bodnár Mária (88 éves), Gyöngyvirág utca 2/a
Szabó István (59 éves), Béke utca 71.
Palotai István (74 éves), Jegenye utca 5.
Horváth László (85 éves), Klapka utca 41.
Losonczi Zoltán Károlyné Zsadányi Zsuzsánna (67 éves),  
Virág utca 9.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltatók elérhetőségei
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
ELMŰ  
Hibabejelentés: 40/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel  
kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38;  
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611 
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
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
Főgáz elérhetőségei: www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat:  
06-40/474 474. Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszol-
galat címen, vezetékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 
06-1/237-7777-es telefonszámon

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma:  
70/387-2693
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma: 
70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet Madách I. u. 14., telefon: 
28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztály 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 
28/410-297. 
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi 
Kiállítóhely programjai
November 4. (péntek), 19.00:  Dan Lun-

gu: Egy komcsi nyanya vagyok! – A Katona 
József Színház előadása. Előadja: Csoma 
Judit m. v. A belépés ingyenes! 

November 5. (szombat), 16.00:  Tini Hal-
loween Buli. Belépés csak diákigazolvány 
felmutatásával! Belépő 500 Ft

November 5. (szombat), 15.00, Falumú-
zeum:  Thinagl Szerafin-emléktábla-avatás

November 10. (csütörtök), Budapest: 
 Látogatás a Terror Házába – Az ´56-os ren-
dezvényeinken részt vevő diákok jutalom-
kirándulása. 

November 11. (péntek) 
 16.00:  Kreatív kézművesklub – kosárfonó 

szakkör
 17.30:  A TÁNT magyarságismereti sza-

badegyeteme levetíti Páskándiné Sebők 
Anna Erdély, 1956 című dokumentumfilm-
jét.

November 12. (szombat), 19.00:  Blues- 
est III. – London a hatvanas években – Gier 
Gabriel élőzenés bluessorozatának harma-
dik, befejező előadása

November 15. (kedd), 18.00:  Az Isaszegi 
Települési Értéktár Bizottság soron követ-
kező gyűlése. Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

November 15. (kedd), 18.00, Falumú-
zeum:  Keresztény/Keresztyén Akadémia – 
A görögkatolikusság szerepe a mindenkori 
Magyarországon. Előadó: dr. Sivadó János 
gödöllői görögkatolikus parókus

November 17. (csütörtök), 17.00:  Élet az 
élet után – R. Kárpáti Péter előadása. Be-
lépő 1500 Ft

November 18. (péntek) 
 16.00:  Társasjáték-délután Bakajsza 

Márkkal
 18.00:  ’56 hatása napjainkra – dr. Jászbe-

rényi József történelmi ismeretterjesztő 
előadása. Utána az ’56-os programsorozat 
zárófogadása. 

November 19. (szombat), 14.00:  Örök-
mozgó játszóház és ugrálóvár. Belépő  
500 Ft

November 19. (szombat), 16.00, Falu-
múzeum:  „Múzeumi esték” sorozat – Az 
első világháború harcai a Karintiai-Alpok-
ban (Dolomitokban). Vetítőképes előadás. 
Előadó Jéney Sándor nyugalmazott hon-
véd őrnagy

November 22. (kedd), 19.00:  A Pesti Ma-
gyar Operett Színpad bemutatja: Operett-
nagykoncert. Sztárvendég: Oszvald Mari-
ka. Belépő 2600 Ft

November 25. (péntek), 14.30, teme-
tő:  Megemlékezés a második világháború 
védelmi harcaiban, az Attila-vonalban Isa-
szegen hősi halált halt katonákról a Ma-
gyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének, 
a Tóth Árpád Nemzeti Társaskörnek és a 
Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegységé-
nek szervezésében

November 26. (szombat), 19.00:  Mű-Hely 
Nap – Unplugged!

November 26. (szombat), 16.00, Falu-
múzeum:  „Múzeumi esték” sorozat – Az 
Isaszegi Természetbarát Klub (ITK) vetített 
képes előadása Madeira, Plitvicei-tavak 
címmel. Előadó: Notter Béla elnök (ITK)

November 27. (vasárnap), 16.00:  A Gau-
dium Carminis kamarakórus évzáró kon-
certje

A november 4-i, 10-i és 18-i program A ma-
gyar szabadság éve elnevezésű programso-
rozat részeként valósul meg. A  programot 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulójára létrehozott emlékbizottság tá-
mogatja.

Ügyeleti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 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.: 28/582-830; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások novemberben és decemberben
november 4.: dr. Kürti József; november 11.: dr. Eszlári Egon; november 
18.: dr. Tordai Gábor; november 25.: dr. Mészáros Zsolt; december 2.: dr. 
Kürti József; december 9.: dr. Eszlári Egon; december 16.: dr. Tordai Gábor; 
december 23.: dr. Mészáros Zsolt; december 30.: dr. Kürti József

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartása 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

KöszöneTnyilváníTásoK

Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, akik részt vettek szeretett édes-
anyám, özv. Kovács Lászlóné temetésén, mély fájdalmamban osztoz-
tak, és a sírjára virágokat hoztak.

