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Önkormányzati választások – 2014. október 12. 
Véget értek a 2014-es önkormányzati választások. Október 27-én, hétfőn megalakult az új képviselő-testület, amelynek tagjai 
letették esküjüket. A képviselők esküjét Hatvani Miklós polgármester olvasta elő, a polgármester úrét pedig a hivatal egykori 
megbecsült dolgozója, a helyi választási bizottság elnöke, Csóry Józsefné. Az első ülésen a képviselők elfogadták a képviselői 
munkához elengedhetetlenül szükséges Szervezeti és Működési Szabályzatot, rendeletet alkottak a törvény által előírt polgár-
mesteri és képviselői tiszteletdíjakról, valamint megválasztották az új alpolgármestert Pénzes János személyében. Sok sikert, 
erőt és kitartást kívánunk az új testületnek a munkához!

Isaszeg településI választás eredményeI

a polgármester Hatvani Miklós László, Április 6. Kör

szavazókörI eredmények

képviselő mandátumot nyert Jelölő szervezet(ek) egyéni választókerület

Mészáros Gusztávné Április 6. Kör 01 

Balog Istvánné Április 6. Kör 02 

Szilárdi László Április 6. Kör 03 

Könczöl Gábor Április 6. Kör 04 

Horváth István Április 6. Kör 05 

Pénzes János Április 6. Kör 06 

Markel István Kálmán MSZP–DK–Együtt 07 

Karádi Zsuzsanna Fidesz–KDNP 08 

kompenzácIós lIstáról mandátumhoz Jutott

Everling Róbert MSZP–DK–Együtt

Gabrucza Marianna Jobbik

Bajusz Dániel Fidesz–KDNP

nemzetIségI választás eredményeI

roma nemzetIségI választás eredménye 

Oláh Mátyás RPT

Horváth Ferenc RPT

Jakab Béláné RPT

szlovák nemzetIségI választás eredménye

Ragács József Szlovák Unió–MSZSZ–KSZ

Hoffer Zoltán Szlovák Unió–MSZSZ–KSZ

Fuferenda Tünde Szlovák Unió–MSZSZ–KSZ

Fuferenda Lászlóné Szlovák Unió–MSZSZ–KSZ

Szervezetfejlesztés Isaszeg Város Önkormányzatánál
Isaszeg Város Önkormányzata 2013. év őszén pályázatot nyúj-
tott be az ÁROP 3.A.2. kódszámú, Szervezetfejlesztés KMR 
régiókban lévő önkormányzatok számára című pályázatra. Az 
Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támoga-
tási rendszeréhez benyújtott Szervezetfejlesztés Isaszeg Vá-
ros Önkormányzatánál című, ÁROP-3.A.2-2013-2013-0039 
jelű pályázatot a Közigazgatási Reform Programok Irányadó 
Hatósága érdemesnek ítélte. 

A pályázat két célt tűzött ki az önkormányzatok fejleszté-
se területén:
– az önkormányzati törvény és a járási törvény rendelke-

zéseinek megfelelően megváltozik az önkormányzatok 
feladatköre, amely a polgármesteri hivatalok, az önkor-
mányzatok által felügyelt intézmények szervezeti műkö-
désében is változásokat tesz szükségessé – a pályázat 
egyik célja a szükséges változások felmérésének, megter-
vezésének, megvalósításának és az eredmények vissza-
csatolásának támogatása; 

– az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékony-
ságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása 
annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási 
rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és 
fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező 
és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt. 

A  pályázatban vállalt szervezeti fejlesztésre vonatkozó ta-
nulmányok, dokumentációk elkészültek. Ezek alapján el-
mondható, hogy az önkormányzat és az önkormányzat 
fenntartásába tartozó intézmények működésükben és haté-
konyságukban megfelelően működnek. 

A  szakértői munkák megállapították, hogy az önkor-
mányzat magas színvonalon valósítja meg a jogszabályok 
által a gazdálkodására, működésére vonatkozó előírásokat. 
Hatékonyan és jól alkalmazza a közbeszerzési törvényben 

és a beszerzési szabályzatában foglaltakat. Ezen túlmenően 
javaslatot kapott korszerű tárgyieszköz-nyilvántartó rendszer 
(vonalkódos rendszer) bevezetésére, az adóhátralékok haté-
konyabb kezelésére.

Összességében elmondható, hogy egy széles spektru-
mú, az önkormányzat és intézményei működésének átfogó 
elemzését magába foglaló szakértői átvilágításon vagyunk 
túl, amely pozitívan értékelte mind az önkormányzat, mind 
az intézmények működését és gazdálkodását. 

Isaszeg Város Önkormányzata

Elkészültek a buszmegállók
Isaszeg főútjain a helyközi buszmeg-
állókba fedett buszvárók kerültek. 
A megfelelő típus kiválasztásnál fontos 
szempontokat kellett figyelembe ven-
ni, többek között, hogy megfeleljen a 
Magyar Közút és a Volánbusz előírásai-
nak, elvárásainak. Az egyeztetés mind-
két fél részéről nagyon időigényes volt. 
A műszaki megoldások tisztázása után 
figyelembe kellett venni a várható költ-
ségeket is. Több típus megtekintése 
után – mérlegelve a műszaki megol-
dásokat és az árakat – a képen látha-
tó típust választottuk ki, amilyen több 
környező településen is található. Re-
méljük, hogy a várók városunkban is az 

utazók kényelmét fogják szolgálni. Sze-
retném felhívni a figyelmet arra, hogy 
a buszvárókra hirdetéseket felhelyezni 
hatóságilag tilos, és feljelentést von 
maga után. Kérem, hogy vigyázzunk a 
várókra, mivel közös pénzünkből ké-
szültek, mindannyiunknak.

Horváth István, az IGESZ igazgatója

Közmeghallgatás
A közmeghallgatás várható időpontja: 2014. november 24. (hétfő), 18.00 
óra. Helyszíne a Dózsa György Művelődési Otthon. Üdvözlettel: 

Hatvani Miklós polgármester
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Budapest Music Expo 
nemzetközi audiovizuális és zenei kiállítás

Balogh Gábor, a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ütőhangszeres tanára és felesége, 
Balogh Zsuzsa 2014. október 3-tól 5-ig a BAccordLOGic© zeneoktatási programot mutatta be a Budapest Music Ex-
po kiállításon.

egy kIs vIsszatekIntés

2011 
„Magyarország legfiatalabb zenekara, az óvodásokból és kis-
iskolásokból álló Muzsikáló Mazsolák koncertjével pénteken 
megnyílt a Hangfoglalás kiállítás a budapesti Syma Sport- és 
Rendezvényközpontban.” (Hír6, 2011. szeptember 30.)

Rendhagyó zenei produkcióval kezdődött a hatodik Hang-
foglalás hangszer-, hang-, fény-, stúdió és színpadtechnikai 
kiállítás. Magyarország legfiatalabb zenekara, a Muzsikáló 
Mazsolák a Syma Sport- és Rendezvényközpont színpadán 
mutatkozott be a nagyközönség előtt. A zenekarban hét óvo-
dás és négy általános iskolás gyerek muzsikált (Apágyi Ábel, 
Győrfi Máté, Rajta Szabolcs és Szabó László). Mindannyian 
speciális, színekre, számokra és formákra épülő módszerrel 
tanulják a hangszeres zenét. Az évek múlásával a gyerekek 
szinte automatikusan megtanulnak kottát olvasni. Három-
éves növendékeink is vannak, akiket feleségem, Balogh 
Zsuzsa oktat, és a 
módszer alkalmaz-
ható akár a töme-
ges zeneoktatás-
ban is – mondta a 
Muzsikáló Mazso-
lák pedagógusa, 
Balogh Gábor. 

