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önkormányzati tájékoztató

Vádak és igazságok – interjú Hatvani Miklós polgármesterrel

– Az Isaszegi Iránytű 2014. júliusi számában ismé-
telten nagy terjedelemben támadták a polgármesteri 
tevékenységét. Kívánja-e véleményezni ezeket a gon-
dolatokat, hiszen dr. Kardos Gábor, az ön beosztottja, 
alpolgármestere írja le ezeket?

– Nemcsak kívánom, hanem kénytelen is vagyok megvá-
laszolni az újságon keresztül, mivel a polgármesteri hivatalba 
csak nagyon ritkán jár be az alpolgármester úr.

– Nem igazán kérdeznék öntől, inkább idézem a 
helyi Iránytűben megjelenteket: „Nem történt munka-
helyteremtés, csak a kormány által biztosított közmun-
kaprogram.”

– Sajnálatos dolog, hogy városunk alpolgármesterének 
figyelmét elkerülték az alábbi munkahelyteremtő beruházá-
sok, illetve az itt élők jobb ellátását biztosító szolgáltatások 
megjelenése. A teljesség igénye nélkül említem például a 
francia TBMI Hungary, a Csányi Szőrme, a tésztaüzem, a 
szennyvíztelep, a benzinkút, a Tesco, a DM, a Szentgyörgy-
pusztán lévő BEVISZ-DUO és egyéb vállalkozások által létre-
hozott munkahelyeket. Összeszámoltam: a szezonális mun-
kákat is beleszámítva 250-300 új munkahely keletkezett 
Isaszegen az elmúlt években. Magyarországon 3000 körüli 
a települések száma. Ha minden településen legalább ennyi 

munkahely keletkezett volna, akkor meglenne az országosan 
megígért egymillió.

– Kardos Gábor alpolgármester úr cikkéből idéznék 
még mindig: „…titkolózva, szűk baráti körben hozza 
meg kritikátlan döntéseit”. Csak hogy érthető legyen: az 
idézetben alpolgármester úr a városvezetésre gondolt. 
Mi a véleménye erről?

– Minden egyes bizottsági és testületi ülésünk – ahol a 
döntéseink megszületnek – nyilvánosak, kivételt képeznek 
ezalól a törvény által előírtan zárt ülést igénylő, konkrét sze-
mélyeket is érintő ügyek. Ezen ülésekre a meghívót és a 
napirendi pontokat, valamint az előterjesztés anyagát vala-
mennyi képviselő, illetve külső bizottsági tag megkapja, köz-
tük az alpolgármester úr is. Az, hogy ő úgy érzi, a döntések-
ben nem vesz részt, valószínűleg annak köszönhető, hogy az 
idén megtartott 30-40 bizottsági ülésre egyáltalán nem járt 
be, a 17 képviselő-testületi ülésből pedig összesen 7 ülésen 
vett részt, azaz az ülések többségén nem. Így aztán nem 
csoda, ha úgy érzi, hogy ki van rekesztve a döntéshozatalból.

– Alpolgármester úr nem ért egyet azzal, hogy van-
nak civilszervezetek, amelyek „kedvencei” a városveze-
tésnek. Valóban vannak kiemelt szervezetek, amelyeket 
az önkormányzat kiemel a többi közül?



2 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XIII. évfolyam, 8. szám • 2014. augusztus 3

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata  
Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László  

Szerkesztô: Adorjánné Fehér Éva  
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea  

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
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Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

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

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

változtatás nélküli rövidítésére. 

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.

– A 2013-as az utolsó lezárt költségvetési év, amelyben 
a két legjobban támogatott civilszervezet vagy egyesület az 
Isaszegi Sportegyesület, illetve a Polgárőrség volt. Mindkét 
egyesületnek Turányi Lászlóné az elnöke, aki tudtommal a 
Fidesz–KDNP színeiben indul az önkormányzati választáson,  
a polgárőrség alelnöke pedig nem más, mint dr. Kardos Gá-
bor alpolgármester. Mindkét egyesület támogatását megsza-
vazta Kardos úr is. Tehát mivel nem ért egyet? Az olvasókra 
bízom a választ.

– A Cenzúrabizottság városunkban című cikkből 
idéznék: „Nem igaz, hogy a Fidesz–KDNP gyalázott és 
szidalmazott másokat.”

– Ez tény és való, nem is állítottam ilyet. Kérem, olvas-
sák el eddig megjelent cikkeimet. Sehol nem említem a Fi-
desz–KDNP nevét vagy szervezetét. Alpolgármester úr talán 
úgy gondolja, hogy ő maga a Fidesz, szerintem pedig nem. 
A Fidesz–KDNP helyi szervezetében is nagyon sok rendes 
ember tevékenykedik, segíti a város mindennapi életét, és 
közülük többeket is a barátomnak mondhatok, tisztelhetek. 
Alpolgármester úr mesterséges feszültséget igyekszik kelteni 
köztem és a Fidesz-szimpatizánsok között.

– Bajusz Dániel képviselő úr Füstbement terv című 
írásában említi: „Szerettünk volna bekamerázott kerék-
pártárolót a vasútállomáson, amihez százezer forintot 
fel is ajánlottunk.”

– Örömmel értesítem a képviselő urat – ha elkerülte vol-
na a figyelmét –, hogy a biciklitároló már régen elkészült, 
kettő is, igaz, a kamera kihelyezése csak a hetekben fog 
megtörténni. Viszont az említett százezer forintot azóta is sok 
szeretettel várjuk.

– Továbbra is Bajusz képviselő úrtól idéznék: „Sze-
rettük volna a Klapka-iskola modernizálását és a Bóbita 
Óvoda bővítését, amelyhez 120 millió forintnyi pályázati 
pénzt lehetett volna lekérni.”

– Követelem a képviselő úrtól, mutassa be azt a kor-
mányzati vagy közreműködői szerv által hozott döntést, 
amelyben Isaszeg részére megállapították a cikkben említett 
120 millió forintot. Szintén követelem, hogy mutassa be azt 
az önkormányzati döntést, amelyben ezt a képviselő-testület 
visszautasította. Nem ez az első eset, amikor azt hallom vagy 
olvasom, hogy mennyi pénzt hoztak volna ide, csak mi nem 
akartuk igénybe venni. Nem létezik olyan polgármester, aki 
ilyen segítségnek ne örülne, ha lenne. Egyébként az elmúlt 

négy évben is hatalmas mennyiségű fejlesztési pénz özön-
lött a városba, csak olyan beruházásokra kellett költenünk – 
mert arra kaptuk –, ami a lakosság szempontjából nem látvá-
nyos. Követelem ezen dokumentumok rövid határidőn belül 
való bemutatását, s ha ez nem történik meg, akkor sajnos 
azt kell állítanom, hogy a képviselő úr valótlanságot közölt.

– Alpolgármester úr zavaros hátterűnek titulálta 
a benzinkút működését, mindazonáltal, hogy ez jóval 
megkönnyítette az itt lakó autósok életét. 

– A benzinkúttal kapcsolatban már máskor is elmond-
tam, hogy – ellentétben a városi legendával – higgyék el, 
én sajnálom a legjobban, hogy nem volt az enyém. A Mobil 
Petrol benzinkutat a MIN-OIL Kft. üzemeltette, amelynek az 
egyik ügyvezetője a feleségem volt. A kúttulajdonos Mobil 
Petrol Zrt. a tavalyi évben eladta a MOL-nak. Egyébként a 
benzinkutak a NAV, azon belül is a Vám- és Pénzügyőrség 
kiemelten ellenőrzött feladatai közé tartoznak. Alpolgármes-
ter úr úriemberhez nem méltó módon azt sejteti a felve-
tésében, mintha valami rendellenes gazdasági tevékenység 
folyt volna ott. A benzinkúton az utolsó csepp benzinről, és 
természetesen más forgalmazott termékekről is minden 
esetben számlaadás történt, és szakmailag is elismert tevé-
kenység folyt. Én csak remélni merem, sőt, bízom benne, 
hogy ugyanúgy minden rendben történik az alpolgármester 
úr praxisában is, nincsenek zavaros hátterű számlaadási és 
szakmai tevékenységek.

– Mire számít ezek után a választási kampány során?
– Déjà vu érzésem van. 12 évvel ezelőtt hasonlókép-

pen, először erkölcsileg próbálták lejáratni az akkor regnáló 
polgármestert és a képviselő-testületet. Majd következtek a 
megvalósulatlan ígéretek, mint például a gázközművagyon 
lakosság részére történő kifizetése. Már várom, hogy most 
mivel próbálják félrevezetni a lakosságot, milyen adót kíván-
nak majd eltörölni, például a kommunális adót? Nem lepőd-
nék meg az ilyen és hasonló ígéretek bejelentésén. Amit 
most elmondtam önnek, önöknek, azt dokumentumokkal 
tudom bizonyítani, például jelenléti ívekkel, jegyzőkönyvek-
kel, szerződésekkel, hang- és képfelvételekkel. Végezetül is-
mételten kérek mindenkit, hogy a választások közeledtével 
tartsák tiszteletben mások emberi méltóságát, és tartózkod-
janak valótlanságok állításától.

