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Szeptember 3-án 9.00–13.00 óra között a Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egye-
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A kenyér, A kultúrA és A bor ünnepe

Gulyka József atya búcsúztatása
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Tisztelt állampolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tű-
zött ki. 

A szavazás napja 2016. október 2. (vasárnap). 
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Az Isaszegi polgármesteri Hivatal Választási Irodájának veze-
tője: Tóthné Pervai Katalin HVI vezető/jegyző.

A helyi választási iroda címe: 2117 Isaszeg, rákóczi ut-
ca 45. telefon: 28/583-117; fax: 28/583-118; e-mail-cím: 
hivatal@isaszeg.hu.

Névjegyzék
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok 
auto matikusan kerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazó-
köri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzék-
be való felvételükről 2016. augusztus 15-ig értesítőt kapnak. 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri 
hivatalban) a választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig 
tekinthető meg online formában.

Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár sze-
mélyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választó-
polgár
– belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel;
– külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le sza-

vazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig, a kül-
képviseleti névjegyzékbe való felvételt 2016. szeptember 

24-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon 
vagy levélben, illetve, személyesen a lakóhely szerint illeté-
kes helyi választási irodától.

Mozgóurna igénylése
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzéken sze-
replő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. 

A kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 
16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási iro-
dához, amelynek szavazóköri névjegyzékén szerepel, vagy 
2016. október 2-án legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie 
a szavazatszámláló bizottsághoz.

Választási kampány
A választási kampány időszaka 2016. augusztus 13-tól 
2016. október 2-án 19.00 óráig tart.

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a sza-
vazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási 
kampánytevékenység 2016. október 2-án nem folytatható.

2016. október 2-án választási gyűlés nem tartható.

részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatal-
ban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a 
www.valasztas.hu weboldalt.

Helyi választási iroda
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Árvaellátás méltányosságból történő meghosszabbítása

A méltányosságból megállapítható, Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által megállapítható ellátásokról szóló soroza-
tunk következő része az árvaellátás méltányosságból történő meghosszabbításáról ad információt. 

Az előzőekben a nyugellátás méltá-
nyosságból történő megállapításáról, 
az egyszeri segély engedélyezésének 
lehetőségeiről, illetve a nyugellátás 
méltányosságból történő emeléséről 
nyújtottunk felvilágosítást.

A tájékoztatók teljes szövegét meg-
találják a nyugdíjbiztosítási Főigaz-
gatóság honlapján, és személyesen 
tájékoztatást kaphatnak az Isaszegi Hu-
mánszolgáltató központ kollégáitól hét-
fői napokon 10 órától 16 óráig, szerdai 
napokon 8-tól 16 óráig, péntekenként 
8-tól 13 óráig. telefon: 28/494-042.

Tájékoztató az árvaellátás méltá-
nyosságból történő meghosszab-
bításáról 
Az árvaellátás kivételes méltányosság-
ból történő meghosszabbítása a 25. 
életévét betöltött, felsőfokú oktatási in-
tézményben nappali rendszerű oktatás 
keretében tanulmányokat folytató sze-
mély részére engedélyezhető. 

milyen időtartamra hosszabbítható 
meg kivételes méltányosságból az 
árvaellátás?
Az árvaellátás kivételes méltányosság-
ból történő meghosszabbítása az első 
– alap- és mester- vagy osztatlan – 
képzésben, az oklevél megszerzésére 
irányuló tanulmányok folytatásának 
idejére, a képzési és kimeneti köve-
telményekben meghatározott képzési 
időt meg nem haladóan, legfeljebb 
a 27. életév betöltéséig engedélyez-
hető.

milyen módon lehet az árvaellátás 
kivételes méltányosságból történő 
meghosszabbítását kérelmezni?
Az árvaellátás kivételes méltányosság-
ból történő meghosszabbítására az 
érintett személy kérelmére kerülhet 
sor. A kérelem a „kérelem-adatlap” el-
nevezésű nyomtatványon (k29 számú 
űrlap árvaellátás méltányosságból tör-
ténő tovább folyósításához) nyújtható 

be. A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervek ügyfélszolgálati egy-
ségénél szerezhető be, illetőleg le-
tölthető az onyF honlapjáról (http://
www.onyf.hu). 

A kérelmek elektronikus úton is elő-
terjeszthetők. 

Hol nyújtható be árvaellátás 
kivételes méltányosságból történő 
meghosszabbítása iránti kérelem?
A kérelmet az országos nyugdíjbizto-
sítási Főigazgatóság nyugdíjfolyósító 
Igazgatóságához vagy az országos 
nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság köz-
pontjához kell benyújtani. 

Van-e jogorvoslati lehetőség a mél-
tányossági jogkörben hozott döntés 
ellen?
A méltányossági jogkörben hozott dön-
téssel szemben nincs helye jogorvos-
latnak.

Polgármesteri hivatal

Szépkorú köszöntése
Kis Vincéné 100 éves

Augusztus 24-én Tóthné Pervai Katalin jegyző asszony és 
Ragács Marianna anyakönyvvezető köszöntötte Kis Vincéné 
szépkorút, aki négy gyermekével, unokáival és dédunokáival 
együtt ünnepelte a 100. születésnapját.

Isten éltesse sokáig, Anna néni!
Szerkesztőség A fogyatékkal élők karácsonyi támogatásáról

Isaszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének szociális 
és egészségügyi bizottsága a helyi szociális rendeletben fog-
laltak szerint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyen-
lőségük biztosításáról szóló, 1998. évi XXVI. törvény szerint a 
141/2000. (VIII. 9.) kormányrendelet I. számú mellékletében 
meghatározott fogyatékossággal rendelkező személyek részé-
re – jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül – kérelemre, egyszeri, 
azonos összegű karácsonyi támogatást állapít meg. 
–  A kérelemnyomtatvány az adott év szeptember 15-től 

október 31-ig nyújtható be, amelyhez csatolni kell a fo-
gyatékosság tényét igazoló orvosi dokumentumot. 

–  A döntéshozatal november 30-ig történik meg, a költség-
vetésben meghatározott keretösszeg, illetve a kérelme-
zők számának figyelembevételével. 

Kérelemnyomtatványok igénylése és leadása
Isaszegi polgármesteri Hivatal, 2117 Isaszeg, rákóczi u. 45. 
– ügyfélszolgálati Iroda (tel.: 28/583-100). Hétfő: 8.00–

12.00, 13.00–18.00; keddtől csütörtökig: 8.00–12.00, 
13.00–16.00; péntek: 8.00–12.00. 