2012
A BAccordLOGic Zeneoktatási Rendszer Kiváló Újításért dí-
jat nyert a 2012. október 10–13. között megrendezett 10. 
Nemzetközi Innovációs Kiállításon (ARCA 2012) Zágrábban.

A  Balogh Gábor által 
kifejlesztett zeneokta-
tási módszer kulturális 
innováció kategóriában 
Kiváló Újításért díjat ka-
pott a 10. Nemzetközi 
Innovációs Kiállításon 
Zágrábban.

A BAccordLOGic zeneoktatási módszer 2006 óta Isasze-
gen is jelen van. A 2006–2007-es tanévben Nagy Júlia, az 
akkor Kós Károly néven működő művészeti iskola igazgatója 
felajánlotta Balogh Gábornak, hogy a BAccordLOGic mód-
szerrel egy tanévet tanítson szolfézst a művészeti iskolában 
helyettesítő tanárként. A módszernek olyannyira nagy sikere 
volt, hogy az általános iskola tanulószobás tanulói rendszere-

sen bekéredzkedtek a szolfézsórára, és sorban álltak az iro-
dában, hogy szolfézsra szeretnének jelentkezni.

A módszer jelen van még az óvodás gyermekek képzé-
sében is, mert ezzel a módszerrel hároméves kortól lehet 
billentyűs, ütős, dallamhangszeres, furulya és zeneelméleti 
alapismereteket tanítani játékos formában. A zeneovis gyer-
mekek szinte kivétel nélkül a Klapka György Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenei tanszakán, 
vagy az emelt szintű ének-zene tagozatos osztályokban foly-
tatják a tanulmányaikat.

2008-tól folyamatosan, minden nyáron a zene- és sport-
tábor keretében is lehet ismerkedni a BAccordLOgic mód-
szerrel.

2013
A zene ünnepe, 2013. június 21., sajtótájékoztató
Egyedülálló kampányt indított útjára a Hangszeresek Orszá-
gos Szövetsége (HANOSZ) Zenélni… címmel. Ennek lénye-
ge, hogy minél több emberhez eljusson a hangszeres zené-
lés öröme, és minél többen kedvet kapjanak a zenéléshez. 
A kampány nyitóünnepségére június 21-én, a zene ünne-
pén került sor.

Zenélni már egészen kicsi korban is el lehet kezdeni, 
méghozzá nem is akármilyen szinten. A rendezvényen jelen 
volt Balogh Gábor is, aki egy olyan – a világon egyedülálló 
– módszert dolgozott ki (BAccordLOGic), amelynek segít-
ségével a kicsik már hároméves kortól eredményesen részt 
vehetnek a zeneoktatáson, és a kottaolvasást is elsajátítják. 

A helyszínen Török Frida (6 
éves) be is mutatta a szín-
padon, milyen ügyesen zon-
gorázik két kézzel. Aki játszik 
ezen a hangszeren az tudja, 
ez egyáltalán nem egyszerű 
dolog, főleg ilyen korban. Fri-
da tanára Balogh Zsuzsa.

2014
Bors Magazin, 2014. szeptember 29.,
Hegoczki F. Zsolt
A  zeneoktatásnak egy új, az eddiginél sokkal egyszerűbb 
módját találta fel Balogh Gábor. Módszere iránt óriási a 
külföldi kereslet, de ő Kodály országában szeretné először 
bevezetni. A héten péntektől vasárnapig a Hangfoglaláson 
mutatja be.

Aki tanult zenét, még emlékszik az unalmas szolfézsórák-
ra – hacsak nem valóságos bűvész volt a zenetanára. A kis-
gyermekek számára bonyolult zenei összefüggéseket jeleníti 

meg egyszerű, könnyen átlátható és akár háromévesek, fogyatékkal élők számára 
is elsajátítható formában Balogh Gábor találmánya, ami olyan tiszta viszonyokat 
teremt a zeneelméletben, mint az ásványi anyagok között a Mengyelejev-táblázat. 
Ráadásul a zenét tanulónak első perctől sikerélménye van, hiszen mindjárt hang-
szeren is játszhat.

A cikk hatására felkértek az RTL Klubtól, hogy mutassuk be röviden a módszert.
„Fróna Ivett vagyok az RTL Klub 8.08 minden reggel című műsorából. Olvas-

tuk a Borsban megjelent cikket az új zenepedagógiai eszközről, amit ön tervezett, 
és szívesen bemutatnánk nálunk is a műsorban. Ezért holnap reggelre szeretnénk 
meghívni hozzánk a műsorba.”

majd elérkezett a kiállítás,  
2014. október 3–5. 

Hála Istennek, nagyon sok érdeklő-
dő látogatott meg minket, ami na-
gyon jólesett. Sok szakmai látogató 
volt, közöttük szolfézstanárok is, akik 
nagyon elismerően nyilatkoztak a ki-
dolgozott rendszerünkről és többen 
is szeretnék a szolfézsoktatásban is 
alkalmazni a BAccordLOGic© zene-
oktatási programot.

Harkai Zsuzsanna  
igazgatóhelyettes

„Három éjjel, három nap, nem elég a lábomnak..”
Csak pörgünk, pörgünk… Nincs meg-
állás a Klapka-iskola ének-zene tago-
zatának háza táján. Október közepén 
szinte mindennap színesítette valami-
lyen zenével, muzsikával kapcsolatos 
program az iskola életét. Sokan mond-
hatják magukban: „Nagy ügy! Hiszen 
ének tagozat!” Valóban, az ének és a 
hangszeres muzsika része a minden-
napi életünknek, de most még több 
különleges dolog is történt.

Október 16-án, csütörtökön tánc-
házban múlatták az időt az alsó tago-
zatos kisdiákok. Az élő zenére, szak-
képzett pedagógus vezetésével tartott 
foglalkozáson remekül éreztük ma-
gunkat.

19-én, vasárnap látványos balett-
előadást láthattunk Budapesten, az Er-
kel Színházban. R. Hynd–Lehár Ferenc 
A víg özvegy című művét élvezhették 
a gyerekek és a szülők.

20-án, hétfőn az iskola tornater-
mében csendült fel a muzsikaszó. 
A  Gödöllői Szimfonikus Zenekar ka-
maraegyüttese adta elő Sztravinszkij 
A katona története című művét. Ezt az 
előadást a felső tagozatos diákok hall-
gatták. Külön öröm számunkra, hogy a 
közönség soraiban ott ültek a damisok 
is, az énektanárnőjükkel együtt.

21-én, kedden rendeztük a nép-
daléneklési versenyt, ami már hagyo-
mány iskolánkban. Ezen elsőtől nyol-
cadik osztályig indultak a szép hangú, 
a magyar népdalkincset szerető, szíve-
sen éneklő diákok. Megható volt hall-
gatni az alig két hónapja iskolába járó 
kis első osztályosok énekét, majd a 
nyolcadik osztályos lányokat. Mennyit 
változnak, fejlődnek, mennyi lehető-
ség van még előttük! 

Mozgalmasak voltak az elmúlt he-
tek. Az őszi szünet után újabb kihívá-
sok várnak ránk.

Tűz Anita 
ének-zene tanár
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Sportnap a Margitszigeten
Szeptember 30-án csodálatosan szép reggelre ébredtünk. 
Mintha csak megrendeltük volna.

Izgatottan, teli várakozással szálltunk fel – a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és fel-
ső tagozatos diákjai – a ránk várakozó buszokra. Az Iharos 
Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrumba kaptunk meghívást 
testvériskolánktól, a Budapesti Váci Utcai Ének-Zenei Általá-
nos Iskolától.