– Köszönöm az interjút.
Hanák Cecília

Nyári rendkívüli ülés
A legutóbbi rendkívüli képviselő-testü-
leti ülésen több napirendet tárgyalt a 
város vezetése, ezekből az alábbiakban 
a két legfontosabbat emelem ki.

A képviselő-testület az „Isaszeg 
város közigazgatási területén helyi, 
autóbusszal végzett, menetrend sze-
rinti személyszállítás közszolgáltatás 
keretében történő ellátása” tárgyban 
kiírt pályázatot eredményesnek nyil-
vánította, annak nyerteseként a Travel 
Masters Kft.-t hirdette ki. Kiemelendő, 

hogy a pályázatban vállalt követelmé-
nyek alapján az elkövetkező években 
javulni fog a helyi személyszállítás mi-
nősége. A pályázat nyertese 2014. 
augusztus 1. napjától 2022. július 
31. napjáig látja el a város személy-
szállítási feladatait. Isaszeg Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a 
közszolgáltatás ellátásához 350 000 
Ft/hó áfamentes támogatást nyújt. 
Magyarország többi településéhez 
hasonlóan sajnos városunkban sem 

fedezik a helyi személyszállítás költsé-
geit a jegy- és az egyéb bevételek, így 
a fent megjelölt összeg segítségével 
tud csak a városi személyszállítás élet-
képes maradni Isaszegen.

Isaszeg Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Isaszegi Hétszínvirág 
Óvoda (2117 Isaszeg, Madách utca 
11.) intézményvezetői feladatainak 
ellátásával Skultétiné Pál Juditot bízza 
meg öt évre.

Szilárdi László felelős szerkesztő 

A szerkesztőbizottság elnökének állásfoglalása 
Dr. Kardos Gábor a Fidesz–KDNP isa-
szegi szervezetének elnöke öt pont-
ban megfogalmazott helyreigazítási 
kérelemmel élt lapunk felé. Kérelmére 
reagálva a törvényi határidőn belül a 
keretben olvasható választ küldtem az 
alpolgármester úr részére, aki az ülé-
sen nem jelent meg, és írásban sem 
reagált. Helyette az Isaszegi Iránytű 
című újságban Cenzúrabizottság vá-
rosunkban címmel megjelent egy írás, 
amely magában foglalja a hozzánk el-
juttatott helyreigazítási kérelem tartal-
mát. A cikkre az alábbiakban reagálnék.

Az első pontban leírja, hogy ros-
szul jelentettük meg az újságja nevét, 
„helyi Iránytűt” írtunk Isaszegi Iránytű 
helyett. Tisztában vagyunk azzal, hogy 
a lap neve Isaszegi Iránytű, az említett 
cikkben szereplő „helyi” kifejezés a 
helyben való megjelenésre utalt, nem 
az újság nevére, hiszen akkor nagy 
kezdőbetűvel kellett volna írni.

A következő három pontban meg-
fogalmazza, hogy nem igaz, hogy 
három éve folyamatosan kritizálják 
a polgármester személyét, hogy sér-
tődöttség és hatalomvágy uralkodna 
a helyi Fidesz–KDNP tagjaiban, vala-
mint visszautasítja, hogy szövetségük 
gyalázott és szidalmazott másokat. 
A  2011 szeptembere óta hozzánk 
eljutott lapszámok mindegyikében ol-
vasható a város vezetését ért kritika. 
A  sértődöttség és hatalomvágy ki-
fejezés pedig nem hamis tényállítás, 
hanem vélemény. A „gyalázás”, „szi-

dalmazás” kifejezések nem a jelenle-
gi szövetség tevékenységére, hanem, 
ahogyan a cikkben is olvasható, a vá-
ros életében 8–12 évvel ezelőtt tör-
téntekre vonatkoznak.

A negyedik pont visszautasítja, 
hogy 2010-ben „csak” három fideszes 
képviselő került a testületbe. A cikkben 
a következő olvasható: „…három fide-
szes képviselő került be a testületbe.” 
A Fidesz és az Április 6. Kör együttmű-
ködése alapján a testületbe három Fi-
desz által, és négy Április 6. Kör által 
delegált képviselő került be, azaz itt 
sem történt hamis tényállítás.

A kérelem utolsó pontjában sérel-
mezi a polgármester azon kijelenté-
sét, hogy egy haldoklóval gúnyolód-
tak. Dr.  Kardos Gábor szerint a cikk 
írója nem tudhatta, hogy az említett 
személy időközben kritikus állapotba 
került. A képviselő súlyos betegsége 
azonban köztudott volt, amiatt már ko-
rábban lemondott mandátumáról. Egy 
rákbeteg emberről azt írni, hogy köny-
nyeitől kiönt a Rákos-patak, nem pusz-
ta gúnyolódás, hanem embertelen ci-
nizmus, akkor is, ha nem tudjuk, hogy 
már kritikus állapotban van.

Helyreigazítási kérelmében zava-
ros hátterű ügyletekre utal a város 
irányításában, és azt állítja, hogy a 
környező településekhez képest Isa-
szegen a fejlesztések elmaradtak. 
Fentiek nem képezhetik helyreigazítás 
tárgyát, Hatvani Miklós polgármester 
úr mégis részletesen reagál ezen fel-

vetésekre a lapunk 1–2. oldalán olvas-
ható interjúban.

Mindezek alapján elmondhatjuk, 
hogy a helyreigazítási kérelemben ki-
fogásolt, Polgármesteri reakciók című 
cikkben nem olvashatóak valótlan té-
nyek, illetve hamis tényállítások, az 
írás nem sértette más jó hírnevét, így 
helyreigazítási kérelmüket jogszerűen 
azonnal visszautasíthattuk volna. Mi 
azonban felajánlottuk dr. Kardos Gá-
bornak, hogy a következő szerkesztőbi-
zottsági ülésen pontosítsa kérelmét. Az 
alpolgármester úr nem élt a lehetőség-
gel. Nagyon sajnálom, hogy így kellett 
választ adnom a bizottság nevében, és 
továbbra is tisztelettel várjuk alpolgár-
mester urat egy tisztázó beszélgetésre. 

Szilárdi László, az Isaszeg  
Önkormányzati Tájékoztató  

szerkesztőbizottságának elnöke
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Magyarországi Lengyelekért díj  
adományozása
Az Országos Lengyel Önkormányzat a len-
gyel kultúra terjesztéséért és a közös tör-
ténelmi emlékek ápolásáért Magyarországi 
Lengyelekért díjat adományozott az Isasze-
gi Múzeumbarátok Körének.

A magyarországi Országos Lengyel 
Önkormányzat tizenkilencedik éve rende-
zi meg a László-naphoz, június 27-éhez 
legközelebbi szombaton a magyarországi 
lengyelség napját, mivel a magyarorszá-
gi lengyelek a Lengyelországban, lengyel anyától született 
Szent László magyar királyt (1077–1095) választották védő-
szentjüknek. Ő ugyanis I. Béla magyar királynak és Richeza 
lengyel hercegnőnek (II. Mieszko Lambert lengyel fejedelem 
lányának) második fia volt.

Ez évben az ünnepség június 28-án Miskolcon, a Mino-
rita templomban kezdődött, ahol a rend újjáalakulása óta 
számos lengyel szerzetes szolgált, és szolgál ma is. Most a 
budapesti lengyel templomból érkezett Kozłowski Karol atya 
celebrálta a szentmisét a Dalárda kórus, a Krakus népi együt-
tes, valamint a Siewierz-béli fúvószenekar közreműködésé-
vel. Innen látványos felvonulással indult a menet a Miskolci 
Nemzeti Színház Nyári Színházához. A menet élén korabeli 
zászlókkal középkori lengyel öltözetű lovagok haladtak, majd 
lengyel népviseletű táncosok, énekesek és zenészek követ-
keztek. Utánuk az ünneplők hosszú sora a templomtól a 
mintegy 500 méterre lévő színházig ért.

A közel nyolcszáz résztvevő jelenlétében megtartott ün-
nepségen Csúcs Lászlóné Halina, az Országos Lengyel Ön-
kormányzat elnöke köszöntőjében emlékeztetett rá, hogy ez 
a nap a jórészt szétszórtan élő magyarországi lengyelség ösz-
szetartozásának erősítésére jött létre. Az évek folyamán azon-
ban egyre nyitottabbá vált, mert egyre többen kapcsolódnak 
be olyan magyarok is, akik tevékenységükkel erősítik a len-
gyel–magyar barátságot. Jól mutatja ezt a változást az, hogy a 
díjjal jutalmazottak között szintén szaporodik a magyar név is.