– szociális és Igazgatási Iroda, 7. sz. iroda (tel.: 28/583-
100/121-es mellék). Hétfő: 13.00–16.00; szerda: 
8.00–12.00, 13.00–16.00; péntek: 8.00–12.00. 

Amennyiben a támogatással kapcsolatban kérdések me-
rülnek fel, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatának és a 
szociális és Igazgatási Irodájának munkatársai ügyfélfoga-
dási időben telefonon vagy személyesen állnak rendelke-
zésre.

Polgármesteri hivatal

Drogprevenciós  
fogadóóra

A Gödöllői rendőrkapitányság drogprevenciós összekö-
tő tisztje, Török Eszter rendőr hadnagy fogadóórát tart 
minden hónap első hétfőjén 15.00–16.00 óra között 
a Gödöllői rendőrkapitányságon (2100 Gödöllő, petőfi 
sándor utca 6–10.).

telefonos ügyelet minden hónap második hétfőjén, 
15.00–16.00 óra között.

e-mail: töröke@pest.police.hu; telefon: 28/524-
600/7243-as mellék.



XV. évfolyam, 9. szám • 2016. szeptember 76 Isaszeg Önkormányzati tájékoztató

évig tartó lelkészi szolgálatát követő nyugállományba vonulá-
sa kapcsán adtunk hálát a teremtőjének. példamutató élet-
útjából – mindnyájunk épülésére – néhány állomást most 
felidézek.

Gulyka atya szegény sorban élő földműves szülők gyer-
mekeként 1937. július 17-én született a Hatvantól északra 
tizenöt kilométerre fekvő Zagyvaszántó községben. sekres-
tyés nagyapját és harangozó édesapját követve neki már ko-
rán, kisfiúi emlékeinek homályba tűnő kezdetén tetszett meg 
a templomi élet, s attól fogva egyedüli életcéljának a papi 
hivatást tekintette.

Diákévei rendkívül nagy erőfeszítést követeltek a bátyját 
és öccsét is nevelő szüleitől és tőle egyaránt. szűkös anya-
gi körülmények között, a második világháború borzalmas 
pusztításainak idején járt szülőfalujában elemi iskolába. utá-
na Vácon, a piarista gimnáziumban tanult két évig, amikor 
1948-ban a kommunista rákosi-rendszer felszámolta az 
egyházi iskolákat. Így Hatvanba került, s az ottani bajza József 
Gimnáziumban tanult tovább, majd tette le az érettségi vizs-
gát. teológiai tanulmányait az egri Hittudományi Főiskolán 
folytatta – a diákokra szintén rendkívül veszélyes időszakban 
– az 1956-os forradalom s az utána következő megtorlá-
sok idején. Isten megtartó kegyelméből 1960. június 19-én 
szentelték pappá Vácon.

első munkahelyén, Lajosmizsén beosztott lelkészként, 
azaz káplánként szolgált 1960-tól 1964-ig. Isten és a haza 
iránti elkötelezettsége már itt felkeltette a kádár-rezsim figyel-
mét. 1962 egyik éjszakáján még a kecskeméti rendőrségre 
is bevitték kihallgatásra, mert szilveszterkor azt merészelte 
mondani, hogy eljön az idő, amikor megbukik a kommu-
nizmus; 1956 megítélése nem ellenforradalom, hanem for-
radalom lesz, és a hittant nem mellőzött, hanem fakultatív 
tantárgyként oktatják majd. Csak Isten gondoskodásának 
köszönheti, hogy megmenekült a börtöntől.

Üllő káplánjaként 1964 és 1969 között, majd Kiskunmaj-
sa káplánjaként 1969-től 1971-ig tevékenykedett. Az 1956-
ot követő bő másfél évtizedre egyébként az volt jellemző, 
hogy ha nőtt a hittanra vagy a templomba járók száma, akkor 
a lelkészeket politikai nyomásra egy másik községbe helyez-
ték.

Dány káplánjaként szolgált 1971–1972 során, akkor is-
merkedtem meg […] Gulyka atyával, aki akkor édesanyám 
unokaöccsének, Süttő Miklós plébános (majd címzetes espe-
res és tiszteletbeli kanonok) úrnak volt a beosztott lelkésze. 
Amikor Gulyka atyát később az úr Isaszegre vezérelte, közte 
és úgy a katolikus édesanyám, mint a református édesapám 
között szívből jövő baráti kapcsolat alakult ki, amely szüleim 
halálig fennmaradt. Azt is el tudom mondani, hogy amikor 
rokoni összejöveteleken Süttő Miklós atyával és […] öt test-
vérével találkoztam, nem volt egyetlen olyan alkalom sem, 
hogy ne érdeklődtek volna az általuk is nagyra becsült Gulyka 
atya felől, s ne kérték volna üdvözletük és jókívánságaik át-
adását. A mai napon – sajnos – már csak a legfiatalabb test-
vér, a most nyolcvanöt éves Sarolta nagynéném gratulációját 
tudom neki itt tolmácsolni.

plébánosként, azaz felelős lelkészként először Szentlő-
rinckátán 1972 és 1978 között munkálkodott. nagyon jól 
érezte magát ott, s máig is szép emlékként emlegeti ezt az 
időszakot.

Isaszegen plébánosként harmincnyolc éven keresztül, 
1978. október 23-tól 2016. augusztus 1-jéig szolgált. 
érkezésekor első szentmiséjén csak mintegy százötven hívő 
volt jelen. tevékenykedéséről sokat mond, hogy ma zsúfolá-
sig megtelt templomban misézhetett. Ittléte idején megújult, 
megszépült a templom belseje és külseje, vörösrézből ké-
szült új sisak került a tornyára, közösségi ház létesült, nőtt a 
templomba és a hittanra járók száma.

közben tisztségei és elismerései is szaporodtak. A gödöl-
lői kerület esperese 1981-től 2016. augusztus 1-jéig. tenyői 
címzetes prépost 1996-tól. A Váci egyházmegye kateketi-
kai bizottságának tagja 2005-től. Isaszeg díszpolgára 2008. 
augusz tus 20-tól.

Gulyka atya példamutató életútját tekintve és összegez-
ve, méltán illik rá pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez 
írt levele 8. fejezetének 30. verse, amely a következőkép-
pen hangzik: „Akiket pedig [az Úr] eleve elrendelt, azokat 
el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket 
pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.” Mindezekért 
pedig Istené legyen a hála és a köszönet!

kedves Gulyka atya!
A nyugdíjazásoddal ugyan a Gödöllői kerületi esperesség és 
az Isaszegi egyházközség irányítását más lelkész fogja átven-
ni, de a préposti címed és a hívek irántad érzett szeretete s 
megbecsülése továbbra is megmarad. A Váci egyházmegye 
kateketikai bizottságában továbbra is tevékenykedhetsz, ta-
pasztalatodat, tudásodat pedig Isten szolgájaként helyettesí-
tésekkel is kamatoztathatod.