Barátságunk valójában már az előző tanévben kezdődött, 
2014. május 8-án mi láttuk vendégül a Váci utcaiakat. Akkor 
egy nagyon jó hangulatú akadályverseny részesei lehettünk.

Decemberben, a karácsonyi hangversenyen kiváló elő-
adásukkal a budapesti diákok is emelték az ünnep hangu-
latát. 

Most újra együtt voltunk. A Margitszigeten, e csodás kör-
nyezetben, ragyogó napsütésben került sor a közös sport-
versenyekre, amelyek nemcsak testünknek, hanem lelkünk-
nek is gyógyírként szolgáltak. Volt 60 méteres váltófutás, 500 
méteres síkfutás, távolugrás, voltak sorversenyek, de nem 
maradt ki a szellemi totó sem, természetesen neves spor-

tolóinkra emlékezve a feladatokban. A fiúk labdarúgásban, a 
lányok vonallabda-bajnokságon mérkőztek meg egymással. 
A versenyzőket lelkes szurkolótábor buzdította a mind jobb 
teljesítmény elérésére. Senki nem unatkozott, mindenki él-
vezte a mozgás, az együttlét örömét. A záróesemény, a vá-
cis váltóverseny már csak hab a tortán. A lelkesedés csúcs-
pontja. Szinte leírhatatlan, ahogyan a két iskola diákjai – e 
hatalmas gyereksereg – igazi sportolóként, teljes erővel és 
hatalmas kitartással haladt a cél felé.

Az eredmények önmagukért beszélnek. Mind a vácis, 
mind a klapkás gyerekek rengeteg oklevelet mondhatnak a 
magukénak. 

Ez a nap ékesen bizonyítja, milyen nagy örömet szerez-
het a mozgás, a sport, s egyáltalán: milyen jó együtt lenni, 
közös programokat szervezni, élvezni a természet adta lehe-
tőségeket.

Nagyon köszönjük a Váci Utcai Ének-Zenei Általános Is-
kolának a meghívást, a kiváló szervezést, s már most várjuk 
a legközelebbi közös programot, amely egyre közelebb hoz 
bennünket, s újabb élményekkel gazdagít mindannyiunkat.

Kurunczi Imréné tanár

Fúvószenekari kirándulás
A művészeti iskola keretein belül két 
éve alakult meg Isaszegi Ifjúsági Fú-
vószenekarunk. Az akkor még kis gyer-
mekek ma már 10-15 évesek, és idén 
is csatlakozott hozzánk egy újabb ifjú 
generáció. Természetesen a tanárok 
és a zenekaros növendékek szülei 
részéről is minden zenei-eszmei se-
gítséget magkapunk, hogy fel tudjunk 
lépni. Még szükségünk van arra, hogy 
megerősödjön a zenekari tudásunk. Az 
eltelt időszakban repertoárunk kialakí-
tását kezdtük meg. 

Hatvani Miklós polgármester úrtól 
és az önkormányzattól anyagi támoga-
tást kaptunk új rézfúvós és ütős hang-
szerek vásárlására, amit ez úton is kö-
szönünk nekik.

Tanulmányi kirándulásunk is a tanu-
lásról szólt. Október 4-én, szombaton 
a Vecsési Fúvószenekar vezetőjének 
meghívására egy fúvószenekari feszti-
válon vettünk részt Móron. A délelőtt 
folyamán tíz magyar, horvát, német, 
cseh és szlovák fúvószenekar műsorát 
hallgathattuk meg. Minden együttes a 
maga stílusában előadott, szórakozta-

tó és színvonalas produkciót mutatott 
be. Növendékeink a zenehallgatás alatt 
folyamatosan arról beszéltek, hogy mi-
lyen jó volna nekünk is ezeket a nép-
szerű műveket megtanulni és eljátsza-
ni a fellépéseken.

A gyerekek azért mégiscsak gyere-
kek, így kora délután eljött a kikapcso-
lódás ideje. A közeli Csókakő várát lá-
togattuk meg. Nem gondoltuk, hogy a 
parkolóhoz képest ilyen magasan lesz 
a vár, de örömmel küzdöttük le a ne-
hézségeket, és már fenn is voltunk a 
felújított romvárban. Fáradozásainkért 
jutalmul a Vértes hegység gyönyörű 
panorámája tárult elénk. Ehhez még 
hozzájárult a napos és kellemes kirán-
dulóidő is.

Visszaérve a városba megtekintet-
tük a móri népművészeti kirakodóvá-
sárt és a helyi Lamberg-kastély kiállí-
tását. Késő délutáni órákban indult a 
nap legfontosabb eseménye, a látvá-
nyos felvonulás. A város főútján vonult 
végig a tíz fúvószenekar és a szebbnél 
szebb mazsorettcsoportjaik. Különle-
ges koreográfiákkal elkápráztatták a 

nézőket. Csodáltuk a színes ruháikat, 
hangszeres játékukat és megfigyeltük 
menetelésük technikáját is. A felvonu-
lás felemelő hangulata magával raga-
dott mindannyiunkat. Este egy nagy-
szerű nap élményével érkeztünk haza 
Isaszegre. 

A látottakat és hallottakat a követ-
kező szereplésünkkor, 2014. novem-
ber 29-én, szombaton 15 órakor, a 
művészeti iskola fennállásának 20. év-
fordulójára rendezett ünnepségen, az 
isaszegi művelődési otthonban fogjuk 
kamatoztatni.

Harkai Zsuzsanna
igazgatóhelyettes
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Idősek köszöntése az ESE-ben
Az idősek világnapján műsorral ked-
veskedtünk az ESE lakóinak. A műsort 
osztályfőnökünk, Sindely Julianna ta-
nárnő állította össze. A verseket, jele-
netet ének-, furulyaszó, gitárjáték tarkí-
totta, de csodálatos dallamok szólaltak 
meg fuvolán és klarinéton is.

Osztályunk tizenkilenc tanulója már 
negyedik éve lepi meg az idős embe-
reket különböző műsorokkal, ilyenkor, 

az idősek világnapján, karácsonykor és 
anyák napján. Nagy szeretettel készü-
lünk mindig, és ugyanilyen szeretet-
tel várnak bennünket vissza minden 
évben. A csoport tagjai: Bánk Csaba, 
Béres Fanni, Bogár Zoltán, Faragó Le-
vente, Gyurka Eszter, Horváth Izabella, 
Ilyés Dóra, Jekel Réka, Lázár Levente, 
Marton Ágoston, Mihalik Lizett, Molnár 
Anita, Molnár Viktória, Nyester Anna, 

Simon Beatrix, Surman Petra, Szijjártó 
Blanka, Varga Martina, Varga Virág, a 
Klapka György Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 8. a osztályos ta-
nulói. Osztályfőnökünk felkészítő mun-
káját segítették: dr. Eszenyiné Sulyok 
Ágnes, Hernyes Virág, Hirbik Zsuzsa 
és Tűz Anita tanárnők, valamint Sza-
kály Róbert tanár úr.

Surman Petra 8. a osztályos tanuló

Egészségnap az Isaszegi Hétszínvirág Óvodában
Óvodánk fontosnak tartja az egészséges életmódra nevelést. 
Ezért minden évben, így az idén is egészségnapot tartottunk. 
Október 16-án a délelőtt folyamán különböző állomásokat 
állítottunk fel az óvodai csoportokban. Igyekeztünk játékosan 
és az életkornak megfelelően tevékenykedtetni a gyereke-
ket. Ügyeskedhettek a térbeli gyümölcs- és zöldségpuzzle 
kirakásával. 