Az ünnepséget jelenlétével és felszólalásával többek 
között megtisztelte Roman Kowalski, a Lengyel Köztár-
saság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Andrzej 
Kalinowski, a Lengyel Köztársaság budapesti konzulátusának 
vezetője, és Jarosław Bajaczyk, a budapesti Lengyel Intézet 
igazgatóhelyettese is.

Az üdvözlő beszédek után a Szent László-díjat dr. Né-
meth Szilárd országgyűlési képviselő, Csepel polgármeste-

Magyar Örökség díj
A magyar védőnői szolgálat egy olyan prevenciós szolgálat, amely a struktúrá-
ját, képzési tartalmát és az ellátandók körét tekintve a világon egyedülálló ellá-
tási formaként közel egy évszázada működik országunkban. Kulcsszerepet tölt 
be a magyar népegészség megőrzésében, az egészségfejlesztésben, különös 
tekintettel a várandós anyák, a csecsemők, a kisgyermekek, az iskoláskorúak 
egészségének védelmében, egészségtudatos magatartásuk kialakításában.

2013-ban a Magyar Örökség és Európa Egyesület – a szellemi örök-
ség elismeréseként – Magyar Örökség díjjal tüntette ki a magyar védőnői 
szolgálatot. Az elnyert szakmai elismerést tanúsító oklevelet és érmet tavaly 
szeptember 21-én a Magyar Tudományos Akadémián ünnepélyes keretek 
között adták át. 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal tisztelete kifejezésének jeléül a Magyar 
Örökség díj díszoklevelének másolatát valamennyi védőnő részére elkészí-
tette. 

Az isaszegi védőnői szolgálat munkatársainak az elismerésről szóló dísz-
oklevelet 2014. június 20-án, a védőnők napja alkalmából a Gödöllői Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendezvényen dr. Vörös József 
tisztifőorvos adta át.

A szerkesztők

re kapta, míg a Magyarországi Lengyelekért díjat az Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre, a Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Bárkányi Tamás és felesége, Bárká-
nyi Wiesława, valamint a kőbányai Magyarországi Lengyel 
Katolikusok Szent Adalbert Egyesületének elnökhelyettese, 
Molnárné Cieślewicz Elżbieta vehette át az Országos Len-
gyel Önkormányzat elnökétől.

Az 1969-ben alakult Isaszegi Múzeum-
barátok Köre tevékenységének méltatásánál 
dr. Csúcs Lászlóné Halina kiemelte, hogy az 
1848–1849-es szabadságharc isaszegi, oszt-
rákok feletti győztes csatájában harcolt lengyel 
hősök emlékére az 1972-ben elhelyezett em-
léktáblákkal, s azok évenkénti koszorúzásá-

val egybekötött magyar–lengyel ünnepségek szervezésével 
több mint négy évtizeden át a lengyel kultúra terjesztésében 
és a közös történelmi emlékek ápolásában a kör példamu-
tató szerepet vállalt. 

A Magyarországi Lengyelekért díjjal járó lengyel nyelvű 
emlékplakettet és a hozzá tartozó magyar nyelvű oklevelet 
dr. Csúcs Lászlóné Halinától – aki már többször is velünk 

együtt ünnepelt Isaszegen – az Isaszegi Múzeumba-
rátok Köre részéről Szatmáry Zoltán elnök és Szendrő 
Dénes elnökségi tag vette át.

A színpompás, lélekemelő ünnepség a magyar-
országi lengyel népi együttesek és szólisták bemuta-
tóival folytatódott, majd állófogadással zárult. Az ün-
nepségről szóló részletes cikk a következő internetes 
címen tekinthető meg: http://www.minap.hu/news.
php?extend.84696.

Szerkesztőség
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Horgászparadicsom Isaszeg határában 
Carplove Horgász- és Pihenőpark

Évek óta járom a világot, többségében 
valamilyen filmes megbízásnak vagy 
idegenforgalmi felkérésnek eleget té-
ve. Legutóbb, Máltáról hazajövet, még 
a repülőgépen a szigetvilág és Földkö-
zi-tenger látványában gyönyörködve 
azon gondolkodtam, hogy tőlünk távol 
mások milyen jól sáfárkodnak a ter-
mészeti látványosságaikkal. Nemcsak 
ahogy megvédik, hanem ahogy a pihe-
nés, a feltöltődés, a rekreáció szolgála-
tába állítják. 

Fölösleges volt zsörtölődni, a gödöl-
lői dombvidéket járva bukkantam rá ar-
ra a különleges tóegyüttesre, amelyet a 
bérlői elsősorban a horgászat szolgála-
tába állítottak.

A védett terület Veresegyháztól 
Gödöllőn és Isaszegen keresztül Pé-
celig nyolc település határát érinti, és 
11 801 hektár kiterjedésű. 

Jártam már erre többször, hiszen a 
Rákos-patakra számos tóegység fűző-
dik fel, köztük több a horgászat szolgá-
latába állítva, de ezt a korábban Silver 
Club néven ismert tóegyüttest nem is-
mertem. Most is véletlenül találtam rá, 
a családi kirándulásunk során a Cser-
hátról leereszkedve jutottunk el Valkó 

érintésével az Isaszeg és Gödöllő kö-
zötti, nagy kiterjedésű, tőzeges hor-
gásztóegyütteshez. 

Nem a miénk az első feltalálás di-
csősége, hiszen Valkó már a közép-
korban királyi vadászatairól volt híres, 
Mátyás király kedvelt vadászterületei 
közt tartják számon. Jelenünkben pe-
dig a Haszonállat Génmegőrző Központ 
306 hektáros területe, amely jelenleg 
baromfi-, nyúl-, méh- és haltenyésztési 
kutatások mellett a régi magyar haszon-

fajták génmegőrzésének országos köz-
pontja, és túlnyomó része egybefüggő 
terület Gödöllő és Isaszeg között, benne 
a Carplove Horgász- és Pihenőparkkal. 

Húszhektáros ősfás parkban búvik 
meg a Rákos-patak táplálta, átlagosan 
két méter mélységű négy tó (része 
a Gödöllő 7. számú tórendszernek), 
amely közül a hathektáros (Nagyha-
las-tó) a kapitális halakra horgászók 
igényeit szolgálja ki elsősorban. A nagy 
pontyok telepítése egyedi látványosság 
volt, gyönyörű nyurgapontyok kerültek 
a tóba az előzetes vizsgálat és mérle-
gelés után. 

Az 1-es számú tó másfél hektárnyi, 
vegyes halállományú, amelyben a 2-3 

kilós pontyok mellett szép számmal 
fogható amur, csuka, süllő és keszeg-
félék. Az induló telepítés húsz mázsa 
volt, s kihasználva a közeli haltermelő 
tógazdaság adta lehetőséget, a telepí-
tések a fogások ismeretében folyama-
tosak.

A 2-es számú tó 1,3 hektáros, itt 
is húsz mázsa feletti telepítéssel indí-
tottak a bérlők, extra méretű pontyok 
és bőséges fehérhalállomány mellett 
nagy számban került harcsa, csuka, 
süllő a tóba. 

A horgászat sava-borsa a kellemes 
környezet és a jó levegő mellett az 
eredmény. Nekik készült remek ötlet-
tel a Szórakozta-tó amely 0,2 hektáros. 
Idén tavasztól őszig ponty és afrikai 
harcsa fogható benne, aztán ahogy 
jönnek a hűvös napok, pisztráng és 
csuka lesz az elvihető zsákmány. Kez-
dő horgásznak, gyermek horgásznak jó 
szívvel ajánlják.

Különleges adottságú vizes élőhe-
lyen járok, amely a horgászat mellett 
remek lehetőséget kínál családi progra-
mok szervezéséhez, laza sportoláshoz, 
no meg horgászversenyek megrende-
zéséhez, baráti, vállalati, céges rendez-
vényekhez.

A tavak adottságai a közeli halte-
nyésztési intézetnek is jó lehetőséget 
kínálnak a jelölt halak kihelyezésére, tu-
dományos vizsgálatukra. 

Az új Carplove Horgász- és Pihenő-
park a mai idők szellemének megfele-
lően lehetőség a sportszerű és szóra-
koztató horgászat mellett a tájegység 
megismerésére, a Génmegőrző Köz-
pont látnivalóinak megtekintésére. 

Mindenkinek ajánlom, és jó szóra-
kozást, időtöltést kívánok hozzá!

Zákonyi Botond cikke alapján

Isaszegről a Hortobágyra lóháton
Egyesületünk, a Hadak Útja Lovas Sportegyesület kupaktaná-
csa úgy döntött, hogy nagy fába vágja a fejszéjét, és elindu-
lunk lóháton Isaszegről a Hortobágy–Mátamajorban tartandó 
2014-es Nyeregszemlére. Ebben nagy segítségünkre volt vá-
rosunk polgármestere, Hatvani Miklós, valamint a dunakeszi 
lovasáruház.