Lánya

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Gulyka József 
atya temetésén részt vettek, megtisztelték jelenlétükkel, mélységes fáj-
dalmunkban osztoztak. Köszönjük mindazon rendvédelmi szerveknek, 
akik segítettek a temetési szertartás biztonságossá tételében.

Római katolikus egyházközség

Képviselők elérhetőségei

• Balog Istvánné, 70/903-8668, balog46i@invitel.hu
• Pénzes János, 70/456-6969,  

penzes.janos@isaszeg.hu 
• Mészáros Gusztávné, 70/334-6401,  

meszarosgusztavne@gmail.com 
• Szilárdi László, 20/568-7358, lszilardi@gmail.com 
• Könczöl Gábor, 70/456-6976,  

isapaletta@freemail.hu 
• Karádi Zsuzsanna, 20/245-8260,  

karadizsuzsanna@gmail.com
• Markel István, 70/387-2692, lekram@freemail.hu 
• Gabrucza Marianna, 70/618-9236,  

gabrucza.marianna@gmail.com 
• Everling Róbert, 20/989-6959,  

everling.robert@isaszeg.hu 
• Bajusz Dániel, 20/362-3658,  

bajusz.daniel@gmail.com
• Horváth István, 70/337-2238, 

horvath.istvan@isaszeg.hu

Lakossági felhívás

Az Isaszeg város tulajdonában lévő defib-
rillátor (újraélesztő készülék) a lakosság 
számára is elérhető a Vállalkozók Isaszegi 
Egyesületének székházában, a polgárőrség 
helyiségében. Cím: 2117 Isaszeg, Rákóczi ut-
ca 12. Telefon: 20/220-7414.



Megújul a Jókai Mór Városi Könyvtár

Kedves olvasóink!
Örömmel értesítjük a tisztelt lakossá-
got, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár 
sikeresen pályázott a Nemzeti Kultu-
rális Alap kistelepülés könyvtárainak 
szakmai eszközfejlesztésére, korszerű-
sítésére kiírt pályázatán. Ennek köszön-
hetően a városi könyvtár teljesen meg-
újul. A felújítás alatt – 2016. november 
1. és 2017 február 1. között – a könyv-
tár zárva tart.

A munkafolyamatokról folyamato-
san tájékoztatjuk majd önöket a helyi 
újságban, valamint a Facebook-olda-
lunkon (Facebook.com/jokaikonyvtar-
isaszeg) és a könyvtár honlapján (Jo-
kai-bibl.hu) is.

Reméljük, hogy a könyvtár meg-
szépült tere az önök tetszését is elnyeri 
majd!

A JMVK vezetője

Műfüves pálya épül a Rózsa utcai sporttelepen

A látványcsapatsportok támogatásáról 
szóló jogszabályok 2011. évi hatályba-
lépésének eredményeként a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) labda-
rúgópálya-építési programot támogató 
nyílt pályázatot hirdetett meg. A pályá-
zat meghirdetésének célja, hogy az or-
szágban új műfüves és élőfüves nagy-
pályák, valamint műfüves félpályák, 
kispályák és grundpályák épüljenek. 

Elősegítve ezzel az utánpótlás-nevelés 
infrastrukturális feltételeinek erősítését, 
a labdarúgással tömegsport szintjén 
foglalkozó gyerekek létszámának növe-
kedését, a szabadidős futball feltételei-
nek javítását. 

Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a 49/2016. (III. 
23.) Kt. határozat alapján a tulajdoná-
ban lévő Rózsa u. 2. szám (hrsz.: 657) 

alatti sportlétesítmény tekintetében 
egy kis méretű (20 × 40 méteres) 
műfüves labdarúgópálya kialakítására 
pályázott. Isaszeg városa a fent neve-
zett célok megvalósításában az Isasze-
gi Sportegyesület 1911-es megalaku-
lása óta kiemelkedő eredményeket ért 
el. Az MLSZ által nyújtott pályázati le-
hetőséggel nemcsak Isaszeg infrastruk-
túrája fejlődik, hanem a helyi lakosság 
sportéletében is további minőségi vál-
tozásokat fog előidézni. 

Örömmel értesítem a kedves la-
kosságot, hogy az MLSZ elnökségének 
2016. június 6-án meghozott határo-
zata alapján az Országos Pályaépítési 
Program X. ütemében Isaszeg Város 
Önkormányzatának pályázata nyert. 
A terület műszaki felmérése és átadá-
sa után megkezdődtek az építési mun-
kálatok a Rózsa utcai sporttelepen.

Reményeink szerint az elkészült 
műfüves futballpályát nemcsak az 
Isaszegi Sportegyesület tagjai fogják 
használni, hanem a város lakossága is 
örömét leli majd benne, hisz a sport 
elengedhetetlen része az életünknek.

Hatvani Miklós polgármester