Jól megmozgatták őket a Bázis SC edzői. Játékos moz-
dulatokat utánozhattak az óvó nénivel. A higiéniai szokások 
fontosságát erősítettük bennük a játékos babafürdetéssel. 
Minden gyermek megtekinthette a folyosón kiállított, a cso-
portok által készített csodás tökházikókat. A délelőttöt az ud-
varon közös néptánccal zártuk, ami nagyon vidám hangulat-
ban telt. 

Könyvtári hírek
Előző hónapban megjelent felhívásainkra már érkeztek fel-
ajánlások. Holló Józsefné olvasónk 22 darab kötelező és 
ajánlott olvasmánnyal gazdagította könyvtárunk gyűjtemé-
nyét. Ezúton is köszönjük adományát. A könyvajánló-felké-
résre is született sok ígéret, és egy elkészült írás is érkezett. 
Ezt cikkünk végén olvashatják. Köszönjük Ligeti László olva-
sónknak, hogy megosztotta velünk gondolatait.

Gyermeksarkunk berendezése gazdagodott egy asztal-
kával és négy székkel, hogy legkisebb látogatóink is kényel-
mesen lapozgathassák a könyveket. Olyan természetesség-
gel vették birtokba, mintha mindig is itt lettek volna ezek a 
bútorok.

A  Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályá-
zaton 16 darab hiánypótló nyelvi, nyelvészeti szótárat, en-
ciklopédiát vásárolhattunk ötven százalék kedvezménnyel a 
Tinta könyvkiadó készletéből. Ezek nagy segítségére lehet-
nek a nyelvtanulóknak, iskolai feladatukat készítőknek, akár 
felsőfokú szinten is.

Az AKÍK (Amatőr Költők és Írók Klubja) októberi találko-
zóján a tagok a készülő antológiájuk szerkesztésével foglala-
toskodtak. Több kiadótól érkezett már árajánlat a nyomdai 
munkákra, most folyik a legmegfelelőbb kiválasztása. Ado-
mányokat is kaptak már a kötet kiadására, amelyhez tovább-
ra is várjuk a támogatásukat. Természetesen születnek újabb 
versek is, a művészi munka sem szorul háttérbe.

Október 17-én az Országos Könyvtári Napok program-
sorozat keretében Szendrő Szabolcs hegymászó, fotós volt 
a vendégünk. A Könyvtári Galériában megnyitottuk a kiállítá-
sát, amelyet 2014. december 19-ig nézhetnek meg látoga-
tóink. A megnyitó után diavetítéssel egybekötött élménybe-
számolóból ismerhettük meg Szabolcs életútját, megtudtuk, 
hogyan juthat el valaki a Börzsönytől a Himalájáig fél lábbal. 
Bár a kiállítás képei önmagukban is lélegzetelállítóak, de a 
vetítés során hozzájuk fűzött humoros, kedves, néha szívszo-
rító történetek valami pluszt adtak azoknak, akik részt vettek 
a rendezvényen. A beavatottak már tudják, hogy mi a satu-
virág (nem egy új növényfaj); hogy hogyan lehet kibírni egy 
hosszú éjszakát a Himalájában hétezer méteres magasság 
fölött, –25 fokban a csúcshódítás után, egy szál ingben és 

széldzsekiben, a mászótárs hátának dőlve; hogy mit jelent 
a bajtársiasság, meddig és kikre terjed ki (ezen még sokáig 
gondolkodhatunk). Bepillantást nyerhettünk egy szerény, ki-
tartó, magát a végletekig próbára tevő, kedvességét, humorát 
mindig megőrző ember életébe. Hogy otthon is felidézhes-
sük történeteit a képeket nézve, segítségünkre lesz 2015-ös 
naptára, amihez könyvtárunkban hamarosan hozzájuthatnak 
az érdeklődők.

novemberi programok
•	 1-jén	könyvtárunk	zárva	tart
•	 7-én	17	órakor	az	Öko-kuckó	összejövetelén	Stoffer Heni 

és Bálint Eszter irányításával házi tésztát készítünk külön-
böző színekben és ízesítéssel, és a feltétekre is kínálunk 
újdonságokat.

•	 14-én	17	órakor	Az	AKÍK	(Amatőr	Költők	és	Írók	Klubja)	
tartja összejövetelét, amelyre minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk.

•	 17–18-án	délelőtt	az	Isaszegi	Bóbita	Óvoda	nagycsopor-
tosainak tartunk könyvtári foglalkozást. A kicsik játékos 
formában megismerkedhetnek a könyvtár tereivel, hasz-
nálatával, könyvkölcsönzéssel.

Ágoston Kata könyvtárvezető-helyettes

könyvaJánló
Mostanában olvastam Benkő László háromrészes történel-
mi regényét (A táltos fia, A vér törvénye, Aranyasszony). 

A Honfoglalástól Szent István fejedelemségéig tartó idősza-
kot foglalja magában ez a három regény. Senkit ne riasszon 
el az 1200 oldalas terjedelem, mert pergő ritmusban meg-
írt, olvasmányos a történet, jobbára megőrizve a történeti 
hűséget.

Ligeti László
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A római katolikus egyházközség  
programajánlója, eseményei

Jó hír
Az utóbbi években számtalan sportolási lehetőséggel gyara-
podott városunk, sok ember szorgalmas és kitartó munká-
jának eredményeképpen. Sok egyéb szakkör és foglalkozás 
színesíti életünket, igyekeznek kielégíteni érdeklődéseinket. 
Úgy gondoltuk, hogy nem maradunk tétlenek, és mi is szeret-
nénk megosztani azt, amit mi tartunk értékesnek. Szeretnénk 
lehetőséget adni, hogy ne csak a testetek és a szellemetek 
épüljön, hanem a lelketek is. Életünkben elérkezett egy nap, 
amikor megismertük az Úr Jézust. Szeretnénk továbbadni – 
ha csak egy cseppet is –, abból a végtelen szeretetből, amit 
ő ad nekünk. Minden napra jut rossz hír ebben a világban. 

Nekünk viszont van egy jó hírünk: Isten nagyon szeret min-
denkit, a látható rossz dolgok ellenére is. És segíteni szeretne 
mindenkinek, aki elfogadja tőle.

„A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem is-
merte meg őt.” A Biblia itt Jézusról beszél. Ha szeretnéd őt 
megismerni, kérdéseidre választ kapni, vagy ha már ismered 
őt, és egy közösséget keresel, ahol másokkal is beszélhetsz 
Istenről, hitről, akkor gyere el a JÓ HÍR ifjúsági klubba. 

Várunk téged, hogy keresztény filmeket nézzünk, hogy 
egy meleg teát megigyunk, hogy kirándul-
junk, hogy kikapcsolódj és feltöltődj, vagy ha 
tudsz, akkor zenéljünk, énekeljünk, együtt 
dicsérjük Istenünket egy jó közösségben.

Helyszín: az isaszegi református temp-
lom hátsó épülete. Időpont: minden pénte-
ken 16 órától (igény szerint változhat). Az al-
kalmak ingyenesek. Érdeklődhetsz Hegedűs 
Mónikánál a 70/367-2112-es, Szikszai Jo-
likánál a 20/976-9996-os, illetve Hegedűs 
Lászlónál a 70/367-2383-as telefonszá-
mon, valamint e-mailben a johir.isaszeg@
gmail.com címen.

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy egyéb 
programjainkról is értesülhess! Várunk sze-
retettel.