Június 16-án reggel nyolckor indultunk. Tizennégy lovas, 
ebből két felnőtt: lovardánk vezetői, Dorka és Gábor, vala-
mint tizenkét gyermek 8-tól 15 éves korig. Utunkat hét kísérő 
segítette, akik a sátrak és a mobilkarám felállításáért és a me-
leg ételért voltak felelősek.

Első nap hatvan kilométert tettünk meg Jászfelsőszent-
györgyig, ahol Buck Viktor Betyár látott vendégül. Útközben 
nehezen megközelíthető, mély medrű patakon keltünk át, 
és szép tájakat, állatokat láttunk. Vendéglátónk száz palacsin-
tával várt minket, a kísérők meg finom paprikás krumplival. 
Este a kocsiszínben aludtunk a lovaink mellett. Viktor már 
reggel 6 órakor bemutatót tartott Norbi nevű szürkemarhá-
jával. Megmutatta, milyen bravúrosan bánik az ostorral, és a 
lovait is láthattuk csikósmutatványok közben.

Ezután útnak indultunk a leghosszabb távra, Kisköre fe-
lé. Ami papíron hetven kilométer, az nekünk kilencven volt. 
Kedd reggel fél nyolctól szerda hajnal kettőig folyamatosan 
úton voltunk. Jó tizenöt kilométert gyalog is vezettük a lo-
vakat, hogy kíméljük őket. Fontos tudni a lovainkról, hogy 
nincsenek vasalva, ezért – és a forgalom miatt is – közúton 
csak akkor megyünk velük, ha ez elkerülhetetlen, és nem 
használunk zablát. Lovaink jól betanított lovak, akik gazdájuk 
legkisebb jelzését is érzékelik, hűen követve az utasításaikat. 
Bár ez a 18 órás lovaglás embernek és lónak is fárasztó volt, 
mégis csodás nap volt, és énekelve vonultunk be a tábor-
helyre, ami Kiskörén egy kemping területén volt, amelyet 
Pataki Zsolt üzemeltet. Itt is csodálatos szállásunk volt, köz-
vetlenül a Tisza partján.

Szerdán a hajnali érkezés miatt csak 11 órakor indultunk 
útnak Tiszaszőlős felé. Szinte végig a tiszai gáton tudtunk ha-
ladni, ahol a létező legcsodálatosabb látvány, a Tisza-tó terült 
elénk a maga hihetetlen madárvilágával. Sajnos a bögölyök 
támadásba lendültek, ezért nem tudtuk maradéktalanul él-
vezni a látványt. Megközelítőleg negyven kilométert tettünk 
meg. Tiszaszőlősön a könyvtáros, Tolvajné Zsuzsa fogadott 
minket, és a helyi sportpálya, templom és iskola között szál-
lásolt el. A tiszaszőlősi emberek nagyon segítőkészek és ked-
vesek voltak, érdeklődtek, segítettek, a polgármester még 
ajándékot is hozott a csapatnak. Jó érzés volt ennyi kedves 
emberrel találkozni.

Reggel már kicsit pihentebben indultunk a célállomá-
sunk, Hortobágy–Mátamajor felé. Ez az út körülbelül hatvan 
kilométer volt. Útközben egy hatalmas szántóföldön – ahol 
épp arattak – több száz gólyát láttunk, akiket a traktorok úgy 
lökdöstek arrébb. Csodálatos látvány volt. Sok csárda tulaj-
donosa nagyon kedvesen megengedte, hogy megitassuk a 
lovainkat, és mi is szomjunkat oltsuk. Négy nap lovaglás és 

közel 250 kilométer megtétele után este nyolcra érkeztünk 
a Nyeregszemle lovas falujába, ahol a kísérők már kész sátor-
táborral és finom vacsorával vártak minket.

Pénteken végre nem kellett tábort bontani és útnak in-
dulni. Csodás érzés volt. A faluban minden másodpercben 
történt valami izgalmas dolog. Csikósok, betyárok ostorukat 
pattogtatva vágtattak el mellettünk, rögtön utánuk westernlo-
vasok jöttek, majd huszárok vonultak át. A sátraink egy mé-
terre voltak a tótól, ahol békák kuruttyoltak, vízisiklók csúsz-
tak-másztak. Délután volt egy főpróbánk, amit egy közös 
bevonulásfőpróba követett. Megnéztük a mátai ménest, ami 
gyönyörű volt, és izgatottan készülődtünk a másnapi bemu-
tatónkra, ami a nyitóünnepség első bemutatója volt.

És elérkezett a nagy nap. Reggel az első napsugár már 
ébren talált minket. Ápoltuk a lovakat, fontuk a sörényeket, 
farkakat. 11 órakor volt a gyülekező minden lovas számára 
az aréna melletti téren. Szép lassan, óriási körben vonult be 
a több mint négyszáz lovas az arénába a több ezer néző 
előtt. A közös szentmise és az ünnepi megnyitó után végre 

ránk került a sor. Húszperces bemutatóval készültünk, amin 
tizenkét lovas vett részt, tíz gyermek és két felnőtt. Óriási 
színes labdát, hatalmas kék ponyvát használtunk, és egy na-
gyon szép karusszelt adtunk elő vágtákkal, ágaskodással, ló 
hátán kézenállással. A közönség nagy tapssal köszönte meg 
fellépésünket. Ezek után már nem maradt más, mint hogy 
mi is átadjuk magunkat az elképesztő lovas programáradat 
nyújtotta élvezeteknek. Egyéni vállalásként díjtalanul lovagol-
tattuk az érdeklődő gyermekeket. Estig lovasprogramok vol-
tak, amit tábortűz, nagy beszélgetések, közös mulatás köve-
tett a többi lovassal a nagy rendezvénysátorban. Csak hogy 
legyen egy kis izgalom is, hirtelen vihar támadt, mindenki 
fogta a sátorponyvát, és húzta lefelé, hogy el ne vigye a szél. 

Nagyon jól éreztük magunkat, ezúton is tisztelettel kö-
szönjük a Nyeregszemle szervezőinek a meghívást, és re-
méljük, jövőre is találkozhatunk. Köszönet a szállásadóink-
nak, Buck Viktornak, Pataki Zsoltnak és Tolvajné Zsuzsának. 
Nagyszerűen éreztük magunkat náluk.

Nagy Károly, Hadak Útja Lovas Sportegyesület
06-30/971-6659
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Szalonnasütés az erdőben
Június 25-én az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre a már megszokott 
szalonnasütésre indult a Sápi utca után lévő erdei pihenőhelyre. Reg-
gel kissé borongós volt az idő, de azért nekiindultunk. Szép számmal 
összejöttünk, felnőttek és gyerekek, nagyszülők, unokák. Tűzfelelősünk 
meggyújtotta a szalonnasütéshez a tüzet, páran elkészítették a számta-

lan nyársat, majd elkezdődött a sütés. Érdekes módon a szabadban sü-
tött szalonna, kolbász és egyéb finomságok valahogyan jobban ízlenek.  
A sütés után elkezdődött a gyerekek ügyességi versenye. Játékvezetés-
ben segítséget kaptunk az egyik unokától, aki a program összeállításá-
ban is kivette a részét. Először a kicsik versenyeztek, 2 évestől 6 éves 
korig, majd a nagyok, a 7–10 éves korosztály következett. A versenyben 
mindenki nyert, a gyerekek örültek az ajándékoknak. 

Az idő remek volt, a gyerekek és a felnőttek egyaránt jól érezték 
magukat. 

Balázsy Katalin, a baráti kör elnöke

rollerverseny a Liget téren
A Mozdulj Velünk Egyesület rollerversenyt szervezett július 5-ére a Liget 
térre, kihasználva az adományokból folyamatosan bővülő pályánk adta 
lehetőségeket. A nyári szünidős, szabadidős délután lebonyolításában 
Ács Nóri, Domonics Béla, Palaga Márti néni, a PiciShopból Lázár Fe
renc és Dániel Zoltán közreműködtek. A pártatlan zsűrizést szintén a 
MOVE tagjai, Palánkai Máté, Palánkai Marci, Harmati Alex, valamint 
Domonics Zsófi vállalta. Az első három legügyesebb isaszegi rolleres, 
Magyari Attila, Thury Barnabás és Ujvári Máté értékes díjakat kaptak.

Programzárásként közös pizzázást tartottunk a Firenze pizzéria tá-
mogatásával. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik a program sikeres 
megvalósulásához önzetlenül hozzájárultak. 

Mészáros Gusztávné

Augusztusi könyvtári hírek
Júliusi bezárásunkig meghosszabbítottuk a megbocsátás hó-
napját. Sokan éltek a lehetőséggel, és visszahozták a kint 
maradt könyveket. Kérjük, ezentúl is figyeljék a lejárati idő-
ket, és hozzák vissza a könyveket időben, mivel csak egy-egy 
példányban tudjuk beszerezni az olvasnivalókat, hogy minél 
változatosabb kínálatot tudjunk biztosítani látogatóinknak.