Végezetül, harmincnyolc éves isaszegi munkálkodásod 
emlékére egy emléklapot és egy ajándékkosarat nyújtok át 
részedre. Az emléklapon – Isaszeg nevezetességeiről készült 
fotókkal körülvéve – a következő szöveg olvasható:

„…aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök 
életet.” (Gal 6,8)

Emléklap főtisztelendő Gulyka József címzetes prépost, 
kerületi esperes, plébános részére 38 éves isaszegi szolgá-
lata során nemzeti és városi ünnepségeink alkalmával a 
református lelkésszel közösen mondott hazaszerető imád-
ságaiért.

2016. július 31. Az Isaszegi Református Egyházközség 
Presbitériumának nevében Szendrő Dénes világi elnök

Az emléklap első sora pál apostolnak a galatabeli gyüleke-
zethez írt levele 6. fejezetének 8. verséből vett idézet. ezen 
ígéretnek a reményében és tudatában kívánok számodra re-
formátus egyházközségünk presbitériuma és saját magam 
nevében is áldott, békés, boldog és hosszú életet mindany-
nyiunk örömére, keresztény anyaszentegyházaink épülésére, 
mindenekelőtt pedig Isten dicsőségére! Így legyen!

Szendrő Dénes

Gulyka József prépost köszöntése  
nyugállományba vonulása alkalmából

Az alábbiakban idézzük Szendrő Dénes református presbiter köszöntő beszédét, amely Gulyka József atya búcsúz-
tató szentmiséjén hangzott el.

Főtisztelendő prépost úr! Tisztelt hálaadó gyülekezet!
Mivel nagytiszteletű Gergely Szabolcs református lelkész 
úr szabadságát szüleinél kárpátalján tölti, nekem jutott az 
a megtisztelő feladat, hogy az Isaszegi református egyház-
község presbitériumának világi elnökeként Gulyka József 
atya nyugdíjba menetele alkalmából a bemutatott hálaadó 
szentmisén részt vegyek, s őt eddigi munkálkodásáért fel-
köszöntsem.

Mint minden keresztény templomnak, így ennek is az a 
rendeltetése, hogy itt csak az Istent dicsérjük, hozzá imád-
kozzunk, neki áldozzunk, egyedül csak az ő tetteiről beszél-
jünk, egyedül csak az úr szóljon hozzánk, egyedül csak ő 

teremtsen újjá bennünket, s egyedül csak Istené legyen a 
dicsőség.

Vannak azonban kivételes alkalmak, amikor kötelessé-
günk tisztelettel és hálaadással megemlékezni – akár helyi 
vonatkozásban is – azokra az Isten által kegyelemből kivá-
lasztott személyekre, akiknek eleve elrendelt elhivatottságuk, 
küldetésük volt vagy van, s akiknek cselekedetein át s a velük 
összefüggésben lévő történéseken keresztül az úr szándéka 
érvényesül.

Ilyen rendkívüli alkalom ez a mai is, amikor egy, az Isten 
által papi hivatásra kiválasztott személy, főtisztelendő Gulyka 
József címzetes prépost, kerületi esperes, plébános ötvenhat 
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A kenyér, a kultúra és a bor ünnepe 

Díszfelvonulás a borrendekkel és az isaszegi hagyományőrzőkkel

Bor- és zászlószentelés a Szent István római katolikus templomban

A trsztenai vendégkórus előadása a borszentelési szertartás 
részeként

Üdvözlet a borutcából

A XI. egyházi és világi borok versenyének ünnepélyes díjátadása

Sławomir Serafin, Bojanów polgármesterének  
borlovaggá avatása, eskütétel

A Vivat Bacchus a cappella együttes szenzációs előadása

Borverseny zászlajának ünnepélyes átadása Hegedűs Ágotának, 
Cegléd város alpolgármester asszonyának

Vendégkórusunk és a Vivat Bacchus találkozása,  
mert „Énekelni öröm”

Az új kenyér megáldása a római katolikus templomban

Városi ünnepség a Szent 
István-szobornál
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Mese az Isaszegi Hétszínvirág  
Óvodáról

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
óvoda az Isaszeg nevű városkában, an-
nak is a legszebb részén, a Madách ut-
cában. 

Az óvoda minden lakója, kicsik és 
nagyok egyaránt nagyon jól érezték 
magukat kis birodalmukban. naponta 
tornáztak, rajzoltak, festettek, barká-
csoltak, énekeltek, meséltek, na meg 
rengeteget játszottak. 

egészségük megóvásának érdeké-
ben az egész év folyamán kiemelten 
foglalkoztak a vitamindús táplálkozás 
rejtelmeivel, a mindennapi mozgás 

fontosságával, a keletkezett hulladékok 
kezelésével és újrahasznosításával. 

A gyerekek tündérkeresztanyái 
mindig igyekeztek olyan programokat 
varázsolni, amelyek fejlesztették kisma-
nóikat, és élményt nyújtottak számuk-
ra. Így történt az általuk megrendezett 
Mesehéten is, amikor varázslatos me-
séket, elbeszéléseket jelenítettek meg 
közösen. A mesterségek napjának 
megszervezéséhez a kismanók szülei 
is segítséget nyújtottak. ez alkalommal 
megismerhették a lógondozás és -pat-
kolás rejtelmeit, a kalácskészítés vará-

zsát, az asztalosmunka szépségeit, a 
méz elkészítésének folyamatát, a szö-
vőmesterséget, a mezőgazdasági tevé-
kenységek titkait és a tűzoltók fáradsá-
gos munkáját. A gyereknap különleges 
élmény volt minden manó számára. 
Idén is olyan színes programokat si-
került teremteni, mint az arcfestés, a 
Gézengúz együttes koncertje és a ját-
szóház-látogatás. Mindez nem jöhetett 
volna létre birodalmunk fenntartója, 
Isaszeg képviselő-testülete nélkül.

De a mesénk nem ért véget, folyta-
tódik a jövő évben. Várnak titeket kicsik 
és nagyok, hogy együtt töltsünk min-
den napot.