Apró gesztus? Nem… életmentés!
Ma is, mint más napokon, a benzin-
kúttal szembeni zöldségesnél álltam 
meg vásárolni. A fiatalember kedvesen 
köszönt, kérdezte, segíthet-e. Válogat-
tam a gyümölcsök között, ő pedig tele-
fonált. Egy darázs a zacskó és a kezem 
közé szorult, megcsípett. Lesepertem 
a kezemről. Ebben a pillanatban han-
gosan koppant a fiatalember telefonja 
az asztalon, és ellentmondást nem tű-
rő határozottsággal kérdezte, allergiás 
vagyok-e, és el is indult felém nagy lé-
pésekkel. Mivel én nem reagálok a csí-
pésekre, ezt jeleztem is neki. 

– Mert én azonnal adtam volna a 
kalciumot – mondta. – Nehogy baj le-
gyen. 

Ezután jót beszélgettünk, amíg én 
válogattam.

Mi történt? Egy fiatalember felmér-
te, hogy a gyümölcsök mellett repkedő 
méhek és darazsak veszélyt jelenthet-
nek, ezért tart a pult alatt életmentés-
hez szükséges gyógyszert. Ez a fiatal 
kész volt megmenteni az életemet, 
bárki életét, ha kell. Mai világunkban 
sokan csak magukkal törődnek. Észre 

sem veszik, ha a másik bajban van. De 
nem mindenki! Köszönet és hála en-
nek a férfinek. Ő figyelt, észrevett egy 
veszélyhelyzetet, és azonnal megolda-
ni szándékozott azt. Ő egy igazi isasze-
gi polgár, aki tudatosan figyel a környe-
zetében élőkre. Vegyünk példát róla!

Koháry Orsolya

•	 November	16-án	lesz	az	Öregtemplom	búcsúja
•	 November	29-én,	16	órától	egyházi	évet	záró	és	

Mikulásváró bál lesz a Katolikus Kultúrközpontban 
(Templom u. 22.). Mindenkit szeretettel várunk. 
Belépő: sütemény, üdítő

•	 November	30-án	16	órakor	a	Szent	István-temp-
lom ének- és zenekara jótékonysági koncertet szer-
vez az Isaszegi Szent Rita Alapítvány javára a római 
katolikus templomban. Várunk mindenkit egy kis 
együttlétre, közös éneklésre, karácsonyi készületre.
Köszönettel fogadjuk azoknak az adományait, akik 
szívesen támogatnák az Isaszegi Szent Rita Alapít-
ványt

szent márton-napi búcsú – öregtemplomunk 
védőszentjének ünnepe
szent márton püspök élete
316 táján született a pannóniai Savariában (mai ne-
ve Szombathely). Apja római tribunus, vagyis magas 
katonai rang birtokosa. Márton 15 évesen belépett a 
római hadseregbe, de mellette hittanuló volt. Ebben 
az időszakban történt meg, hogy kettévágta katonai 
köpenyét, és ráterítette egy koldusra a felét. A követ-
kező éjszakán álmában Jézuson látta a köpenyt, aki 
azzal dicsekedett az angyaloknak, hogy Mártontól, a 
hittanulótól kapta. 

18 éves korában megkeresztelkedett, majd el-
hagyta a hadsereget. Vagyonát szétosztotta. Hilariusz 
tanítványa lett. Missziós tevékenységet folytatott, majd 
visszavonultan remeteéletet élt. 360-ban visszatért 
Poitiers-be. Gall földön monostort alapított, és folytatta 
a missziós tevékenységét is egészen a Duna vonaláig. 
Több városban lelkipásztorként működött, végül 371-
ben a nép Tours püspökévé választotta. Számtalan-
szor fellépett a tévtanítók ellen. 397-ben egy tanító-
útján hunyt el. Ő az első, aki nem volt vértanú, mégis 
szent lett.

Rengeteg legenda is kötődik szentünkhöz. Egyszer 
szembeszállt az ellenséggel fegyvertelenül, csupán ke-
reszttel a kezében. Az ellenség megadta magát. Más-
kor rablók fogságába került, akik megkötözték a kezét. 
Márton megtérítette a rablókat. Megmentett ördög-
től megszállottakat, feltámasztott halottakat. Ereklyéit  
Tours-ban őrzik, de az a bizonyos fél köpeny Párizsban 
van. A nagy francia forradalom idején sok szentnek fel-
dúlták a nyughelyét, de Mártonét tiszteletben tartották. 
Isaszeghez hasonlóan nagyon sok helyen választották 
a templom védőszentjének Szent Mártont. Kérjük, jár-
jon közbe városunkért a Mennyei Atyánál!

Szárazné Marika
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 A valódi civil kurázsi
„Mi haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt 
a hit? Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mond-
ja néki valaki tiközületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, 
amikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna? Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő ma-
gában.” (Jakab 2. 14-17)

Ebben a gyakran változandónak nevezett világban igyekszik 
mindenki alkalmazkodni az éppen aktuális játékszabályok-
hoz, szerepekhez, elvárásokhoz. Mondhatni: a megfelelési 
kényszerek egocentrikus korában élünk. Soha nem látott 
mértékben ássa be magát az egyén ennek érdekében ön-
zése kútmélységeibe. Válik közönyössé vagy ordító hajnali 
ripaccsá a pályaudvarokon, provokálva a vonatához igyekvő, 
közömbös arcú utazóközönséget. Közömbösség. Közöny. 
Agresszivitás, brutális tehetetlenség. Sok esetben jellemzi 
ez közállapotainkat. S ez a tehetetlen düh abból az elmúlt 
idők során belénk rögzült tévhitből következik, hogy mi ma-
gunk nem tehetünk semmit magunkért, úgyis mindig má-
sok mondják meg a tutit, mi meg isszuk a levét, s a túlélés 
érdekében alkalmazkodunk a folyamatosan romló (rontott) 
körülményekhez. Mi is felelősek vagyunk azért, hogy mind-
ez így alakult. Mi is tehetünk arról, hogy megalkuvón lesunyt 
fejünk felett helyettünk mindig mások hozzák meg rólunk a 
fontos döntéseket. Ki-ki sütögeti a pecsenyéjét, ha van rá-
való, akinek már rég nincsen, az maradék vegetációját men-
tendő, magában füstölögve kussol. Jobb esetben csodára 
vár, rosszabb esetben beletörődik változtathatatlannak ítélt 
helyzetébe. Elbeszél a dolgok mellett, folyamatosan hazudva 
környezetének és saját magának is. Az idő közben halad a 
karavánnal együtt, valami bizonytalan mélység, fényes prog-
ramokkal csábító örvény felé. 

Pedig tehetnénk valamit magunkért, mi civilek. Hogy mit 
is? Először is: odafigyelünk egymásra. Nem hagyjuk a földön 
az elesettet, s nem rúgunk bele a védtelenbe. Inkább segí-
tünk neki felállni, ha éhes, megetetjük, ha szomjas, megitat-
juk, s ha magához tért és összeszedte magát, nos, akkor be 
lehet vonni őt is a munkába, mert már tud figyelni másra is, 
és tudja értékelni a másik munkáját is. Munkálkodhat. Még 