Reméljük, a könyvvásárral sokaknak szereztünk örömet, 
rátaláltak kedves, érdekes olvasmányokra. Továbbra is hoz-
zájuthatnak olcsón a számunk-
ra feleslegessé vált könyvekhez, 
bár már nem olyan nagy vásár 
keretében, de egy polcnyi folya-
matosan frissülő kínálatból.

Az új oktatási törvény előírása 
szerint a középiskolásoknak öt-
ven óra közösségi munkát kell 
teljesíteniük az érettségi vizsgáig. 
Könyvtárunk is lehetőséget nyújt 
e kötelezettség teljesítéséhez. 
Eddig tizenkilenc diák választott 
minket, akik nagyon lelkesen és 
kitartóan végezték a rájuk bízott 

feladatokat. Sokat segítenek olyan munkáinkban, amelyet 
nyitvatartási időnkben nem tudunk folyamatosan végezni. 
Továbbra is számítunk munkájukra, és szívesen fogadunk 
új jelentkezőket is. Ehhez mindössze az iskolájukkal kötött 
szerződésre van szükség. Eddig a péceli PIOK, az Aszódi Pe-
tőfi Sándor Gimnázium, a gödöllői Török Ignác Gimnázium, 
a budapesti Leövey Klára Gimnázium és a Rajkó-Telentum 
Tánc- és Zeneművészeti Iskola a partnerünk.

Augusztusban csoportjaink is 
megérdemelt pihenésüket töl-
tik, és készülnek a szeptemberi 
találkozóikra. Mi is szervezzük az 
őszi rendezvényeinket, amelyek-
ről már a Facebookon is tájékoz-
tatjuk a minket kedvelőket.

Háromhetes nyári szünetünk 
után augusztus 4-től újra vár-
juk kedves olvasóinkat, hogy új 
könyvekkel élvezhessék a nyár 
hátralévő napjait is.

Ágoston Kata 
könyvtárvezető-helyettes

Nemzetközi gregorián  
fesztiválon a Gaudium  
Carminis kamarakórus
Ebben az évben július 3–6. között ke-
rült sor a háromévenként megrende-
zendő gregorián fesztivál megtartására, 
amely Béres György tanár úrnak, a Gre-
gorián Társaság elnökének a kezdemé-
nyezésére és szervezésében most már 
a hatodik alkalommal zajlott a gyönyö-
rű Duna-parti kisvárosban, Vácott.

Nagyon szép, nívós koncerteket 
hallhattunk az Ausztriából, Írországból, 
Japánból, Németországból, Olaszor-
szágból, Szlovákiából és Magyarország-
ról érkezett scholáktól.

A Gaudium Carminis kamarakórus 
ismét meghívást kapott július 5-ére 
a nyílt napra. Másik négy scholával 
együtt egy koncert keretében adhattuk 
elő műsorunkat. Elsőnek a pozsonyi 
énekesek énekeltek gyönyörű hangon, 
majd a váciak dr. Sztankó Attila veze-
tésével, utána a diósdi női kórusból 
alakult schola Sirákné Kemény Kinga 
vezetésével, majd a szolnoki Veritas 
Szabóné Polgár Edit vezetésével mu-

tatta be a gregorián ének 
szépségeit. Az ötödik fellé-
pő ebben a műsorban kóru-
sunk volt. Énekünkkel igye-
keztünk érzékeltetni, hogy 
a szentmiséken a gregorián 
éneknek kiemelt helye van, 
a legszentebb imádság. 
Szép sikerrel és a Mária Rá-
dió számára adott interjúval 
zárult a délelőtti program. 
Ezután gregorián énekek-
kel kísért szentmise, majd 
koncert következett külföldi 
scholák részvételével.

Később a püspöki palo-
tában fogadás és zenével, tánccal kí-
sért vidám hangulat várta a résztvevő-
ket. Váci tartózkodásunkat felszabadult 
fagylaltozással, beszélgetéssel zártuk.

Én még maradtam Vácott mint 
a Budapestinensis schola tagja, és a 
vasárnapi záró püspöki szentmisén – 
amelyet a rádió is közvetített – öröm-

mel hallottam, amint Varga László atya 
megköszöni a közreműködő együtte-
seknek a részvételt, a szép éneklést, 
így nekünk, isaszegieknek is.

Nagyon nagy élmény volt az egy-
re bővülő fesztivál szereplőjeként részt 
venni e felemelő eseményen.

Surmann Mária kórusvezető

Kid CAr – nyári, közlekedésre nevelési tábor
2014-ben ismét összejött egy kis csapat, hogy 
még a nyár elején elsajátítsa a közlekedési is-
meretek alapjait.

Délelőttönként Janza Kata és Szente Vajk 
színművészek tolmácsolásában hallgattuk Tó-
biást és Balambért (a két kis kutyakölyköt), 
hogyan boldogulnak a mindennapi közleke-
désben, majd megbeszéltük az idevonatkozó 
KRESZ-szabályokat. Az elméleti foglalkozásokat 
a gyakorlati rész követte. Kellemes környezet-
ben, elektromos kisautók segítségével gyako-
roltuk, hogyan kell viselkedni a különböző köz-
lekedési helyzetekben. Mindezt pedig tettük 
játékos formában. Az autók mellett természe-
tesen a kerékpározás sem maradhatott ki – a 
szabályokon túl az ügyesség fejlesztése is fel-
adat volt.

A tábori hét folyamán látogatást tettünk az 
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertárá-
ban. A tűzoltóparancsnok vezetésével megnéz-
hettük, milyen egy tűzoltóautó belülről, milyen 
eszközökkel és hogyan oltják el a tüzet, vagy 
szabadítják ki a bajba jutott embereket. A nap 

fénypontja az volt, amikor kipróbálhattuk a kü-
lönböző oltási eszközöket, és a gyermekek felve-
hették a tűzoltóruhát sisakkal, csizmával együtt. 

A tábor alatt a velünk egy időben zajló lo-
vastábor résztvevőivel közösen mentünk el a 
Jászberényi Állat- és Növénykertbe, ahol egy él-
ményekkel teli, szép napot töltöttünk el.

Remélem, hogy ez a hét a játékosság mel-
lett tanulságosan is telt a helyi óvodás és kis-
iskolás gyermekeknek. Bízom benne, hogy az 
itt tanultakat nem felejtik el a szünidő alatt, és 
immár átgondoltan, odafigyelve, de főleg tuda-
tosan fognak közlekedni.

Ezúton szeretném megköszönni a Gábor 
Dénes Oktatási Központ igazgatójának, Keresz
túri Jusztinának, hogy helyet biztosított a tábor-
nak, az iskola dolgozóinak a segítséget, valamint 
az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöké-
nek, Horváth Istvánnak és minden kedves tűz-
oltónak, hogy beavattak ennek a szép hivatás-
nak a rejtelmeibe.

Remélem, jövőre is ilyen jól sikerül a tábo-
runk. Mindenkinek további jó nyarat és baleset-
mentes közlekedést kívánok.

Deményné Bérces Erika, a KID CAR  
Közlekedésre Nevelési Program vezetője

8
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Isaszeg Díszpolgára cím 
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város lakosságának nevében Isa-
szeg Díszpolgára címmel kívánja kitüntetni a városért tevékenykedő legkiválóbbakat. Az 
elismerés egy életpálya kiemelkedő értékű teljesítményéért, maradandó értékű megbe-
csülést kiváltó tevékenységért adható. A 2014. június 28-án, Isaszeg várossá válásának 
hatodik évfordulóján megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen Bajusz Árpád református 
lelkész vette át az Isaszeg Díszpolgára címet Hatvani Miklós polgármestertől.

Bajusz Árpád református lelkész a református teológiát Bu-
dapesten, 1975-ben végezte el, főiskolai évei alatt Gödöl-
lőn volt segédlelkész. Először a budafoki és a budai Szilágyi 
Dezső téri Református Egyházközségben szolgált beosztott 
lelkészként. 1979–1980-ban ösztöndíjjal Genfben is tanul-
mányokat folytatott.

1980. augusztus 16-án kötött házasságot. Felesége, 
Ágnes a gödöllői Református Líceum igazgatónője. Négy 
gyermekük van, a legkisebb kétéves volt, amikor 1993-ban 
Isaszegre kerültek. Előtte a tiszteletes úr Pestszentlőrincen, 
az Erzsébet-telepi Református Egyházközségben teljesített 
szolgálatot.