Tündérkeresztanyák

„Bóbita, Bóbita játszik” 
Élmények az Isaszegi Bóbita Óvoda életéből

Az elmúlt nevelési évben is sok-sok 
alkalom volt gyermekeink számára kü-
lönleges élményekre, önfeledt játékra, 
mozgásra, közösségformáló tevékeny-
ségekre. Mindez nagyon fontos óvo-
dáskorban, egyrészt azért, mert a kö-
zös játék, élmény és tevékenység ereje 
pozitív irányban hat a kisgyermek fej-
lődésére, másrészt azért, mert a játék 
a gyermek első alapvető szükséglete. 
A  játék és a tanulás szorosan össze-
kapcsolódik, nem választhatók el egy-
mástól, az egyik komplexen átszövi a 
másikat. Amikor a gyermek játszik, ak-
kor mindig tanul is, és ennek fordítva 
is így kell lennie. Az óvodában játékba 
ágyazott tanulás valósul meg. ennek 
okán szerveztünk számukra több érde-
kes, izgalmas tevékenységet, amelyek-
ből néhányat kiemelek.

– „Óvodanyitogató” napot tartottunk, 
amelynek célja az új ovisokkal és 

szüleikkel való ismerkedés és a kö-
zös játék volt.

– A „Mese, mese, mátka” héten a 
népmeséké volt a főszerep, irodal-
mi élményekkel, drámajátékok al-
kalmazásával.

– A „Csodák csodája” karácsony előtti 
„tesz-vesz” héten megtapasztalhat-
ták a változatos kézműves-tevé-
kenységek örömét.

– egészségnapunk alkalmával az 
egészséges életmódra hívtuk fel 

gyermekeink és szüleik figyelmét.
– A múzeum-, könyvtár- és iskolaláto-

gatás nagycsoportosaink számára a 
kultúrára és az iskolára való ráhan-
golódást segítette elő.

– kirándultunk a rákoskeresztúri ka-
landpark játszóházba, gyermek-
napon pedig az óvodában játszó-
délelőttöt tartottunk a gyermekek 
szabad és változatos játéktevékeny-
ségének biztosítása érdekében.

– Folyamatos néptáncfoglalkozást is 
szerveztünk, és részt vettünk a pest 
megyei óvodások néptánctalálko-
zóján.

tapasztalataink szerint gyermekeink jól 
érzik magukat intézményünkben. ez 
munkánk egyik kiemelt célja, hiszen 
ekkor tudjuk igazán formálni, alakítani, 
fejleszteni személyiségüket. 

ezúton is szeretném köszönetemet 
kifejezni Isaszeg Város Önkormányza-
tának anyagi támogatásáért, amellyel 
lehetővé tette, hogy kicsinyeink eljutot-
tak a játszóházba.

Szabóné Kiss Márta óvodavezető
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Irodalmi sarok

Szeretetnap Turán – Részletek az AKÍK-klub nyári 
eseményeiből
A batsányi-Cserhát Művészkör turai tagozata elnökének, 
Sándor Irénnek a kedves meghívására szeretetnapon vet-
tünk részt július 30-án turán, a turai nyugdíjas egyesület 
udvarán.

A művészkör regisztrált tagjainak előadásában színes mű-
sorok részese lehetett a látogató. A kiállításon festmények, 
iparművészeti és hagyományőrző területek mintái mellett 
versek, dalok hangzottak el, amelyek az együvé tartozás szo-
ros kötelékét segítik elő.

kiemelkedő pontja volt a napnak a szent korona, a jogar, 
az országalma és a felszentelt ereklyék bevonulása az egye-
sület udvarára a történelmi szent lázár katonai és Ispotá-
lyos lovagrend korhű lovagi és vitézi öltözetekben pompázó 
tagjainak kíséretében, majd Szendrei Ferenc, tura város pol-
gármestere megnyitotta a szeretetnap műsorát.

köszöntőt mondott a kör országos elnöke, Bornemisza 
Attila költő és író.

A programot az országos művészkörből felkért előadók 
produkciói színesítették. A turai Őszirózsa nyugdíjas egye-

sület dalköre nótákat énekelt, Bacsa Ferenc operaénekes, 
zeneszerző csodálatos hangjával és gitárjátékával andalí - 
tott el.

Pető Edina Fadette hangulatos műsorában musicalekből 
adott elő részleteket, Semes-Bogya Eszter népi énekes, fafa-
ragóművész pedig a szép dalok mellett saját szerzeményei-
ből is énekelt, gitáron kísérve magát. nagyszerű volt! 

Majd a „Fóti Csoport” humorban bővelkedő irodalmi mű-
során nevethettünk, utána Németh Nyiba Sándor Magyar 
kulturális Örökség díjas olimpikon, zeneszerző, a magyar kul-
túra lovagja adott elő verseiből. A Domonyi nyugdíjas egye-
sület dalköre zárta a délutánba hajló délelőttöt.

baráti hangulatú, szépséges dalokkal, előadásokkal fű-
szerezett remek nap volt, reméljük, módunkban lesz viszo-
nozni a szeretetteljes meghívást, annál is inkább, mert a 
Gödöllői IrkA Művészklubbal összefogva alakul a kistérségi 
találkozó terve, amely programot jövőre, az isaszegi alkotók 
(AkÍk) klubja ötéves fennállásának tiszteletére szeretnénk 
megtartani, és amelynek megrendezéséhez mind a turai 
művészek, mind polgármesterük, szendrei Ferenc is a tá-
mogatását ígérte.

„Isaszeg Sportjáért” díj adományozása

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2016. (III. 23.) határozatával úgy döntött, hogy az Isa-
szegi Damjanich János Általános Iskola nevelőtestületének nevében felterjesztett pedagógusnak, Kelemen Csiki 
Istvánnak Isaszeg Sportjáért díjat adományoz.

„A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés  
az életért való nemes küzdelem szimbóluma. [...] A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt  

a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére,  
a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre  

és mindenekelőtt a »fair play«, a nemes küzdelem szabályaira.” 
(Szent-Györgyi Albert) 

A mozgás, a sport megalapozását már egész kisgyermekkor-
ban el kell kezdeni, de az igazi felelősség az általános iskola 
tanáraié. Az olyan elhivatott pedagógusoké, mint Kelemen 
Csiki István tanár úr, aki 1998 óta az Isaszegi Damjanich Já-
nos Általános Iskola testnevelő tanára.

A tanár úr elkötelezett az iskolai testnevelés és diáksport 
iránt. kiváló szakmai felkészültsége, mindig következetes és 
szeretetteljes tanári magatartása miatt követik útmutatásait a 
sportban, és ragaszkodtak hozzá tanítványai. szakmai tapasz-
talatait felhasználva úgy szeretteti meg diákjaival a mozgást, 
hogy az felnőttkorukban is az egészséges életmódjuk része 
lesz.