akár jövőképe is lehet. Tudja a feladatát, s nem érzi nyűgnek 
a saját életét, idegesítő tehernek a környezetét. Dolga van 
a világon, mert újra otthon érezheti magát benne. Ez eddig 
elég általánosnak tűnhet, s éppen ezért javasolnék valamit 
azoknak, akik most közbizalmunk okán helyzetben, s lehe-
tőségközelben vannak. Önkormányzatunk hozzon létre egy 
krízis- vagy szolidaritási alapot, amely a városunkban műkö-
dő, régi történelmi egyházakkal, a katolikus és református 
közösséggel, civilszervezetekkel karöltve, ez irányú munká-
jukat koordinálva folyamatosan segíteni tudná a települé-
sünkön élő, önhibájukon kívül kilátástalan helyzetbe került 
polgártársainkat, akiknek sokszor még a napi betevő falat 
megszerzése is kihívást jelent. Hogy kicsodák ők és meny-
nyien vannak? Sokan. Érzésem szerint többen, mint gondol-
nánk. Ami a konkrét tényeket illeti, az önkormányzatunk ille-
tékes munkatársainak a jóvoltából rendelkezésre állnak azok 
a dokumentumok és információk, amelyekkel el lehet kez-
deni az állapotfelmérést. Elég csak az illetékes bizottság által 
elutasított járadék-, tüzelő-, segély-, ebéd- és egyéb kérel-
meket számba venni. Nem lesz ezzel gond, hiszen minden 
pontosan le van papírozva, s a számítógépeken is nyoma 
van. Ezzel lehetne elkezdeni a munkát. Lerakni a hiányzó 
alapokat. Segíteni a másik emberen, azután bevonni a kö-
zös munkába. Nem kioktatni, azután száműzni, partvonalon 
túlra helyezni éhesen, mert így csak harag, hiány és gyűlölet 
lesz a szívében. Indulat, építő lendület helyett, amelyet már 
nehéz megfékezni. Az mindent lerombol, ami az útjában áll, 
a szépet, a jót, a hasznosat is. Vigyázni kell erre. Tehetünk, 
és tennünk is kell valamit, hogy ember embernek farkasa, 
magyar a magyarnak magyarja ne legyen. Itt és most, amíg 
nem késő.

Végh Tamás

Harmadik Bozsik-forduló Isaszegen
Október 12-én rendeztük meg Isaszegen a 2014–2015-ös 
évad harmadik Bozsik-fordulóját az U11-es és az U13-as 
korosztályban. Az évad legnagyobb seregszemléjét rendez-
hettük: mintegy 160 gyermeklabdarúgót, valamint közel 400 
szülőt és kísérőt láttunk vendégül. A gödöllői alközponthoz 
tartozó hat város (Gödöllő, Szada, Kerepes, Kistarcsa, Nagy-
tarcsa, Isaszeg) 14 korosztályos csapata mérkőzött meg a 
gyönyörű időben.

Klubunk két U11-es és két U13-as csapattal képviseltette 
magát. Az előző idénybeli épületfejlesztéseknek és a pálya 
körüli beruházásoknak köszönhetően rendezhettük meg ezt 
a tornát, és nagy örömünkre még három hasonló, nagy ren-
dezvény rendezési jogát nyertünk el ebben az idényben.

A Bozsik-torna filozófiáját követve számszerű eredmé-
nyeket nem közölhetünk, de csapataink szerepléséről any-
nyit elmondhatunk, hogy U11-es csapataink külön-külön, 
csoportjukat megnyerve, egymás ellen játszották a döntőt.Az 
U13-as korosztályban a 2002-ben születettek csapata cso-
portjában a harmadik, a 2003-asok pedig a csoportjukban a 
második helyet szerezték meg.

A PMLSZ megbízott vezetői elégedetten távoztak verse-
nyünkről.

November 9-én az U7-es és az U9-es Bozsik Grassroots 
Fesztivált rendezzük meg, amelyen közel 120 gyermeklab-
darúgót látunk majd vendégül.

Windt Ferenc

Az Isaszegi Sportegyesület hírei
A 2014–2015-ös őszi szezon vége kö-
zeledtével a felnőttcsapatunk a dobogó 
közelségéből, a negyedik helyen várja 
az utolsó négy fordulót, ami jó ered-
ménynek mondható, mivel az előttünk 
álló csapatok egytől egyig fizetett játé-
kosokból állnak. Ezzel szemben a mi 
csapatunk helyi fiatalokból áll, akik tele 
vannak ambícióval és győzni akarás-
sal, ami meglátszik az eredményeken 
is. Az utolsó négy fordulóban játszunk 

még a második, illetve a harmadik he-
lyezettel hazai pályán, ami – remél-
jük – nekünk kedvez. Az U21-es csa-
patunk az ötödik helyen az I. osztályú 
tagságért harcol, ami joggal elvárható 
ettől a csapattól is, de mivel itt a tavalyi 
csapatból hét játékos kiöregedett, így 
teljesen új csapatot kellett építeni. Ez 
az eredményeken is meg látszik, de a 
játékuk a jövőre nézve nagyon biztató. 
Az U18-as és az U14-es csapatainknál 

a versenyeztetést tartottuk szem előtt, 
így mindkét csapatban fiatalabbak ját-
szanak a többi csapathoz képest, de 
így is a vártnál jobban teljesítenek. Az 
alsóbb korosztályok folyamatosan ver-
senyeznek a Bozsik Program keretein 
belül, illetve az U9-es csapat egy külön 
bajnokságba is benevezett, amit a kör-
nyék utánpótlásklubjai szerveztek meg 
saját maguk, illetve a gyerekek fejlődé-
se érdekében. 

a felnőttcsapat utolsó két hazai 
bajnoki mérkőzése
•	 Isaszeg–Bag,	 2014.	 november	 9.,	

vasárnap 13.30
•	 Isaszeg–Aszód,	 2014.	 november	

23., vasárnap 13.00
Szeretettel várjuk a szurkolókat a mér-
kőzésekre, ami még több erőt adhat a 
csapatnak a jobb eredmény elérésé-
hez. Hajrá ISE!

Orlik Csaba
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KétéveseK lettünK!
Ismét eltelt egy év és immár a harmadik évünket kezdjük. Vál-
tozások voltak, vannak mindenki életében, így a miénkben 
is. De szerencsére a változások fejlődéseket eredményeztek a 
Bázisban. Szeptembertől a gyerekek számára bővítettük a to-
vábbi mozgás lehetőségét. Az óvodás korú gyerekeknek tartott 
Pöttöm Torna (hétfőn 
és pénteken 16.30-tól) 
nagy népszerűségnek 
örvend, és egyre töb-
ben járnak a PicurKa-
rate foglalkozásara is 
(kedden és csütörtö-
kön 16.30-tól). Na-
gyobbaknak, október-
től elindult a Sulis torna 
(szerdánként 16.30-tól) és Boksz, Thai-boksz edzésekkel is vár-
juk a fiatalokat (hétfő, kedd, csütörtök, péntek 17.30-tól).

Megkezdtük a focipálya kialakítását. Az önkormányzat ál-
tal rendelkezésünkre bocsájtott területen a focipálya gépi föld-
munkálatai lezajlottak. A  kézzel végzendő munkálatokat és 
a labdafogó háló tartóoszlopainak elhelyezését nemsokára 
megkezdjük. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az ön-
kormányzatnak, a tartóoszlopok megvásárlásában nyújtott se-
gítségéért. A munka még sok, de segítséggel és kitartó mun-
kával, tavaszra már birtokba vehetik a Bázis FociSuli tagjai és 
– edzőink segítségével – a Tóth Árpád utcai Klapka diákok is az 
új pályát. Ifjú focistáink, akik három korosztályban U7, U9, U11 
rúgják a bőrt, már negyven fő feletti létszámmal bírnak. És kö-
zel 15-20 főt számlál az a két évvel ezelőtt – Fehér Zoltán által 
– összeverbuvált örömfoci tagjai is, akik kezdetben a kis focisták 
apukáiból álltak, majd kibővültek fiatalabbakkal is, hogy min-
den szombat este, két órán keresztül kergessék a labdát. Nagy 
szükség van erre a pályára, hogy a helyi „fociőrültek” igényeit 
kicsit enyhíthessük.