Az Észak-Pesti Református Egyházmegye esperese 1993 
nyarán nevezte ki az Isaszegi Református Missziós Egyház-
község élére. Teológiailag megalapozott, tudományos igé-
nyeket is kielégítő igehirdetései hatására a rendszeresen 
templomba járó hívek száma rövid egy éven belül az előző 
éviekhez képest a duplájára, 70-80 főre bővült. Ennek kö-
vetkeztében az egyházfenntartói járulékokból, perselypén-
zekből és adományokból befolyt összeg már lehetővé tette 

a gyülekezet önálló fenntartását. Ezért a presbitérium 1994 
nyarán kérelmezte, hogy missziós egyházközségből teljes jo-
gú egyházközséggé válhasson az isaszegi gyülekezet.

A kérvénynek az egyházi fórumok 1994 végére helyt 
adtak, így a gyülekezetnek lehetősége nyílt önálló lelkész-
választásra is. 1994. december 16-án a presbitérium tag-
jai egyhangúlag Bajusz Árpád lelkészt választották meg az 
Isaszegi Református Egyházközség első önálló lelkészének. 
1995. május 14-én Fónagy Miklós esperes ünnepi isten-
tisztelet keretében hivatalosan is beiktatta Bajusz Árpádot 
megválasztott tisztségébe, amelyet nagy odaadással lát el a 
mai napig.

Szolgálata alatt, 1999-ben a Műemlékvédelmi Hivatal 
támogatásával sikerült a templomot renováltatni, 2005–
2006-ban pedig a parókiát emelettel bővíteni. Jelenleg az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának kétszeri pályázatán el-
nyert összegből a gyülekezeti terem bővítése folyik, a tervek 
szerint a tél beállta előtti elkészüléssel.

Az osztrákok feletti győzedelmes, 1849. április 6-i isa-
szegi csata 100. évfordulójára épült Szabadságtörekvések 

Emléktemploma felszentelésének ötvenedik, majd hatvana-
dik évfordulóján, 1999 és 2009 szeptemberében került sor 
nagyobb egyházi ünnepségre, amikor is az egyházkerület és 
az egyházmegye tisztségviselőinek jelenlétében dr. Hege-
dűs Lóránt, majd pedig dr. Szabó István, a Duna-melléki Re-
formátus Egyházkerület püspökei hirdettek igét. Ő szervezte 
meg dr. Hegedűs Lóránt püspök és irodalmár református 
templomban tartott, a településen nagy érdeklődést és tet-
szést kiváltott előadásait is Petőfi Sándor, Ady Endre, József 
Attila és Tóth Árpád költők munkásságáról.

Szolgálata idején vált nyaranta rendszeressé, hogy a gyü-
lekezet – önkormányzati és egyházmegyei támogatással – a 
református gyerekek részére bibliai magyarázatokkal, ének-
léssel, játékkal, étkezéssel és kirándulásokkal tarkított, egy-
hetes napközis tábort szervez.

2008-tól testvér-gyülekezeti kapcsolatot létesített a dél-
vidéki Csúza község református egyházközségével, aminek 
során a vendéglelkészek hirdettek igét a másik gyülekeze-
tében, és a gyülekezeti küldöttségek is meglátogatták egy-
mást. 

Nagy érdeklődést váltanak ki azok a tiszteletes úr által tá-
mogatott, szeretetvendégséggel egybekötött műsorok, ahol 
hitvalló színészek, írók, költők, énekesek, énekkarok és kép-
zőművészek kerülnek meghívásra féléves rendszerességgel. 
Ezáltal a templom az elmúlt évtizedben a város számottevő 
kulturális színterévé is válhatott.

Bajusz Árpád lelkipásztort 1995 januárjában a presbi-
térium javasolta írásban az önkormányzati képviselő-tes-
tületnek, hogy válasszák meg az önkormányzat kulturális 

és közoktatási bizottsága külső tagjának. Így 2002-ig, két 
négyéves cikluson keresztül lehetősége volt a település ok-
tatási-kulturális életének fellendítésében aktívan is szerepet 
vállalnia. 

1995-től vált rendszeressé, hogy a március 15-i koszorú-
zás mellett az április 6-i isaszegi csata emlékére a templom-
ban települési ünnepség kerül évenként megrendezésre, 
amelyeknek Bajusz Árpád a mindenkori, nemzeti érzelmet 
erősítő igehirdetője. Ugyanez mondható el a honvédszobor-
nál és az első világháborús emlékműnél megrendezett más 
ünnepségek kapcsán is.

Bajusz Árpád 1996-ban, Tóth Árpád költő isaszegi nya-
ralásainak 75. évfordulóján az önkormányzat szervezésében 
történt emléktábla-avató ünnepség igehirdetője, valamint a 
költő munkásságát bemutató Czine Mihály irodalomtörté-
nész és a verseit nagy tetszés mellett felidéző dr. Hegedűs 
Lóránt püspök meghívója volt. Bajusz Árpád a költő szüle-
tésének napján évente megtartott emléktábla-koszorúzások 
elmaradhatatlan igei szónoka.

Ökumenikus alapon minden esetben eleget tesz olyan 
közösségi meghívásoknak a városban, ahol Gulyka József c. 
prépost, esperes úrral közösen szolgál vagy áld meg létesít-
ményt.

A fentiek alapján két évtizedes isaszegi önálló gyüleke-
zetvezetői, lelkipásztori és települési közéleti szolgálatát, az 
ez évben kiteljesedő templombővítő munkásságát, valamint 
az 1848–49-es szabadságharc emlékének ápolását javaso-
lom Isaszeg díszpolgára önkormányzati címmel elismerni.

Isaszeg Város Önkormányzata
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Dami-fitt
Iskolánkban a következő tanév ismét 
témahéttel kezdődik. Szándékunk, 
hogy a gyerekeket egy színes és moz-
galmas programsorozattal visszaszok-
tassuk a tanuláshoz. 

A munka egy egészséghéttel kez-
dődik. Terveinket a teljes körű egész-
ségnevelési program keretében állí-
tottuk össze, amely éves programjaink 
kiinduló állomása. Témahetünk legfon-
tosabb célja az egészséges életmód 
szükségességének tudatosítása, az 
egészség megőrzésének fontossága, 
az életminőséget javító szabadidős te-
vékenységek megtalálása, közösségek 
építése. Iskolai és városi szintű rendez-
vényeink több helyi partner közremű-
ködésével jönnek létre, mintegy ezer 
főt megmozgatva.

A témahétre több olyan programot 
terveztünk (például közös ételkészítés, 
diákbüfé működtetése, drámajátékok, 
sorversenyek, osztálybajnokság, aka-
dályverseny, „FUT-a-SZEG”), amelyek a 
közösségeket a hovatartozás, az együtt 
végzett tevékenységek örömének ér-
zésével erősítik.

Az egész tanévet végigkísérő kö-
zösségfejlesztő tevékenységek kezdő 
állomása a rendezvény. Isaszegi part-
nereink, a gyerekek, a szülők, a helyi 

lakosság bevonásával, aktivizálásával, 
cselekvésre buzdításával mi is hozzá 
szeretnénk járulni az iskolai, a családi, 
a városi közösségek erősödéséhez.

Felméréseink azt mutatják, hogy 
tanulóink 49 százalékának fizikai álla-
pota nem éri el a közepes szintet. Sok 
a túlsúlyos, a tartáshibával rendelkező 
gyermek. Ez az adat országos szinten 
is hasonló arányt mutat az általános 
iskolás korosztályban. Ebben a korosz-
tályban jelenik meg először a dohány-
zás és az alkohol fogyasztása. Romlik 
a lakosság szociális és mentálhigiénés 
egészsége. Isaszeg város egészségter-
vének adatai szerint – ugyanúgy, mint 
országosan – nagy a rákos, az ér- és 
bélrendszeri, a mozgásszervi megbe-
tegedések száma. Ennek okai lehetnek 
például az egészségtelen, helytelen 
táplálkozási szokások, a mozgássze-
gény, ülő életmód, a dohányzás és az 
alkoholfogyasztás.

Tanulóink egészségének megőrzé-
se szempontjából nagyon szükségesek 
a felvilágosító és személyi higiéniás 
tanácsok. Programjainkkal az egész-
ség megőrzésére, a szabadidő helyes 
eltöltésére, a rendszeres mozgás, az 
egészséges életmód, a szűrővizsgála-
tok fontosságára hívjuk fel a figyelmet. 
Fontosnak tartjuk emellett a rendez-
vények közösségépítő, fejlesztő és for-

máló erejét, a személyes kapcsolatok 
kialakulását.

A témahét eseményei minden ge-
nerációt megszólítanak az általános 
iskolástól a nyugdíjasig. Tanulóink és 
a pedagóguskollégáink mellett szeret-
nénk minél több szülőt és isaszegi la-
kost is bevonni a programjainkba, amit 
mindezeknek a figyelembevételével ál-
lítottuk össze. Diákjaink fogápolási, haj-
ápolási és kozmetikai tanácsokat kap-
nak képzett isaszegi szakemberektől. 
Interaktív beszélgetésen vesznek részt 
a serdülőkor rejtelmeiről, a szenvedély-
betegségek hatásairól. Az egészséges 
táplálkozás témakörében diákjaink sa-
ját készítésű ételeket, salátákat kóstol-
nak, valamint a hét folyamán ökobüfét 
működtetnek. A programok közül nem 
maradnak ki a mozgásos, sportos játé-
kok, és a helyi sportlehetőségek bemu-
tatása sem.