Családjában, az iskolában és tágabb környezetében az 
egészséges életmód és a sportolás mindig központi kérdés. 
életvitelével, az egészség iránt elkötelezett életszemléletével, 
határozott értékrendszerével jó példát mutat tanítványainak 
és a város közösségének. Fontos számára a sport megszeret-
tetése és minél magasabb színvonalon való elsajátíttatása. 
A testnevelésórákon kívül a szabadidős, a tömegsport- és a 
sportköri foglalkozásokon is szervez programokat.

szép sikereket érnek el tanítványai az atlétika-, a kosárlab-
da- és a futballversenyeken egyaránt. nagy gondot fordít az 
autista, a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési 
igényű gyermekek sportoltatására is. Ilyen tanuló volt pél-
dául Rostás Krisztián is, aki az atlétika sportágban a magyar 
diákválogatott tagjaként lengyelországban bronzérmet szer-
zett. A tanár úr szívesen vesz részt Isaszeg város sportren-
dezvényein, segítségére mindig számíthat a sport területén 
tenni akaró közösség. Munkájában mindig szem előtt tartja 
az egészség megőrzését, a mozgás gyógyító hatását, ezért 
elvégezte a semmelweis egyetem gyógytestnevelés szakát, 
így diákjaink mozgásszervi problémáit is nagy hozzáértéssel 
tudja kezelni, javítani. 

szabadidejében a néptánc hagyományait ápolja. Az Isa-
szegen eltöltött évek alatt sok-sok diák hagyta el az iskola-
padot, és a találkozásaik során mindig nagy szeretettel em-
legetik István bácsit. reméljük, még sok éven át szervezi a 
túrákat és a versenyeket, s neveli és tanítja gyermekeinket az 
egészség megőrzésére.

Szerkesztőség

Isaszeg Város Kitűnő Tanulója díj adományozása

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2016. évben Isaszeg Város kitűnő tanulója díjat ado-
mányoz a klapka György Általános Iskola és AMI, a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és szakközépiskola és az 
Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 8. osztályt kitűnően elvégzett tanulóinak: Csipkés Ákosnak, Ilyés Lillának, Jakab Réka 
Ilonának, Nagy Teréznek, Hernyes Hannának, Cseh Eszternek. eredményeikhez gratulálunk! Szerkesztőség
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Könyvtári hírek

A könyvtár nyitvatartása: hétfő–kedd: 10–18; szerda: 14–
18; csütörtök 14–20; péntek: 9–14; szombat–vasárnap: 
zárva.

Augusztus 20-án lezárult az Isaszeg a mi városunk cí-
mű kisfilmpályázatunk. Az ünnepélyes eredményhirdetésre  
augusztus 22-én került sor a könyvtárban. Gratulálunk a 
résztvevőknek! 

Programajánló az őszre
szeptember 29-én (csütörtök) 18 órától Endrei Judit lesz a 
könyvtár vendége, akivel Korhatártalanul (50 után is aktí-
van) című könyve kapcsán beszélgetünk.

szeptember 30-án (péntek) 17 órától Reiman Kata-
lin Aviva-torna-oktató tart órát nálunk, amelyre előzetesen, 
szeptember 19-ig kell jelentkezni a könyvtárban. Az Avi-
va-módszer hatásairól részletesen a http://avivamodszer.
hu/ oldalon olvashat. Ajánljuk mindazoknak, akik bármilyen 
nőgyógyászati problémával küzdenek, vagy a változó kor kel-
lemetlenségeit szeretnék enyhíteni. 

október 15-re (szombat) kirándulást szervezünk olva-
sóink részére Zircen át pannonhalmára. 

részvételi díj felnőttek részére 9500 forint, nyugdíjasok 
és diákok részére 8100 forint (az utazási költséget és a be-
lépőjegyeket tartalmazza).

Jelentkezni szeptember 23-ig lehet a könyvtárban. to-
vábbi részletekért keressék a lönyvtárosokat.

Gyerekeknek
Idén is meghirdetjük történetíró pályázatunkat. nevezni mini-
mum egy-, maximum háromoldalas írásokkal lehet. Az idén 
konkrét témát is megadunk korosztályonként:
– a 2–3. osztályosok számára: az állatok világa;
– a 4–5. osztályosok számára: csapatszellem;
– a 6–7–8. osztályosok számára: megbocsátás és barát-

ság.
leadási határidő október 5-e (szerda). eredményhirdetés 
október 8-án.

Új könyveink szeptembertől
• Jennifer Chiaverini: Mrs. Lincoln var-

rónője (történelmi regény)
• Kami Garcia: Unmarked – Jelöletlen 

(fantasy)
• Frances E. Jensen: A kamasz agy 

(pszichológia)
• Király Levente: Van egy kutyánk 

(gyerek vers)
• Lisa Kleypas: Nem múló varázs 

(szerelem)
• Chris Kyle: Amerikai mesterlövész 

(életrajz)
• Lakatos Levente: Szigor
• Jill Mansell: Van az a pénz? (szere-

lem)
• Stephanie Schneider: Elefántok a 

házban (mese)
• Tallián Tibor: Bartók Béla (életrajz)

A Könyvet házhoz! szolgáltatásunkra 
továbbra is várjuk azoknak az idősek-
nek, rászorultaknak a jelentkezését, akik 
nem tudnak eljutni a könyvtárba, de 
szívesen olvasnának. A szolgáltatás az 
582-046-os telefonszámon kérhető. 

Kovács Dóra

Fodor Miklós AKÍK-klubtag tervei
A zeneszerző-előadó – aki nagy át-
alakulások között éli napjait – nyá-
ri elfoglaltságairól mesél: a Membrán 
együttessel pilinszky-műsort ad; a Já-
nos és a fényrabló sárkányok igaz törté-
nete című mesekoncerttel, valamint ír  
yeats-műsorral készül a közeljövőben.
– A túlpart együttes feloszlott, most 
nem működik, de a dalok élnek, s ha 
jön egy felkérés, akkor lesz hozzá ze-
nész is – mondja Fodor Miklós. – Ala-
kulóban van egy ellenanyag vagy ellen-
szél nevű formáció is, Szentmártoni 
János verseihez. A zenék lényege már 
megvan. De az is lehet, hogy Fodor 
projekt néven összefoglalom a művei-
met-feldolgozásaimat játszó akármelyik 
felállást. tudniillik trend ma, hogy nin-

csenek stabil együttesek, hanem pro-
jektek vannak, amelyekre összeállnak 
zenekarok. nekem ez nem tetszik, de 
nehéz stabil együttest működtetni, azért 
keresem ennek a lehetőségét.

legközelebb – augusztus 20-án és 
szeptember 10-én – a Celtic sunrise 
szteptánccsoporttal lesz fellépése, ahol 
a táncosok produkciója ír zenével egé-
szül ki.  szeptember 25-én a Misztrál 
együttes meghívására a Membrán zenél 
a Misztrál-klubban.