IsMeRD MeG! GYeRe el! PRÓBÁlD KI!
Minden hónapban bemutatunk a Bázisban elérhető, spor-
tolási-mozgási lehetőségek közül egyet-egyet…

FIt-Ball toRna
A  Fit-Ball tréning vidám, dina-
mikus, csoportos mozgás zené-
re, fitness labdákkal mely minden 
fizikai képességünket hatéko-
nyan fejleszti. Egyúttal bizton-
ságos prevenciós edzésforma, 
mely nagyszerűen használható 
a gyerekektől az időskorúakig, 
az edzetlenektől az élsportolókig 
egyaránt. 
Miért járjak Fit Ball órára?
1. Mert a legjobb a ZSÍRÉGETÉS terén!
2. Mert végleges megoldás a CELLULITIS ellen!
3. Mert fiatalon tartja a PORCKORONGOKAT!
4. Mert megelőzhető vele a CSONTRITKULÁS!
5. Mert gyors ALAKJAVULÁST biztosít!
6. Mert tökéletes TÖRZS-TRÉNING!
7. Mert teljesen kikapcsol, és mosolyt varázsol az arcodra!
Mert a FIT-BALL egyszerre:
– az egészségmegőrzés, – a zsírégetés, – az alakformálás, – az 
erősítés – és a vidámság tökéletes eszköze!

Ezeket a „vidáman hatékony” edzéseket kipróbálhatod 
Bartos Éva Fit-Ball oktató vezetésével (hétfő, szerda, pén-
tek,18.00-tól és csütörtökön 19.30-tól) a Bázisban. Érdeklődni 
lehet a 06 20 446 8338-as számon!

Szeretettel várunk, hogy kipróbálhasd a többi mozgás le-
hetőségeket is, amit a Bázis kínál Neked! További informáci-
óért keresd fel Facebook oldalunkat, vagy érdeklődj telefonon:  
06 20 973 0596.  ■

Múzeumi esték
az Isaszegi természetbarát klub vetített képes  
előadás-sorozata a Falumúzeum szervezésében

Helyszín: 
Falumúzeum, 2117 Isaszeg, Madách u. 15.

Valamennyi előadás időpontja: 
16.00 óra

A Vetítések IdőpontjA és téMájA

2014. november 15.: Belorusszia, Frankföld

– 2014. december 13.: Hazai tájakon – az Isaszegi 
Természetbarát Klub (ITK) első félévi túrái

– 2015. január 17.: Észak-Csehország természeti cso-
dái – ITK-túra

– 2015. február 21.: Hazai tájakon – az Isaszegi Ter-
mészetbarát Klub (ITK) második félévi túrái

– 2015. március 21.: Lengyelország két felvonásban

A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak 
a szervezők.
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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.
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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
Gödöllői Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7. Telefon: 28/529-187

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óra között
E-mail: pmh@godollo.hu
Gödöllői Járási Hivatal Péceli Kirendeltsége 
Okmányiroda
Cím: Pécel, Kossuth tér 1. Telefon: 28/455-733
Ügyfélfogadás: hétfőn 7.45–18.00 (ebédidő: 12.10–13.00); kedden 
8.00–16.30 (ebédidő: 12.30–13.00); szerdán 8.00–18.00 (ebédidő: 
12.10–13.00); csütörtökön 8.00–15.00 (ebédidő: 12.30–13.00); pénte-
ken 7.45–12.00 óra között
E-mail: okmanyiroda@pecel.hu
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

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 novemberben
november 7.: dr. Tordai Gábor; november 14.: dr. Mészáros Zsolt; novem-
ber 21.: dr.  Kürti József; november 28.: 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., telefon: 28/493-250
Dr. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., telefon: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig; telefon: 28/582-025
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig; telefon: 28/493-597
éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
telefon: 28/452-851

Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; telefon: 28/495-827

Anyakönyvi hírek
a 2014. iX. 16. – X. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Csernák Laura, Dantesz Luca, Kanalas Szantínó,  
Lakatos Zselyke Tiffani, Görbe Dominik, Nárai Zsófia,  
Faragó József, Németh Rebeka, Szaniszló Hanna,  
Kanalas Tamás, Schirger Krisztián

HázaSSágkötéSek
Kovács Annamária és Lénárt Balázs Dezső
Zimmermann Katalin és Sztankovics Béla

50 év egymáS Szeretetében
– Gergely Erzsébet és Kővágó József 1964. október 5-én
– Tihon Ildikó és Hernyes István 1964. október 17-én 
kötöttek házasságot Isaszegen.

60 év egymáS Szeretetében
– Szekeres Anna és Skribek József 1954. október 9-én
– Isaszegi Anna és Mankó Ferenc 1954. október 16-án 
kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Kelemen Jánosné Szűcs Teréz (92 éves), Mátyás király utca 25.
Papp Józsefné Nagy Mária Magdolna (73 éves), Liget utca 9.
Száz László (70 éves), Ady Endre utca 30.
Roznik Sándor (54 éves), Szentgyörgypuszta 
Nagy Jánosné Szabó Erzsébet Piroska (83 éves),  
 Szent László utca 39.
Molnár László (81 éves), Fenyves utca 32.
Gáspár Sándor (52 éves), Május 1. utca 88/a
Szabados Kálmán (93 éves), Toldi Miklós utca 6.
Jankay Hilda Anna (79 éves), Tompa Mihály utca 41.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Programajánló
november 3. (hétfő), 19.00, művelődési otthon:  Vegyszermentes 

otthon előadás-sorozat
november 6. (csütörtök), 18.00, művelődési otthon:  Gyöngy-

ékszerkészítő klub. További információ: Kis-Simon Melinda, 30/955-
8343

november 7. (péntek), 15.00, Falumúzeum:  Időutazás a történe-
lem nyomában. Dr. Szabó József János előadása az I. világháborúról

november 7. (péntek), 19.00, művelődési otthon:  Svejk. A gö-
döllői Club Színház előadása. Jegyár elővételben november 6-ig 
1000  Ft (vendégünk egy adag sztrapacskára), a helyszínen 1000 Ft 
(sztrapacska nélkül)

november 8. (szombat), 9.00, művelődési otthon:  Tajcsi work-
shop

november 8. (szombat), 16.00, Falumúzeum:  Kovács István Bem 
Tábornok Az örök remény hőse című könyvének bemutatója. Beveze-
tőt mond és a szerzőt bemutatja dr. Dürr Sándor, a múzeumbarátok 
körének tagja. A könyvbemutató a Múzeumok Őszi Fesztiváljának isa-
szegi zárórendezvénye

november 10. (hétfő) és november 12. (szerda), 9.00, műve-
lődési otthon:  Márton-napi program óvodásoknak, előzetes beje-
lentkezés alapján

november 10. (hétfő), 19.00, művelődési otthon:  Vegyszermen-
tes otthon előadás-sorozat

november 10. (hétfő), 19.00, művelődési otthon:  Okuláré Pro-
jekt IV. – Szerelemtelen. Kortárs drámák: Robi & Juli, Csokoládé című 
művek felolvasóestje a közönség bevonásával. Részletes információ a 
www.isaszegmuvotthon.hu címen

november 11. (kedd), 18.00, Szent István katolikus temp-
lom:  Szentmise az I. világháború isaszegi áldozataiért. A misét ce-
lebrálja Gulyka József címzetes prépost, kerületi esperes plébános. 
Az ünnepi szentmise után koszorúzás a Hősök és áldozatok emlék-
parkjában

november 13. (csütörtök), 18.00, művelődési otthon:  Szívvita-
min II. – festmény, lampion, ruha, kiegészítők. Gyuris Krisztina bemu-
tatkozó kiállításának ruhabemutatóval egybekötött megnyitója