Programjaink között olyanok is sze-
repelnek, amelyeket a város lakossá-
gának tervezünk. Szeretnénk, ha mi-
nél többen részt vennének ezeken. 
Vérnyomás-, vércukor-, testzsír-, talp-, 
szemvizsgálaton vehetnek részt a la-
kosok. Részletes programjainkat pla-
kátokon, iskolánk honlapján (www.
damjanich-iszeg.sulinet.hu), az inter-
neten hirdetjük meg. 

Koháry Orsolya igazgató

Nyitogató
Egy kulturális intézmény nyári kínálata miről is szólna, mint 
hogy valami újat, valami mást is megpróbáljunk, az eddig jól 
bevált programokat megtartva. Ha kimegyünk a térre  – ját-
szótéri foglalkoztató –, nyolc-tíz gyerek mindig kíváncsiskodik, 
hogy milyen kézműves-foglalkoztatót tudunk kínálni. Már a 
nagyik is felfigyeltek az ajánlókra, és elhozzák a kisunokáikat.  

A házitündérképző tábor ötlete a mindennapokból szü-
letett. Tudniillik jó lenne, ha a fiataljaink megismerkedhet-
nének nagyanyáink házipraktikáival. Az ötlet megvalósítá-
sához csatlakozott a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 
tájházzal, a tábor helyszínének biztosításával és Fuferendáné 
Klári néni a tudásával. Mindennap főztünk, sütöttünk, kéz-
műveskedtünk, a bevásárlás és a pénzbeosztás taktikájával 
is ismerkedtünk tíz-tizenkét gyermek társaságában. (A tábor-
ban készült fotók és a receptek augusztusban kerülnek fel a 
honlapunkra: www.isaszegmuvotthon.hu.) 

A nyitogató, hívogató az isaszegi közösségeknek szól. Sze-
retettel várunk a rendezvényeinkre mindenkit, aki kellemes 

helyszíneken, jó hangulatban szeretné eltölteni az augusztu-
si szombat estéket. A nyáresti koncertekről tájékozódhatnak 
az újság 18. oldalán, a honlapunkon és a város honlapján 
(www.isaszeg.hu), valamint a plakátjainkon.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató

Családi nap a Klapka-iskola alsó tagozatán
Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk családi napunkat június-
ban az alsó tagozaton. A programunk központi témája az állatok voltak.  
A gyerekek kitörő örömmel fogadták, hogy elhozhatják és be is mutathatják 
kis kedvenceiket az iskolában. Az egyik tanterem bemutatóteremmé alakult 
át, ahol a gyerekek megtekinthették az érdekesnél érdekesebb kis állatokat. 
Volt csincsilla, algaevő törpeharcsa, sün, törpenyúl, kiskacsa, afrikai óriás-
csiga, ékszerteknős, hörcsög, papagáj, gabonasikló és még sok kis kedvenc. 

A programot galambok röptetésével nyitottuk meg, majd a Bázis SC 
edzői egy könnyed bemelegítő tornára invitálták iskolánk tanulóit és a szü-
lőket.

Eljöttek hozzánk az Isaszegi Kutyabarát Klub tagjai és hűséges társaik, 
akik egy kutyás bemutatóval kápráztatták el a gyereksereget és a szülőket.

A Gödöllői Rendőrkapitányságról érkezett hozzánk Rex, a képzett rend-
őrkutya és gazdája, akik igen hasznos és fontos információkkal, tudnivalók-
kal látták el tanulóinkat a bemutatójuk során. 

Az idei családi napon egy különleges bemutatóra is sor került, ahol 
ejtőernyős és háti motoros siklóernyős felszerelésekkel ismerkedhettek 
meg a gyerekek. A bemutatót Szabó Péter, a gödöllői Felhőút Siklóernyős 
Egyesület vezetője és Kiszel István isaszegi ejtőernyős tartotta. Mindket-
ten 1000 fölötti ejtőernyős ugrásszámmal és több száz siklóernyős re-
pült órával rendelkeznek. Nagy lelkesedéssel próbálták ki a gyerekek az 
állványra függesztett siklóernyős beülőt, ami tulajdonképpen nem más, 
mint egy kényelmes ülőalkalmatosság, amiben a siklóernyős helyet foglal 

az ernyő alatt. A kedvező időjárás 
lehetőséget adott egy rögtön-
zött felszállásra a háti motoros 
siklóernyővel. Láthatóan sikerült 
felkelteni a gyerekek érdeklődé-
sét, akik között talán ott vannak 
a holnap pilótái és ejtőernyősei.  
A gyerekek megismerkedhettek 
az ejtőernyőzés szépségeivel, 
igaz, a földön maradva, de felpróbálhatták a felszereléseket, s így egy kis 
kiképzésben is részesülhettek. Többször is kibonthattak egy ejtőernyőt, s 
így közelről láthatták, érzékelhették annak méreteit is.

Közben arcfestéssel, kézműves-foglakozásokkal, horgászattal, „állatok 
etetésével” – célba dobással – is készültünk tanulóink számára. 

A kocsikázni szerető gyerekek lovaskocsin körbekocsikázhatták az iskolát.
A családsegítő munkatársa még színesebbé varázsolta a programot a 

sokszínű labdáinak a segítségével.
Kiállítást rendeztünk a gyerekek rajzaiból, munkáiból, amelyeknek té-

mája szintén az állatok voltak. 
Az időjárás nagyon kedvezett számunkra. Kutya meleg volt. Jól éreztük 

magunkat, s remélhetőleg jövőre is ilyen kellemes napot sikerül eltölte-
nünk együtt.

Csipkésné Kővágó Szilvia tanítónő
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A római katolikus egyházközség eseményei
Augusztus 15.: nagyboldogasszony, kötelező ünnep. Szent-
mise reggel 7 órakor, este 19 órakor. Gyalogos zarándoklat 
indul Máriabesnyőre, a Nagyboldogasszony-búcsúra augusz-
tus 17-én, reggel 6 órakor a katolikus templomtól. Visszaér-
kezés kb. 16 órakor. Augusztus 20.: újtemplomunk búcsúja. 
Ünnepi szentmise délelőtt fél 9-kor.

Hittanos tábor a Mátrában
Ez volt a 25. hittanos tábor. Ágasváron indult az első, 1990-
ben. Azóta felnőtt egy generáció. Azok, akik a mostani tá-
borban egy-egy napra átvették a tábor vezetését, akkor még 
csak 2-3 évesek voltak. Különös dolog visszaemlékezni ilyen 
hosszú időszakra. 

Az idei, 25. tábor témája az egyházi év volt. A kistábor-
ban és a nagytáborban is végiggondoltuk az egyházi év 
időszakait. Advent, karácsony, évközi idő, nagyböjt, húsvét, 
pünkösd. Minden napra jutott megbeszélnivaló: milyen az 

adott időszak színe, milyen ünnepeket tartalmaz, és így to-
vább.

Próbáltunk a régi, megszokott programok mellett újfajta 
elfoglaltságokat, játékokat kitalálni a gyerekeknek. A kiseb-
bekkel rókákra vadásztunk a patak partján, a nagyobbakkal 
megmásztuk Ágasvár tetejét. A főzőversenyen rablóhúst sü-
töttünk, és volt lehetőség kézműveskedni is. Leültünk csa-
patonként beszélgetni egy-egy témáról. A gyerekek nagyon 
élvezték, hogy meghallgatják az ő kis gondolataikat. Az utolsó 
délutánon a csapattagok egymás hátára ragasztott lapokra 
leírhatták, hogy mit kedvelnek a másikban. Hálás vagyok a 
csapatkapitányoknak, az ifiseknek, hogy partnerek voltak a 
tábor vezetésében. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen 
formában támogatta a tábort, leginkább azoknak a felnőt-
teknek, akik fáradhatatlanul dolgoztak, hogy a gyerekek jól 
érezzék magukat a táborban. 

Szárazné Marika

Református hittantábor 2014. június 30. – július 4.

Évek óta minden nyáron bejárós hé-
ten vehetnek részt városunk reformá-
tus gyerekei. Ezek a nyári együttlétek 
rendkívül alkalmasak arra, hogy a gye-
rekek a szeretetteljes közösségi kere-
tek között találkozzanak hitük alapkér-
déseivel, megismerkedjenek a bibliai 
történetekkel, énekekkel, imákkal, egy-
mással. 

Az idei évben ez a hét a teremtés-
történet köré épült. A délelőtti ének-
tanulást közös beszélgetések követték, 
amelynek során a teremtéstörténetet 
dolgozták fel. A megismertekhez kap-

csolódó kézműves-foglalkozások, játé-
kok, kirándulások színessé, érdekessé 
tették a délutánokat. Minden nap va-
lami új ismerettel, valami új játékkal, 
énekkel, gondolattal tértek haza a ki-
csinyek. 