Fodor Miklós dalszövege

Soha Nélküled

Ha leülök vagy ha felállok,
a távolból is érzed, látod,
mit szeretnék, mire vágyom:
ne legyek soha Nélküled!

Néha járatlan útra leltem,
néha Melléd lehevertem,
törődéseddel eltelten:
nem voltam soha Nélküled!

A szót, ha ajkamra buggyan,
s szól, szédült mollban, dúrban,
olykor én sem értem a dalban:
ne legyek akkor se Nélküled!

Körülöttem csendességed,
áldásod, termékenységed,
érző csodám lettél végleg:
ne éljek soha Nélküled!

Ha repülnék égi tájban,
várnál rám a homályban,
szerelmes hangtartományban:
nem lennék ott se Nélküled!

Ha éjjé vakulna minden,
s elnyelne… harmatcseppben
szülne újjá kéklő reggel:
nem vagyok soha Nélküled!

Honnan a túli értelem,
égi könyvben a képlete,
mely titkomat rám pecsételte?
Nem lehetek soha Nélküled.

Hány nap adatik még nekem?
Hányfele oszlik zűrös életem?
Csak Te tudhatod, miért követelem:
ne legyek soha Nélküled!

Számolgatok, szemelgetek:
napok, évek, évtizedek.
Ki mindenekben Téged szeret,
volt, van, lesz örökké Veled.

Végül:
új irodalmi pályázatokat írtak ki a következő linkeken: 
•  http://www.kortarsonline.hu/novellapalyazat; 
• http://kacajpankamesetara.blogspot.hu/2016/04/ii-kacaj-panka-mese-es-versiro-palyazat.html;
• http://www.forsterkozpont.hu/hirek/kolteszet-a-kastelyban--palyazat-a-magyar-kolteszet-napja-alkalmabol/946;
• http://almaegyesulet.hu/palyazatok;
• http://www.iroszovetseg.hu/1956/irodalom.html;
• http://budapest.in100words.eu/hu;
• http://momoart.hu/2016/04/07/szemelyes-budapest-nemzetkozi-alkotopalyazat-2016/

Haász Irén
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Pest megyei eredmények  
az olimpián

Augusztus 21-én véget értek a XXXI. olimpiai játékok rio de 
Janeiróban. A magyar küldöttség nyolc arany, három ezüst és 
négy bronzéremmel térhetett haza. 

Megyénket tizenöt sportoló képviselte, közülük hét pest 
megyei egyesületben is sportol. legeredményesebb Ungvá-
ri Miklós dzsúdós, valamint Lőrincz Viktor birkózó, akik az 
ötödik helyen végeztek. Mindketten a Ceglédi Vse verseny-
zői. pest megye lakosaként Cseh László egy ezüst-, Kapás 
Boglárka egy bronzéremmel gazdagodott.

www.pestmegye.hu

ErEdményEk

Pest megyei egyesületben indulók

Lőrincz Viktor – birkózás – Ceglédi VSE 5.

Ungvári Miklós – dzsúdó – Ceglédi VSE 5.

Dr. Kovács Zsófia – triatlon – Budaörsi Triatlon 
Klub

24.

Tóth Tamás – triatlon – Budaörsi Triatlon Klub 33.

Vanek Margit – triatlon – Budaörsi Triatlon Klub 45.

Lőrincz Tamás – birkózás – Ceglédi VSE nem jutott a 16 közé

Grátz Benjamin – úszás, váltó – Százhalombat-
tai VUK SE

kizárták a váltót

Pest megyei lakhelyű versenyzők

Cseh László – úszás – Halásztelek
100 m pillangó 2.; 
200 m pillangó 7.

Kapás Boglárka – úszás – Fótliget

800 m gyors 3.;  
400 m gyors 4.;  

4 × 200 m gyors-
váltó 6.

Molnár Péter – kajak-kenu – Szob
K2 200 m 4.;  
K1 200 m 15.

Czigány Dóra – vízilabda – Cegléd 4.

Bácsi Péter – birkózás – Gyál 5.

Czeiner Benjámin – kajak-kenu – Remeteszőlős
K2 1000 m 7.;  
K4 1000 m 11.

Krizsán Xénia – atlétika, hétpróba – Csomád 16.

Erdélyi Zsófia – atlétika, maraton – Gödöllő 52.

Papp Krisztina – atlétika, maraton – Páty 65.

Fotók: Facebook.com/ungvarimiklos; www.cegledinfo.hu; Olimpia2016.24.hu; Kovács Tamás

Érdeklődni lehet:
szabo.norbert@isaszegfootball.com • +36 20 569 7333
isaszegfootball.com

Várunk minden focizni vágyó  
fiatalt korosztályos csapatainkba!
Hölgyek, lányok jelentkezését is 
várjuk az egyesület női csapatába!

Focizz az isaszegi 
sportegyesületnÉl!

Véget ért a nyár, véget értek a Bázisban a nyári táborok

Az idei nyáron is sikeresek voltak a 
bázis sport Club által szervezett sport-
táborok. Három héten keresztül moz-
gattuk a gyerekeket. A Mocorgó tábor 
és a sportolj tábor is nagy népszerű-
ségnek örvendett, de a legtöbb részt-
vevő a Foci suli táborunkban volt. Az 
éjszakai „ottalvós” és eb-meccs-nézős 

csapatépítő programunkat nagyon él-
vezték a gyerekek.

Hálásak vagyunk az edzők, a szülők 
és a segítők áldozatos munkájáért, va-
lamint köszönjük Isaszeg önkormány-
zatának is, hogy a nyári szabadidős 
programok támogatására kiírt pályázat-
tal segítették a táborok működését.

szeptemberben indulnak a meg-
szokott edzések, ahol mi, edzők várjuk 
a mozogni vágyó gyerekeket és felnőt-
teket. Foci sulink pedig a labdát ker-
getni vágyó lányokat és fiúkat hívja és 
várja a bázis csapatába.

IBSC
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Isaszegi munkahelyre az alábbi munkakörök be-
töltésére keresünk szakembereket:

– lakatos/hegesztő – rajzról önállóan dolgozni 
tudó, összeállításban jártas lakatos és/vagy hegesztő 
(AWI, CO2);

– hagyományos esztergályos/forgácso-
ló/horIzontos;

– önállóan programozni tudó cnc forgácsoló.

Bérezés megegyezés szerint. Gépkocsi-hozzájárulás van.

Érdeklődni lehet: Bevisz-Duo kft., Bégány  
Tamás, 06-20/386-5910 • 06-28/898-260 •  
bevisz.info@gmail.com

A római katolikus egyházközség eseményei

• Szeptember 11., 8.30 Veni sancte tanévnyitó szentmi-
se.