november 14. (péntek), 9.30, Csata vendéglő:  A GKRTE szakmai 
konferenciája. Téma: Isaszeg turisztikai kínálatai és programjainak be-
mutatása. Részletes program a www.gkrte.hu címen

november 17. (hétfő), 19.00, művelődési otthon:  Vegyszermen-
tes otthon előadás-sorozat

november 20. (csütörtök), 18.00, művelődési otthon:  A költő 
és hadvezér Zrínyi Miklós és vára, Zrínyiújvár – hadtörténeti kiállítás 
és előadás Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulója alkalmából. Előadó 
dr. Padányi József (ddtr.). A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör szerve-
zésében

november 20. (csütörtök), 18.00, művelődési otthon:  Gyöngy-
ékszerkészítő klub. További információ: Kis-Simon Melinda, 30/955-
8343

november 21. (péntek), 15.00, temető:  Megemlékezés a má-
sodik világháború védelmi harcaiban, az Attila-vonalban Isaszegen 
hősi halált halt katonákról. A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövet-
ségének, valamint a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegységének 
a szervezésében

november 21. (péntek), 14.00, művelődési otthon:  Zenés tea-
délután és batyus bál. Vendég: Király István és Annuska, valamint 
meglepetésvendégeik

november 22. (szombat), 9.00, indulás a művelődési ott-
hontól:  Isaszeg környéki őszi túra. Útvonal: Szoborhegy–honvéd-
sírok–Öreghegy–Pécel, crosspálya–Liget-tó. A túra hossza kb. 13 km. 
Túravezető: Notter Béla (ITK) 

november 22. (szombat), 18.00, művelődési otthon:  Hangfür-
dő. Intenzív élmény a hangok, a rezgések szárnyán. Bejelentkezés: Ócs 
József, 20/532-4106

november 24. (hétfő), 19.00, művelődési otthon:  Vegyszermen-
tes otthon előadás-sorozat

november 25. (kedd):  A nők elleni erőszak napja
november 29. (szombat), 15.00, művelődési otthon:  A művé-

szeti iskola fennállásának húszéves jubileumi koncertje
november 29. (szombat), 16.00, Falumúzeum:  Múzeumi esték – 

Szent László hadosztály harcai az Ipoly–Garam térségben 1944-ben. 
Jéney Sándor nyá. honv. őrnagy vetített képes előadása. Az Isaszegi 
Múzeumbarátok Körének, valamint a Falumúzeumnak a szervezésé-
ben

november 30. (vasárnap), 16.00:  Advent I. vasárnapja – kézmű-
ves-foglalkozás, adventi készülődés

Induló programok
táncoktatás Isaszegen  korosztályok szerint, már 4 éves kortól. Lányok, 

fiúk, figyelem! A táncórákon különféle stílusokat sajátíthatsz el, mint 
például a hiphop, mazsorett vagy a fitneszelemekkel színesített mo-
dern tánc. Bővebb info: 70/635-4690

dinamikus gerinctorna  minden kedd és csütörtök reggel 9.00–10.00 
óra között a művelődési otthonban. Dinamikus gerinctorna (Klau-
dia-Cool-Fitnesz: 20/950-6239). Időseknek, derék- és hátfájósoknak, 
illetve a sportba visszazökkenni vágyó fiataloknak megfelelő bevezetés. 
Teljes ár: 800 Ft; nyugdíjas, diák: 500 Ft

alapfokú varró- és stílustanácsadó-tanfolyam  indul. Egy kur-
zus, ami rólad szól és a ruhásszekrényedről, azaz a külsődről, a jel-
legzetességeidről, a ruhakészítés alapjairól. Kedvelt ruhadarabok 
felújítása vagy újragondolása, illetve egyéb egyéni ötletek megva-
lósítása. Szeretettel várunk minden kedves hölgyet, a leányzóktól a 
nagymamákig, hogy megtanuljuk együtt, hogyan hozzuk ki magunk-
ból a lehető legelőnyösebbet. Tanfolyamvezető: Gyuris Krisztina 
(www.gyuriskrisztina.hu). Alap 1 tanfolyam: október 9-től decem-
ber 18-ig csütörtökönként 9.30–11.00 óra között. Jelentkezni lehet 
a 20/411-3496-os telefonszámon, illetve a gyuris.krisztina@gmail.
com e-mail címen

Felhívás fonókörre  Társakat keresünk induló fonókörhöz. Keressük 
azokat, akik már tudnak fonni orsón és/vagy rokkán. Akik néha szí-
vesen lennének együtt hasonló megszállottakkal, és osztanák meg ta-
pasztalataikat. Keressük azokat, akik most tanulnak fonni, és szívesen 
tanulnának és osztanák meg sikereiket, vagy kérnének tanácsot a már 
tapasztaltabbaktól. Keressük azokat, akik szeretnék kipróbálni, de nem 
mernek ezért vagy azért belevágni. Segíthetnénk egymásnak ötletek-
kel, tanácsokkal, bátorítással. Érdeklődni lehet Gazdagné Tündénél a 
30/701-0077-es telefonszámon
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1956. október 23-ra emlékeztünk
részlet horváth István képviselő október 23-i beszédéből

„(…) De mi is történt 1956 októberében?
Nem történt más, mint egy hatalmas, vörös lobogós 

Góliát árnyékában fel mert állni a piros-fehér-zöld, kivágott 
címeres zászlajával egy kis Dávid. 

Nem történt más, mint egy térdre kényszerített, több-
szörösen kifosztott, becsapott nép fel mert állni, szembe 
mert nézni, fegyvert mert ragadni egy olyan hatalom ellen, 
amely álmokra építette a saját ideológiáját.

Nem történt más azokban a hűvös napokban, mint egy-
szerre sok ember merte kimondani az igazságot.

Nem történt más, csak az, hogy sok embernek volt bá-
torsága kimondani a nemet az addig átélt nyomornak, a 
mindennapok addig megélt félelmeinek, az addig mondott 
hazugságainak, a családok rettegésének, a bizonytalanság-
nak.

Tisztelt emlékezők!
1956 győzelmei között ott van még egy győzelem: az 

önmagunk feletti győzelem. Hadd olvassam fel Jakab Zol-
tán visszaemlékezésének egy részletét.

»Olyan feledhetetlen összetartozás és együvé tartozás 
érzése volt az embernek, hogy ez a mindig széthúzó ma-
gyarság végre egységes tudott lenni. Minden ember a test-
vérének érezte a másikat. Amikor sorban álltunk, akár ke-
nyérért, akár vízért vagy valami élelmiszerért, egymást előre 
engedő előzékenységgel fordultak egymáshoz az emberek. 
Valami csodálatos, katartikus érzés volt az emberekben. 
Mintha valami ezeréves átoktól vagy bűntől szabadultunk 
volna meg. Dávid legyőzte Góliátot. Igazi, belső felszaba-
dultság érzése volt az a határtalan türelem és szeretet, 

amely az embereknek egymás-
hoz való kapcsolatában is kifeje-
zésre jutott.«

Mi is 1956 üzenete?
1956 üzenete az, hogy mindig 

nemet kell mondani az emberek 
szellemi és gazdasági kizsákmá-
nyolására.

1956 üzenete az is, hogy ne tűrjük meg azokat közöt-
tünk, akik félelmet akarnak kelteni bennünk és körülöttünk.

1956 üzenete továbbá az is, hogy óvnunk kell mindig és 
mindenhol a demokráciát, a többség akaratát, a többség 
szavát.

1956 üzenete az, hogy bárhol élünk, nem engedhetjük 
meg, hogy megzsaroljanak bennünket. Nem engedhetjük 
meg, hogy bárki arra kényszerítsen, hajtsuk le fejünket, ha 
az igazság megtipróival kell szembenéznünk. (…)”