A hét végére egészen összeková-
csolódott a 42 gyermek. A nagyobbak 
(12 évesek) örömmel és szívesen se-
gítettek a kisebbeknek, az egészen ki-
csiknek is (4 éves). A kicsinyek pedig 
nagy figyelemmel követték nagyobb 
társaikat. 

A közös játék, az együttes ismeret-
szerzés, a közös tevékenység bizonyá-
ra mély nyomot hagy bennük. A meg-
tanult énekekre biztosan emlékezni 
fognak. 

Köszönjük mindenkinek, aki hozzá-
járult a tábor sikeréhez, s legfőképpen 
köszönjük a Teremtőnknek! 

A hittantábor szervezői, vezetői, se-
gítői: Nagyné Szikszai Katalin, Szikszai 

Jolán, Bajusz Árpádné Ági néni, Szabó 
Tiborné Szikszai Anikó, Kercsmár Zsolt 
és Mónika, Stoffer Heni, Hegedűsné 
Pejkó Mónika, Incze-Varga Melinda, 
Jánosiné Kakukk Sarolta, Fábián Csilla, 
Halmos Erika, Cselőtei Ildikó.

Az ebédfelajánlást az alábbi gyü-
lekezeti tagoktól kaptuk: Körmöndi 
Tiborné Marika néni,  Nagy Miklósné 
Ilonka néni, Barkóczi Józsefné Éva né-
ni, Polényi Józsefné Csilla néni, Ónodi 
Józsefné Erzsike néni, Molnárné Bagó 
Bettina.

Találkozunk minden vasárnap az is-
tentiszteleten! Áldás, békesség!

A szervezők
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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 augusztusban
augusztus 1.: dr. Eszlári Egon; augusztus 8.: dr. Tordai Gábor; augusztus 
15.: dr. Mészáros Zsolt; augusztus 22.: dr. Kürti József; augusztus 19.: 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. Vi. 16. – Vii. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Szabó Bence Róbert, Pásztor Balázs, Skribek Balázs,  
Ozsváth Luca, Berki Izabella, Varga Szabina Eszter,  
Kapecska-Pálinkás Zsuzsanna, Káldi Barnabás,  
Majtán Kira Dorina

HázaSSágkötéSek
Sas Alexandra Zsuzsanna és Szkenderovics Attila
Szabó Katalin és Bognár Péter
Tóth Viktória és Tóth Roland András
Vidák Erika és Jakus Szilárd
Jakócs Zsuzsanna és Bagi Krisztián

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Juhász Nándor (30 éves), Alkotmány utca 42/a
Juhász Tamásné Balázs Mária (93 éves), Árpád utca 16.
Bagi Pál (90 éves), Kertész utca 13.
Érdi Antal Györgyné Nemes Ilona Mária (70 éves),  
Széchenyi utca 7.
Sárosi Lászlóné Brancs Terézia (80 éves), Nap utca 2/b
Szebelédi Pálné Fityus Mária (86 éves), Erdő utca 1.
Szalacsi Ferencné Zsadányi Mária (79 éves), Május 1. utca 29.
Balázs Antal (57 éves), Szent Imre utca 21.
Bihel István (65 éves), Belsőmajori utca 26.
Kiszel Lászlóné Palárcsik Margit (96 éves), 
Mátyás király utca 2.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

KÖszÖNetNyILVáNítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánk, 
nagymamánk, Káposztás Istvánné Moravecz Mária temetésén részt 
vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és fájdalmunkban osztoztak.
 Szerető családja

Közérdekű elérhetőségek
isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 45. 
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Helyi rendôri járôrszolgálat 70/667-3535
mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható)  
70/387-2698, 70/315-2314
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
augusztus 4–8. (hétfő–péntek):  Tánctábor. Minden délelőtt táncóra 

a hiphop stílusaiból, délutánonként játékos feladatok, vetélkedők, kü-
lönböző szabadidős programok. Utolsó napon bemutató a héten ta-
nult koreográfiákból. Részvételi díj 10 000 Ft, amely tartalmazza a napi 
háromszori étkezést. Jelentkezés és bővebb információ: 70/635-4690

augusztus 4–8. (hétfő–péntek):  A Csata Táncegyüttes nagykamasz 
csoportjának nyári tábora

augusztus 7. (csütörtök), 9.00–12.00:  Kimegyünk a térre  – gyere 
te is, játsszunk együtt! Ez alkalommal a Liget téri játszótéren várjuk a 
gyermekeket játékokkal és foglalkozásokkal

augusztus 14. (csütörtök), 9.00–12.00:  Kimegyünk a térre  – gyere 
te is, játsszunk együtt! Ez alkalommal a sportpályán várjuk a gyerme-
keket játékokkal és foglalkozásokkal

auguSztuS 20. (Szerda)

Szent István katolikus templom
8.30:  Ünnepi szentmise – az új kenyér megszentelése
9.30:  Városi ünnepség – kitüntetések átadása a Boquilla Negra 

klarinétzenekar, az Isaszegi Asszonykórus, a Gaudium Carminis 
kamarakórus és Izsó Boglárka közreműködésével

Sportpálya
9.00:  Nemzetközi gyermeklabdarúgó-torna 
14.00:  Hadak Útja Lovas Sportegyesület – pónibemutató
14.00:  Babafoglalkoztató, kézműves-foglalkozások
14.45:  Az Isaszegi Kutyabarát Klub bemutatója
15.15:  Bázis SC
15.30:  Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyező Klubja
15.45:  Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre
16.00:  Eltáncolt cipellők – a Kuttyomfitty társulat gyermekműsora 
16.30:  Aratófelvonulás indul a művelődési otthontól
17.00:  A Csata Táncegyüttes, a Csatangoló tánccsoport, az Isaszegi 

Asszonykórus és a turai Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület 
műsora

18.00:  Az Isaszegi Értéktár Bizottság fotópályázatának díjátadása 
Szíjjártó Blanka közreműködésével

  A nemzetközi gyermeklabdarúgó-torna díjátadása
18.10:  A Kuttyomfitty társulat Aranyfészek, arany madár című mű-

sora
19.00:  Tűzfészek Társulat – Zsonglőr Kabaré
19.35:  Tombola
20.15:  A Ladánybene 27 zenekar koncertje
  Tűzijáték
  Varga Joe és a Blues Fire
augusztus 20-án  Kalocsai Richárd fotóriporter Isaszegről ké-

szült munkáiból kiállítás nyílik a Falumúzeumban

CSoportjaInk SzerepléSeI
augusztus 9.:  A Csata Táncegyüttes és az Isaszegi Asszonykórus tagjai 

Vanyarcon vendégszerepelnek
augusztus 11–15.:  A Csata Táncegyüttes tagjai fellépnek a Sziget Fesz-

tiválon

A Vállalkozók Isaszegi Egyesülete bérbe  
adná az Isaszeg, Rákóczi u. 12. szám alatti,  

100 m2 alapterületű üzlethelyiségét.
Bővebb információ: Könczöl Gábor, +36-70/456-6976,  

illetve  Mészáros Gusztávné, +36-30/448-9182

Nyáresti koncertek

Augusztus 2. (szombat), 18.00 
a Falumúzeum kertjében

Boquilla Negra

Augusztus 9. (szombat), 18.00 
a Falumúzeum kertjében

Greenfields együttes

Augusztus 16. (szombat), 18.00 
Szabadságtörekvések Emléktemploma

A Göncöl szekér zenés vándorszínház előadása
Magyarnak lenni nagy s szent akarat! címmel.  

Ünnepi megemlékezés Szent István királyról  
és az államalapításról. Dallal, szóval, muzsikával,  
tánccal, verssel, rövid jelenetekkel ünnepeljük  

hazánkat, magyarságunkat.
Előadók: Valter Ferenc, a Magyar Állami Operaház  

magánénekese, Kassai István Liszt-díjas  
zongoraművész, Kulcsár Luca, Győri Sipos Gergő

Augusztus 23. (szombat), 18.00 
Szent Márton katolikus templom –  

Öregtemplom
A Gaudium Carminis kamarakórus koncertje.

Vendég: Kövi Szabolcs fuvolaművész – Angyali sugallat

Augusztus 30. (szombat), 18.00 
művelődési otthon
Vintage, No respect

A nyáresti koncertek alkalmával szívesen fogadjuk önkéntes adományaikat.

Kedves leendő és újonnan betérő vásárlóinkat  
folyamatos és hétvégi kiemelt akciókkal  

várjuk a MOL benzinkúttal szembeni  
zöldségüzletünkben. Akciós görögdinnye, őszibarack, 

zöldségfélék és ízesített ásványvíz.  
Nyitva tartás: 0–24 óráig.



Nyári táborok