• Szeptember 17., 10–17 óra között családi nap a ka-
tolikus kultúrközpontban. ugrálóvár, játékok, vetélkedők, 
ebéd. Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvény ingye-
nes. sütit, üdítőt köszönettel elfogadunk.

Pillanatképek a Szent Rita Alapítvány táboraiból
A helyi római katolikus közösség július 18-től 22-ig tartotta 
meg a szent rita Alapítvány és Isaszeg Város Önkormányza-
ta által támogatott hagyományos napközis táborát.

A tábor első napján nagy volt az izgalom a közösségi 
Ház udvarán. Az érkező gyerekek élénk zsivajjal köszöntöt-
ték egymást, hiszen már egy hónapja vége volt a tanévnek. 
A tábornyitás után mindenki hamar talált az érdeklődésének 
megfelelő elfoglaltságot. lehetett fonalakkal szép dolgokat 
készíteni, vasalós gyöngyökkel ügyeskedni, rajzolni, színezni, 
labdázni, focizni, társasjátékozni, beszélgetni. 

Minden napra volt valami újdonság. kedden strandol-
tunk, szerdán–csütörtökön kirándultunk az erdőben, és 
pénteken Hatvanban a vadászati kiállításon láttunk sok ér-
dekes dolgot. bár reggel még zuhogott az eső, délutánra 
ragyogó napsütésben csúszdáztunk, majd bujkáltunk a la-
birintusban.

sokat segítettek az ifisek. nagyon köszönöm nekik, hogy 
ott voltak a gyerekek között. Figyeltek a kisebbekre, segítettek 
a kézműveskedésnél, röplabdáztak, számháborúztak velük. 
nélkülük nehezebb lett volna a tábori élet. 

ezer köszönet a felnőtteknek, hogy gondoskodtak az ét-
kezésekről, takarítottak, mosogattak utánunk.

A tábor az Isaszegi szent rita Alapítvány és az önkor-
mányzat támogatásával jöhetett létre. köszönjük! legyen há-
la az Istennek ezekért a napokért!

„Jézus az élet kenyere”  
– Családi tábor Érsekvadkerten
Idén már ötödik alkalommal lett megszervezve a családi tá-
bor. tizenegy család töltött el három feledhetetlen napot 
érsekvadkerten. táborunk témája: Jézus az élet kenyere. 
A reggeli, esti imádságoknál az egybegyűjtött búzakalászok 
szeretetközösségünket jelentették. Vasárnap kenyeret sü-
töttünk. A gyerekek nagyon élvezték, hogy dagaszthatták a 
tésztát.

A legjobb az volt, hogy nem siettünk sehová. Volt idő 
beszélgetni, meghallgatni a másikat. lehetett focizni, röplab-
dázni, társasozni. Csak győztesek voltak. szép fonatok készül-
tek, gitároztunk, énekeltünk.

Vasárnap délután Tibor atya szentmisét mutatott be a kö-
zösségnek. Az oltár előtt volt a frissen sült kenyér, így hallgat-
tuk az evangéliumot. Jézus az oltáriszentségben közöttünk 
volt. A szentmise után közös ebéddel és egy kis beszélgetés-
sel fejeződött be a tábor.

Jó volt együtt, testben és lélekben felfrissülve térhettünk 
haza. Hála Istennek, köszönet az Isaszegi szent rita Alapít-
ványnak!

Szárazné Marika
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Anyakönyvi hírek
a július 16. és augusztus 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzülEtéSEk
Farkas Dániel, Faragó Áron, Kaiser Annabell, Terge Márió 
Miklós, Kovács Zsófia, Nagy Barnabás, Hajmásy Kinga 
Viktória, Nemes Zsófia, Peterle Dóra, Kovács Bátor Zsubor, 
Zagyva-Bánszky Olivér, Dániel Natália, Valachi Liza Patrícia, 
Törteli Jázmin, Vincze Noel Rudolf

HázaSSágkötéSEk
Bihari Ildikó Ágota és Földi László József
Klincsek Anita és Szekeres Edgár
Varga Klára és Dobrocsi Andrásné
Nagy Szilvia és Kátai Kadosa Gergő
Lukács Zsófia és Monori Bence
Gábe Krisztina és Telek Zsolt
Kovácsik Tímea és Tóth Miklós
Jakab Mercédesz és Kaposvári Lőrinc
Bányai Tímea és Törteli Ferenc
Magyari Viktória és Szaniszló Árpád

50 év EgymáS SzErEtEtébEn
Tóth Irma és Kópor István 1966. augusztus 19-én kötöttek házas-
ságot Isaszegen. 
Jánosi Erzsébet és Kiss László Vince 1966. augusztus 20-án  
kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HalálESEtEk
Monori Sándorné Karsai Margit (87 éves), Rózsa utca 2.
Kassuba Ferenc (78 éves), Jókai utca 11.
Hegedűs Sándor (72 éves), Nagy Sándor utca 41.
Vígh Sándorné Varga Margit Klára (94 éves), Mátyás király utca 
167.
Szőke Józsefné Vilimek Erzsébet (86 éves), Mátyás király utca 97.
Marosvölgyi Pál Ferencné Szabadkai Mária (82 éves),  
Toldi Miklós utca 20.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltatók elérhetőségei
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
ELMŰ  
Hibabejelentés: 40/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel  
kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38;  
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611 
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 
28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as telefonszámon, 
valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen
TIGÁZ  
Gázszivárgás bejelentése: 80/300-300. Holnap: www.tigaz.hu
A Tigáz Zrt. gödöllői ügyfélszolgálati irodája bezárt, az ügyintézést  
a Magyar Posta vette át

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma:  
70/387-2693. Villányi Tamás r. főtörzsőrmester: 70/492-0755
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma: 
70/315-2314, 70/198-6929
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-
175, 28/410-297.  Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 830–1500, csütörtökön 
830–1200 (csak az első jelentkezők és a munkáltatók számára), pénteken 
830–1300 között
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

A Dózsa György Művelődési Otthon 
és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely 
programjai

Szeptember 3., 9.00–13.00:  ÉlETMEnTő ÉS újraÉlESzTő TanfolyaM. A Polgárőrség 
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete szakértő orvos közreműködésével életmentő és 
újraélesztő tanfolyamot rendez. Számítunk a lakosság minél nagyobb számú megjelenésére!

Szeptember 5., 09.30:  Baba-mama klub – minden hétfőn 9.30-tól 11.30-ig, ahol játszani, 
énekelni, mókázni és mondókázni jó! A belépés díjtalan!

Szeptember 7.:  Szigetvár – buszos túra
Szeptember 8., 15.30:  Színjátszó kör – újra indul a gödöllői Club Színház isaszegi Lecsó cso-

portja! Jelentkezni lehet a művelődési otthonban!
Szeptember 9., 16.00:  Kreatív kézművesklub – kosárfonó szakkör.  
Szeptember 10., gödöllő – Civil utca:  A GKRTE standján vesz részt a művelődési otthon
Szeptember 10., 9.00–12.00:  Tajcsi work shop
 19.00:  Blues-est I. – Élőzenés bluestörténet Gier Gabriellel. A Mississippi-deltától Chicagóig
Szeptember 13., 13.00–18.00:  VÉRAdáS
Szeptember 17.:  A kulturális örökség napja – szlovák nemzetiségi nap. Vendégeink lesznek: 

Nagytarcsa, Rákoskeresztúr és a kéméndi Kurtaszoknyások
Szeptember 20., Falumúzeum:  Keresztény/Keresztyén Akadémia
Szeptember 23., 16.00:  Társasjáték-délután Bakajsza Márkkal
Szeptember 24., 14.00:  Nyugdíjasok Baráti Köre – szüreti bál
Szeptember 26., 18.00:  Pályaválasztási börze
Szeptember 29., 10.00, 14.00:  Fábián Éva előadása délelőtt óvodásoknak, délután iskolá-

soknak

CSoPortjaink vEndégSzErEPléSEi
Szeptember 3.:  Az asszonykórus részt vesz Csömörön a Népdalkörök találkozóján
Szeptember 16–18.:  Gaudium Carminis kamarakórus. Nemzetközi kórustalálkozó – Sátoralja-

újhely

októbEri ElőzEtES
október 3.:  Pom Pom meséi – színházi előadás
október 15., 19.00:  Blues-est II. – Muddy Waters Chicagóban
november 12., 19.00:  Blues-est III. – London Blues a hatvanas években

Ügyeleti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/493-302; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások szeptemberben és októberben
szept. 2.: dr. Mészáros Zsolt; szept. 9.: dr. Kürti József; szept. 16.: dr. Eszlári 
Egon; szept. 23.: dr. Tordai Gábor; szept. 28.: dr. Mészáros Zsolt;  
okt. 7.: dr. Kürti József;okt. 14.: dr. Eszlári Egon; okt. 21.: dr. Tordai Gábor; 
okt. 28.: dr. Mészáros Zsolt

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Berle Sanford Rosenberg 
és barátainak koncertje 
a művelődési otthonban

Nem vallom magamat zenei szakértőnek, de azt 
bizton állíthatom, hogy zenerajongóként nem tu-
dok ellenállni egyetlen jónak ígérkező koncertnek 
sem. Eljutott a hír Budapest XVII. kerületébe, ahol 
élek, Berle Sandford és barátai koncertjének, és 
nem volt kérdés: ott kell lennem. A bel canto ének-
iskola Európa hírű mestere tanítványaival és bará-
tai – akik egytől egyig magasan képzett magyar 
és külföldi énekesek – olyan színvonalú koncertet 
produkáltak a nagyérdeműnek, hogy az bármely 
európai hangversenyteremben sikert aratott volna. 
A műsor gondosan válogatott, népszerű operett- 
és musicaldalokból és operaáriákból állt. A tenor- 
és a szopránénekeseket három kitűnő zongorista 
kísérte: Pintér Péter dzsesszzongorista, Neumark 
Zoltán és a svéd Oddbjørn Stakkeland. Az éne-
kesek külön-külön méltatása igencsak terjedelmes 
lenne, akik velem együtt részt vettek a koncerten, 
tudják, miről beszélek. A műsor hangulatát a bará-
ti, közvetlen, viccelődős felkonferálások tették még 
élvezetesebbé.

A rövid szünettel 10 óráig tartó igényes koncer-
tet a közönség vastapssal és erőteljes „brávózás-
sal” ismerte el.

Külön elismerésemet fejezem ki a művelődé-
si ház dolgozóinak, akik megszervezték és helyet 
biztosítottak ennek a nagyszerű rendezvénynek, 
valamint remek hangtechnikával biztosították a tö-
kéletes élményt. Csodálatosnak tartom azt a gesz-
tust is, amelyet Verseczkyné Sziki Éva igazgatónő 
jelentett be a koncert befejezéseként: a közönség 
adománybefizetéseinek összegét az isaszegi Gau-
dium Carminis kamarakórus minősítésére fordítják.

Köszönöm a művészeknek a szép estét, és to-
vábbi sikereket kívánok nekik a pályafutásukhoz!

Tack för den artists för den vackra kvällen och 
vi önskar all lycka till era konsteriga levnadsbana!

Dr. Sterk Lili

Meghívó

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. 
október 28-án, pénteken 18 órakor a művelődési házban tartja az 
emelt szintű ének-zene tagozat 30 éves jubileumi koncertjét, amelyre 
volt növendékeinket és minden érdeklődőt szerettel hívunk és vá-
runk.



Isaszeg ’56-os emlékei
Az Isaszegi Dózsa György művelődési otthon és múzeumi Kiállítóhely pályázatot hirdet Isaszeg ’56-os emlékei 
címmel

A pályázat témája az 1956-os forra-
dalom és szabadságharccal kapcsola-
tos helyi eseményekről szóló emlékek 
gyűjtésében való részvétel. A jelent-
kező fiatalokból egy szakmai irányí-
tás mellett működő kutatócsoportot 
alakítunk, amely az isaszegi lakosok 
segítségével gyűjti össze az 1956-os 
forradalomhoz és szabadságharchoz 
kapcsolódó a tárgyi és személyi emlé-
keket. A fiatalok a kutatómunka kere-
tein belül több kiránduláson vesznek 
részt, amelyeknek helyszínei szintén 
az ’56-os eseményekkel kapcsolato-
sak. A kutatómunka eredményeinek 
bemutatására tematikus kiállítás és 
konferencia keretein belül kerül sor, 
amelynek az isaszegi művelődési ott-
hon ad helyet. A kiállítás több egyéb 
helyszínen is megtekinthető lesz, uta-
zó kiállítás formájában. A pályázatra 
olyan diákok jelentkezését várjuk, akik 
érdeklődnek a történelem iránt, sze-
retnék az 1956-os eseményekkel kap-

csolatos tudásukat fejleszteni, saját él-
ményűvé tenni. Jelentkezési határidő: 
2016. szeptember 16. Jelentkezni az 
isaszegi Dózsa György Művelődési 
otthonban lehet: 2117 Isaszeg, Dózsa 
György u. 2. telefon: 28/582-055, 

70/333-6081; e-mail-cím: idgymo@
gmail.com.

A program A magyar szabadság 
éve programsorozat részeként valósul 
meg. támogatója az 1956-os emlék-
bizottság.


